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УДК 338.516.22:658.8 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

В ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАННЯХ З ВИРОБНИЦТВА 
І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 

Сень О.В., заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України 

 
Визначено роль ціни в умовах функціонування агропромислових формувань. Розгля-

нуто концепцію ціноутворення для інтегрованих формувань замкнутого типу. Дослідже-
но можливість застосування різних моделей розподільчих відносин між учасниками агро-
промислового формування.  

Certainly role of price in the conditions of functioning of the agroindustrial formings. 
Conception of pricing is considered for the computer-integrated formings of the reserved type. 
Investigational possibility’s  application of different models of distributive relations between the 
participants of the agroindustrial forming. 

 
Постановка проблеми. Ціна є центральним елементом сировинного ри-

нку молока і молочних продуктів. Всіх його учасників, насамперед, цікавить 
ціна. Тому не випадково, що із самого початку виникнення ринку економічна 
наука приділяла велику увагу визначенню змісту ціни, об’єктивних умов, що 
формують її величину. Особливо важливого значення набуває ціна в умовах 
функціонування агропромислових формувань щоб забезпечити гармонізацію 
інтересів партнерів технологічних циклів виробництва, переробки і реалізації 
молока та молочних продуктів. Підтримка на практиці принципу рівної виго-
ди між учасниками інтеграції перш за все обумовлюється через ціноутворен-
ня як інструмент при застосуванні різних моделей взаєморозрахунків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ціноутворення в умовах аг-
ропромислової інтеграції знайшло своє відображення у багатьох працях еко-
номістів-аграрників. Зокрема, В. Г. Андрійчука, Л. Ю. Мельника, О. В. Паба-
та, П. Т. Саблука, О. М. Шпичака та багатьох інших.  

Позитивно оцінюючі напрацювання згаданих дослідників, на наш по-
гляд, невирішеними залишають наступні питання. По-перше, не встановлено 
чим є ціна в інтегрованих формуваннях – інструментом чи вартісною осно-
вою при розподілі кінцевого фінансового результату. По-друге, при забезпе-
ченні принципу рівної вигоди від інтегрованої діяльності потрібно визначи-
тись із ціноутворенням, в основу якого необхідно покласти витрати виробни-
цтва – нормативні чи фактичні. По-третє, необхідно більш докладно розгля-
нути механізм цінової (затратно-технологічної) і нормативно-розподільчої 
моделі економічних відносин в інтегрованому виробництві. Все це є досить 
актуальними і значними питаннями сьогодення. 

Постановка завдання. Обґрунтувати необхідність раціонального ціноу-
творення та моделей економічних відносин підприємств в умовах розвитку 
агропромислової інтеграції щодо виробництва і переробки молока. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В агропромислових форму-
ваннях розрахунки з учасниками за продукцію можуть проводитися за базис-
ним цінами, розрахованими на основі фактичної чи нормативної собівартості 
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виробництва продукції. У договорі або іншому документі, що передбачає ре-
гулювання відносин між учасниками, повинні передбачатися компенсації в 
разі відхилень базисних цін від фактично сформованих ринкових. Якщо за-
значені ціни вище базисних, то різниця направляється в централізований 
(компенсаційний) фонд, якщо нижче – оплачується з коштів фонду. Застосу-
вання цінової моделі в економічних відносинах учасників спільної діяльності 
має стримуючі моменти. Це пояснюється тим, що кожен учасник інтегрова-
ного ланцюжка виходить з власних інтересів і прагне через ціну отримати 
максимальний прибуток. При використанні ринкових цін вартість продукції 
першої (сільськогосподарської) стадії включається у вартість продукції пере-
робки (друга технологічна стадія), яка, в свою чергу, включається у витрати 
на стадії збуту готової продукції.  

Як зазначають Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко та І. Г. Кириленко, ціна 
є проявом закону вартості, а вартість є законом ціни. Вартість – це основа ці-
ни, базис, на якому чи навколо якого утворюються ціни на ринку [3, с. 322]. 

Для інтегрованих формувань замкнутого типу концепція ціноутворення 
будується за принципово іншою схемою. Спочатку необхідно виявити запити 
і потреби ринку і для їх задоволення надати ту продукцію, яка забезпечить 
отримання максимального доходу. Практично даний принцип орієнтує всіх 
учасників на отримання максимального сукупного доходу від інтегрованої 
діяльності в цілому. При цьому, потрібно обґрунтовано підійти до організації 
економічних відносин між відокремленими структурними підрозділами, по-
в'язаними між собою договірними зобов'язаннями. Особливо це стосується 
первинних учасників, продукція яких є сировиною для подальших підрозді-
лів. Серйозна проблема виникає, коли не дотримується принцип рівної виго-
ди між учасниками-постачальниками і учасниками-покупцями. Тому в інтег-
рованих формуваннях замкнутого типу ціни не повинні виступати самостій-
ним інструментом розподільчих відносин, а бути вартісною основою при 
розподілі кінцевого фінансового результату. 

Економічний механізм практично будь-якої інтегрованої системи, вклю-
чаючи аграрні фінансово-промислові групи, повинен будуватися на взаємо-
вигідних паритетних засадах для всіх її учасників. Найбільш доцільний варі-
ант, коли розрахунок між підприємствами проводиться по кінцевому продук-
ту, а не по окремих стадіях технологічного процесу: виробництво молока-
сировини – її переробка – зберігання – реалізація. Разом з тим, без обґрунто-
ваного вирішення питання ціноутворення на поставку молоко-сировини, оде-
ржувані відходи в процесі переробки (сироватка) обійтися практично немож-
ливо. В економічно розвинених країнах такі ціни формуються з урахуванням 
вартості витрат виробництва, тобто на  вкладений (витрачений) капітал від-
носиться і відповідна частка прибутку (доходу).  

Ціна – це виражена в грошах мінова вартість товару, за якою продавець і 
потенційний покупець готові здійснити операцію. Для формування ціни не-
обхідно, щоб відповідний товар, по-перше, відповідав потребам покупця, і, 
по-друге, не був загальнодоступним [2, с. 72]. 
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Ціну виробництва можна визначати розрахунковим шляхом, використо-
вуючи при цьому нормативні або фактичні витрати виробництва. Норматив-
ний метод визначення витрат і ціни виробництва продукту пов'язаний з пев-
ними труднощами через неповноту нормативних даних. Тому в практичній 
діяльності АФПГ можливий метод розрахунку цін на вироблену продукцію 
за фактичними витратами виробництва. Початковий рівень ціни на конкрет-
ний вид сільськогосподарської продукції визначається з урахуванням факти-
чної собівартості цього виду продукції за базовий (попередній) рік; розраху-
нкових витрат матеріальних ресурсів, виходячи з прогнозованих на цей пері-
од оптових цін і тарифів на матеріально-технічні засоби та послуги, що ви-
трачаються на виробництво цього продукту; витрат на оплату праці з розра-
хунку сформованого рівня в даній галузі національного господарства; рівня 
рентабельності, виходячи з перспектив розвитку виробництва в даній АФПГ 
або АПФ (його стабілізація або розширене відтворення). При розрахунку 
прогнозованої собівартості продукту слід мати на увазі, що протягом року 
ціни на продукцію промисловості ростуть нерівномірно. При цьому, матеріа-
льні ресурси власного виробництва (корми, приплід, незавершене виробниц-
тво та інші) формуються на протязі року, тобто при більш низьких цінах і 
менших витратах на оплату праці, на амортизацію технічних засобів та обла-
днання, ніж в кінці року. Тому витрати на виробництво продукції в кінці ро-
ку, як правило, перевищують середньорічні. Логічніше за базову собівартість 
брати фактичну собівартість даного виду продукції в четвертому кварталі 
звітного року або середньорічну собівартість відкоригувати за допомогою ін-
дексів подорожчання поелементних витрат в четвертому кварталі. 

Питання визначення внеску кожного учасника в загальний результат є 
одним з головних, оскільки від його вирішення залежить забезпечення прин-
ципу рівної вигоди від інтегрованої діяльності. При правильній відповіді на 
це питання, можна отримати потрібні інструменти для побудови моделей 
розподільчих відносин. Ними можуть бути ринкові або розрахункові ціни, 
нормативи вартісних або натуральних показників. До вартісних показників 
відноситься доход (виручка, прибуток) від реалізації кінцевої продукції, що 
розподіляється між учасниками за відповідними пропорціями. В якості кри-
теріїв розподілу доходу можуть виступати такі показники, як витрати живої 
праці (трудомісткість), поточні витрати (собівартість), виробничі фонди (фо-
ндомісткість), виробничий потенціал (ресурсомісткість) та ін. У залежності 
від характеру виробничих зв'язків і ступеня господарської самостійності 
структурних ланок, що входять в інтегровану систему, можуть застосовува-
тися різні моделі розрахунків. 

Варіант 1. У цьому варіанті сільськогосподарські підприємства на основі 
договорів з агропромисловим формуванням продають йому сільськогоспо-
дарську продукцію (наприклад, молоко) за договірними цінами. Нарахову-
ється ПДВ, оформляються накладна та рахунок-фактура. Агропромислове 
формування стає власником молока і передає його на переробку на даваль-
ницьких умовах. Молочний завод переробляє молоко, в цьому випадку агро-
промислове формування оплачує йому вартість послуг з переробки.  
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Агропромислове формування (далі АПФ) передає готову продукцію в 
торгівельну мережу. Торговельні організації реалізують готову продукцію і 
перераховують виручку від реалізації АПФ або безпосередньо товаровироб-
никам. 

Варіант 2. Передача сільськогосподарської продукції без купівлі-
продажу. Власником продукції, виробленої в сільськогосподарському під-
приємстві, починаючи з моменту її виробництва і до закінчення реалізації, 
залишається сільськогосподарське підприємство. Агропромислове форму-
вання укладає з кожним підприємством агентський договір, за яким зобов'я-
зується за винагороду від імені та за рахунок сільгосптоваровиробника (або 
від свого імені, але за дорученням сільгосптоваровиробника) здійснювати дії 
по організації переробки і реалізації переробленої продукції. Агропромисло-
ве формування укладає субагентский договір підряду (на основі давальниць-
кої сировини) на переробку продукції з молочним заводом без передачі прав 
власності на продукцію. Оплата за переробку продукції здійснюється в гро-
шовому виразі. Вартість послуг з переробки визначається таким же спосо-
бом, як і в першому варіанті. АПФ передає готову продукцію на комісію в 
торгівельну мережу, оплачує торговим організаціям вартість послуг з реалі-
зації. Торгівельні організації перераховують АПФ виручку від реалізації го-
тової продукції. Агропромислове формування розподіляє виручку від реалі-
зації готової продукції відповідно до внеску кожного учасника.  

У практиці має місце й інший варіант взаємовідносин, коли переробне 
підприємство, не міняючи свого юридичного статусу, інтеґрується з товаро-
виробниками на поставку сировини, виконуючи при цьому функції інвестора. 
У такому разі постачальники одержують від заводу на переробку товарний 
кредит, а він, у свою чергу, від сільськогосподарських підприємств ту кіль-
кість і якість продукції (сировини), які забезпечують йому можливість яко-
мога повнішого завантаження виробничих потужностей і розширення асор-
тименту продукції, що випускається [4, с.139]. 

Розподільчі відносини в інтегрованих формуваннях можуть будуватися 
за двома моделями: ціновою та нормативно-розподільчою. Цінова модель 
може застосовуватися на практиці в двох варіантах. Один з них передбачає 
організацію розрахунків за діючими ринковими цінами, інший - за розрахун-
ковими цінами. Нормативно-розподільча модель відрізняється від цінової 
моделі перш за все тим, що розрахунки проводяться не по проміжному, а за 
кінцевим результатом. Розглянемо більш докладно механізм дії кожної з мо-
делей. 

Цінова (затратно-технологічна) модель. Розрахунки проводяться за ви-
тратами технологічного процесу, починаючи від сільськогосподарського то-
варовиробника і закінчуючи організацією торгівлі. Цінова або затратно-
технологічна схема є універсальною і може застосовуватися в інтегрованих 
формуваннях, в яких учасники або зберігають юридичну та господарську са-
мостійність, або зберігають тільки господарську, але позбавляються прав 
юридичної особи. Ринкова ціна є одним з найважливіших показників. Однак 
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поняття "ринкова" ціна специфічна по своїй суті, оскільки будь-яка ціна, що 
влаштовує в даний момент покупця і продавця, є ринковою.  

Проте реально роздрібна ціна на той чи інший продукт (товар) форму-
ється під впливом таких ринкових чинників, як купівельна спроможність на-
селення, співвідношення попиту і пропозиції, конкуренція, якість продукції 
та ін. Отже, ціни на ту або іншу продукцію, що склалися на ринку, є визнача-
льним і лімітуючим чинником формування цін за стадіями її проходження 
від виробника до роздрібної торгівлі. В такому випадку при визначенні цін 
може застосовуватися так звана реверсивна модель, згідно з якою ціни на 
продукцію по етапах її проходження визначаються в зворотному порядку, – 
виходячи з роздрібної ціни на кінцевий вид продукції, тобто йти зворотним 
шляхом за схемою: “роздрібна ціна на кінцеву продукцію – оптова (відпуск-
на) ціна на продукцію вторинної або первинної переробки – розрахунково 
витратна ціна – закупівельна на сільськогосподарську продукцію” [1, с. 164]. 

Ці ціни можуть встановлюватися тільки між незалежними підприємст-
вами. У випадках виникнення залежності між господарюючими суб'єктами 
АПФ з'являється потреба в застосуванні особливого виду цін, що використо-
вуються тільки у внутрішніх розрахунках. Вони регулюють, наприклад, рух 
продукції і послуг між основною і дочірньою компаніями, філіями та іншими 
структурними підрозділами в рамках інтегрованого формування. Оскільки 
цінова модель будується за стадіями технологічного процесу, то в цьому ви-
падку необхідно правильно розрахувати на першій стадії розрахункові ціни 
на сільськогосподарську продукцію. В рамках інтегрованого формування ці-
ни на сільськогосподарську продукцію, що проходить послідовні стадії, мо-
жуть визначатися двома способами. Прямим – на основі нормативних витрат 
і прийнятої технології виробництва, де вартість кінцевої продукції буде ви-
значатись на витратній основі, починаючи з першої стадії виробництва і за-
кінчуючи останньою, через торгівлю з урахуванням збільшення доданої 
вартості. 

При другому способі визначення розрахункових цін застосовується ре-
версивна модель, згідно з якою розрахункова ціна сільськогосподарської си-
ровини визначається в зворотному порядку виходячи з роздрібної ціни на кі-
нцевий вид продукції: 

 
 
 
 
Відмінність першого способу від другого полягає в тому, що ціни мо-

жуть розраховуватися як за нормативними, так і фактичними витратами. При 
другому варіанті вихідним пунктом розрахунків служить фактична ринкова 
ціна, яка склалась на конкретний вид готової молокопродукції, а кінцевим – 
розрахункова ціна на молоко як вид сільськогосподарської продукції.  

Нормативно-розподільча модель економічних відносин має будуватись 
шляхом розподілу підсумкового фінансового результату (виручки від реалі-
зації, прибутку) пропорційно внеску учасників у спільне виробництво. Вели-

Роздрібна ціна на 
кінцеву продукцію 

Відпускна ціна на молоко 
і молокопродукти 

Розрахункова ціна 
на молоко 
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чину цього внеску для кожного учасника можна визначити одним з трьох ме-
тодів: нормативно-витратним, нормативно-ціновим та нормативно-
ресурсним. Відповідно до нормативно-витратного методу на кожному етапі 
просування продукції розраховуються нормативні витрати. Вклад сільського-
сподарської групи учасників інтегрованого виробництва визначається на ос-
нові нормативної (повної) собівартості, всіх інших – на основі її збільшення. 
У зв'язку з цим, повинні виконуватися наступні умови: 

- продукція всіх підрозділів оцінюється за собівартістю без урахування 
прибутку; 

- оцінка витрат всіх підрозділів, крім першого, в технологічному лан-
цюжку, що забезпечує виробництво кінцевої продукції об'єднання, прово-
диться на основі збільшення витрат. В цьому випадку учасникам оплачується 
тільки вартість їх витрат. 

Одна з основних умов застосування цього способу розрахунків - право 
власності на продукцію має належати керуючій компанії АПФ. При цьому 
досягається ефект відстрочки податкових нарахувань з податку на прибуток і 
ПДВ. Проте в цій схемі прибуток розраховується тільки після повного про-
ходження технологічного циклу, тобто на стадії реалізації готової продукції. 
У реальній практиці досить складно визначити нормативний рівень витрат, 
особливо на продукцію тваринництва. У цьому зв'язку пропонується застосу-
вання більш модифікованого варіанту. 

Нормативно-ціновий метод відрізняється від нормативно-витратного 
додаванням в розрахункову процедуру показника нормативного прибутку. 
Вклад учасників визначається таким чином: для сільськогосподарської групи 
учасників - за нормативною вартістю, для інших - по доданій нормативній 
вартості. Цей варіант може застосовуватися при будь-якій формі інтеграції - 
як з втратою, так і збереженням юридичної самостійності учасників - госпо-
дарюючих суб'єктів. Розрахунки проводяться наступним чином: після про-
дажу (передачі) продукції на переробку постачальнику виплачується аванс, а 
повний розрахунок проводиться шляхом розподілу прибутку, отриманого на 
заключній стадії інтегрованого формування. Періодичність розрахунків вста-
новлюється за угодою.  

Наведена нормативно-розподільча модель економічних відносин най-
більш прийнятна для агропромислових формувань акціонерного типу з мак-
симальним ступенем інтеграції, що передбачає втрату учасниками статусу 
юридичної особи. Ця модель має свою специфіку, зумовлену необхідністю 
використовувати частину прибутку: на формування централізованих фондів; 
на виплату дивідендів за акціями. 

У методичному плані розрахунок відрахувань в централізовані фонди 
має проводитись таким чином. При використанні нормативно-розподільчої 
моделі за заздалегідь встановленим нормативом здійснюються відрахування 
від грошової виручки в централізований фонд, а решта суми розподіляється 
між учасниками відповідно до внутрішнього обігу продукції і послуг. Якщо 
перевага віддається ціновій моделі, то встановлюється рівень внутрішньої 
(розрахункової) ціни, який нижче діючої ринкової. Різниця між рівнями цих 
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цін надає ступінь централізації фінансових засобів для вирішення завдань в 
цілому по АПФ. Створення централізованих фондів можливо і в інтегрова-
них структурах холдингового типу. У цьому випадку відрахування коштів у 
централізовані фонди проводяться головною компанією через систему участі 
в капіталі дочірніх і залежних фірм або за умовами договірних відносин. Реа-
лізація дивідендної політики пов'язана зі структурою акціонерної власності і 
обумовлена сукупністю групових інтересів акціонерів. В інтегрованих фор-
муваннях, де сільськогосподарські учасники зберігають господарську само-
стійність, проблема полягає не в отриманні дивідендів, а в підвищенні цін на 
сировину та своєчасності розрахунків. Дивідендні виплати відносяться до ка-
тегорії доходів від позареалізаційної діяльності і обкладаються податком на 
прибуток. Для цієї групи акціонерів володіння акціями в інтегрованій влас-
ності становить інтерес з позиції тиску на цінову політику молоко-сировини. 
Отже, дивідендна політика в інтегрованому формуванні, хоча і регламенту-
ється необхідністю виплат за привілейованими акціями, все ж багато в чому 
залежить від структури розподілу акціонерного капіталу.  Вищесказане  від-
носиться до інтегрованих структур, що стабільно розвиваються. Для них ак-
туальними є зменшення дефіциту молока та необхідність технічного пере-
озброєння переробних потужностей та ін. Розподіл прибутку на накопичення 
і споживання, встановлення між ними пропорцій залежить від інвестиційної 
політики, цінового і фінансового механізмів, задіяних у виробничій та коме-
рційній діяльності інтегрованої групи учасників. 

Висновки. Доцільно було б розрахунок цін здійснювати на основі всіх 
витрат, які складаються на кожному етапі технологічного ланцюжка вироб-
ництва кінцевого продукту. Такий підхід досить справедливий, оскільки ціна 
кінцевого продукту є результатом жорсткої конкуренції товаровиробників і 
перерозподілу капіталу, тобто є ціною рівноваги і відображає суспільно-
необхідну значимість даного конкретного продукту з урахуванням попиту та 
пропозиції. 

В залежності від характеру виробничих зв’язків і господарської само-
стійності економічні відносини між підприємствами, які формують ринок 
молока і молокопродуктів, можуть мати цінову (затратно-технологічну) і но-
рмативно-розподільчу моделі. При використанні різних способів розрахунку 
між підприємствами агропромислового виробництва молока і молокопродук-
тів основною відмінністю є право власності на продукцію на кожному техно-
логічному етапі чи належати керуючій компанії. 
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УДК 631.11 
ІНТЕГРАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Аранчій В.І., к.е.н., професор, Удовіченко М.О., асистент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки економічної стійкості аграр-
них підприємств, проаналізовано основні показники економічної стійкості, запропоновано 
методичний підхід щодо визначення інтегрального показника рівня економічної стійкос-
ті, що надає можливість оцінити рівень економічної стійкості аграрних підприємств та 
визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності їх функціонування. 

The theoretical and practical aspects of assessing the economic viability of agricultural 
enterprises, analyzes the main indicators of economic stability, methodical approach to 
determine the integral indicator of economic stability, which provides an opportunity to assess 
the economic sustainability of farms and determine the organizational and economic factors 
increase their effectiveness. 

 
Постановка проблеми. Економічна стійкість аграрних підприємств є 

однією з головних умов успішної та стабільної роботи в ринкових умовах. 
Економічна стійкість характеризує такий стан фінансово-економічних ресур-
сів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією ста-
більної прибутковості, рентабельності та забезпечення процесу розширеного 
відтворення. Тому важливим критерієм забезпечення стійкого функціонуван-
ня та розвитку аграрних підприємств є достатній рівень економічної стійкос-
ті. Чим вища економічна стійкість аграрного підприємства, тим більш воно 
незалежне від різних коливань ринкової кон’юнктури, втрати провідних кон-
курентних позицій на регіональному ринку продовольства. 

Актуальність економічної стійкості в першу чергу пов’язана із розвит-
ком ринкових відносин – необхідно стало самим шукати надійних партнерів, 
вибирати напрямки розвитку, визначати асортимент і обсяги виробництва, 
ринки збуту, одним словом, все те, що в період планової економіки визнача-
лося і гарантувалося державою. У даний час все більш актуальною стає необ-
хідність розробки відповідних методів і механізмів оцінки рівня економічної 
стійкості аграрних підприємств, що передбачає врахування зовнішніх і внут-
рішніх факторів, управління якими здатне вплинути на параметри функціо-
нування підприємства. Особливо актуальна проблема економічної стійкості 
для аграрних підприємств, що визначають в цілому економічну стійкість 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами вивчення стій-
кості економічних систем різного рівня в різний час займалися і займаються 
такі українські та зарубіжні вчені і практики, як Б. Айкс, І. X. Ансофф, 
Н. І. Воропай, В. В. Глухів, А. П. Градов, В. С. Гусєв, Г. В. Гутман, Т. Г. Дол-
гопятова, В. А. Козловський, Г. Б. Клейнер, А. П. Красковський, Г. А. Краю-
хин, Б. І. Кузін, М. Д. Мідников, А. С. Некрасов, В. Р. Окороков, Л. Г. Окоро-
кова, В. К. Сенчагов, А. С. Соколіцин, Р. В. Соколов, Є. Д. Соложенцев, 
В. Л. Тамбовцев, А. Б. Терянніков, В. Л. Шульц, В. М. Юр'єв та інші. У нау-
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кових працях вітчизняні та зарубіжні вчені і практики розглядають проблеми 
забезпечення економічної стійкості підприємств та можливості оцінки даної 
економічної категорії, існуючі методологічні підходи та інструментарій їх 
використання. Проте дискусійним залишається питання щодо оцінки рівня 
економічної стійкості. 

Постановка завдання. Дослідження теоретичних, методичних і практи-
чних аспектів аналізу та оцінки економічної стійкості аграрних підприємств, 
розробка методики інтегральної оцінки та визначення на її основі рівня еко-
номічної стійкості досліджуваних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стійкість становища орга-
нізації на ринку сьогодні визначається тим, наскільки ефективно вона може 
задовольняти кінцеві потреби своїх клієнтів. Правильніше вважати стійкість 
одним з факторів підвищення ефективності при найменших витратах. Серед 
великої кількості показників ефективності найважливішу роль відіграє пока-
зник ефекту. Ефект - це категорія, що характеризує перевищення результатів 
реалізації проекту над понесеними витратами за певний період часу. Керів-
ник підприємства для прийняття оперативних управлінських рішень має бути 
озброєний інформацією про значення показників ефективності в певний мо-
мент часу, а так само основних показників стійкості. При цьому особливу 
увагу необхідно приділяти найбільш чутливим параметрам, оскільки вони бі-
льшою мірою схильні до швидких змін. І не варто забувати про те, що інформа-
ція повинна оцінюватись якісними характеристиками, такими як: актуальність, 
достовірність, чіткість, безперервність, надійність, порівнянність тощо. 

Розвиток науки і техніки, а також конкуренція, змушують компанії шукати 
і освоювати нові ринкові ніші. Застосування старих технологій і способів роз-
робки товарів та послуг у кінцевому підсумку не буде сприяти розвитку. 

Показники економічної стійкості – це частина інформації, яка відобра-
жає стан всієї системи. Розгляд та аналіз невеликих, але важливих «фрагмен-
тів» допомагає краще зрозуміти повну картину. За допомогою показників 
можна оцінити, у якому напрямку рухається система: вдосконалюється, де-
градує або ж стагнує. Ці показники стійкості можна розділити на дві групи: 
показники, що характеризують дії зовнішнього середовища (неконтрольова-
ні); показники внутрішнього стану (контрольовані). 

При цьому у кожного показника економічної стійкості в інтервалі своєї 
можливої зміни слід вміти визначати фіксоване граничне (бар'єрне) значення. 
Граничне (бар'єрне) значення індикатора - це та його гранична величина, до-
сягнення чи перевищення якої свідчить про відхилення від нормального фун-
кціонування підприємства, а також про появу негативних, руйнівних для по-
тенціалу і результатів господарської діяльності підприємства процесів. 

З такою точкою зору можна і погодитися, і посперечатися, тому що ана-
лізуючи стійкість у певний момент часу, наприклад, у момент складання бух-
галтерського балансу (на перше число кварталу), можна отримати низькі (ви-
сокі) показники стійкості, тоді як протягом кварталу спостерігалася висока 
(низька) стійкість. 
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Таким чином, зрозуміло, що виникають суперечності між необхідністю 
аналізу стійкості функціонування підприємств, викликані перманентною ди-
намічністю змін у суспільстві і відсутністю методик, моделей, що забезпечу-
ють ефективне стійке функціонування. 

У науковій економічній літературі стійкість підприємства частіше роз-
глядається тільки з позиції його фінансового положення, платоспроможності, 
рівня ймовірності банкрутства, а також як здатність господарюючих суб'єктів 
не відхилятися від траєкторії свого розвитку за темпами зростання прогнозо-
ваних показників при впливі на них зовнішніх і внутрішніх факторів. Прак-
тично стійкість підприємства зводиться лише до фінансової стійкості, що, на 
наш погляд, не цілком правильно. 

В українській практиці нормативне значення показника поточної ліквід-
ності (1,0 - 2,0), тобто 1,0> КПЛ <2,0. Коефіцієнт поточної ліквідності свід-
чить про платоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого 
моменту проміжок часу і розраховується як відношення фактичних, що зна-
ходиться в наявності у організації оборотних активів, до найбільш терміно-
вих зобов'язань організації у вигляді короткострокових кредитів і позик, кре-
диторської заборгованості, тобто короткострокових пасивів. Виходячи з нор-
мативних значень оборотних активів, слід мати у два рази більше коротко-
строкових зобов'язань, особливо це актуально для малих підприємств, тому 
що в них найчастіше виникають непередбачені потреби в оборотних коштах. 

На даний час використовується певна кількість методів оцінки економічної 
стійкості, але методи є не достатніми для загальної оцінки стійкості підприємс-
тва. 

Застосовувати метод нормованих оцінок необхідно з великою обережні-
стю. Довгий час вважалося, що якщо коефіцієнт поточної ліквідності (відно-
шення оборотних коштів до короткострокових зобов'язань організації) біль-
ше 2,0, то це свідчить про добрий фінансовий стан. Водночас підприємство з 
коефіцієнтом поточної ліквідності більше 2 може перебувати в поганому фі-
нансовому становищі, яке характеризується дуже великою дебіторською за-
боргованістю, надлишковими матеріальними запасами, недостатнім контро-
лем над грошовими операціями [2]. Водночас підприємства з коефіцієнтом 
поточної ліквідності менше 2,0 завдяки раціональному управлінню здатні пе-
ребувати в хорошому фінансовому стані. 

Протягом звітного періоду індикатор фінансової стійкості може прийма-
ти позитивні, негативні і навіть нульові значення, причому між платоспро-
можністю і фінансовою стійкістю існує тісний взаємозв'язок: якщо індикатор 
більше нуля тільки в даний момент часу, то це свідчить тільки про плато-
спроможність підприємства в даний момент часу; якщо індикатор залишаєть-
ся величиною невід’ємною протягом усього звітного періоду, то можна гово-
рити про фінансову стійкість. 

Використання методу порівняння з результатами попередніх років одно-
го й того ж підприємства дозволяє не тільки більш точно оцінити поточний 
стан, але і прогнозувати тенденції розвитку. Однак у переломні періоди слід 
обережно робити прогнози, з погляду на всі можливі фактори, що впливають 
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на роботу підприємства. Слабкість цього методу полягає в тому, що хороші 
результати діяльності в минулому і сьогоденні не завжди можуть виявитися 
прийнятними в майбутньому. 

Краще всього оцінювати ситуацію в порівнянні з середньозваженими рі-
внем по галузі. Використання методу галузевих показників припускає зістав-
лення підсумків діяльності підприємства з підсумками роботи інших суб'єк-
тів ринку тієї ж галузі, сфери бізнесу. За допомогою галузевих показників 
можна оцінити різного роду тенденції. 

Не менш важливим для оцінки фінансової стійкості підприємства є кое-
фіцієнт автономії, або фінансової незалежності (Кавт), який характеризує ча-
стку власних коштів у загальній величині джерел коштів організацій і визна-
чає ступінь незалежності від кредиторів. Оптимальним вважається коефіці-
єнт не менше 0,5, але він може бути і менше, якщо для розширення виробни-
цтва залучені довгострокові позики. 

Чим вище частка власного капіталу в загальному обсязі залучених ре-
сурсів, тим більша фінансова незалежність підприємства, його фінансова 
стійкість і стабільність. 

Про критерії оцінки економічної стійкості організації К. Раіцький висло-
влює таку думку: «доцільно використовувати показники, що відображають 
результати діяльності. Одним з певних результатів виступає ефект, абсолют-
на величина прибутку, а так само для виробничих підприємств контроль со-
бівартості є однією з найважливіших задач [4]. При вирішенні питань досяг-
нення економічної стійкості організації першорядне значення має отримання 
прибутку, достатнього для розвитку господарсько-фінансової діяльності на 
основі самофінансування і потім забезпечення її стійкої динаміки з цієї точки 
відліку. На наш погляд, можна погодитися з наведеними вище твердженнями 
і вважати, що така система відповідає інтересам ефективного вивчення еко-
номічних процесів, але не є повною. 

Задача оцінки економічної стійкості підприємства, а також її моделю-
вання та прогнозування ускладнюється: 

- необхідністю оперативного проведення оцінки з метою збереження ак-
туальності результату; 

- недостатньою вірогідністю (або повною відсутністю) інформації про 
властивості зовнішнього середовища; 

- наявністю важко оцінюваних випадкових факторів впливу на економі-
чну стійкість підприємства; якісним характером великого числа показників 
діяльності підприємства. 

Для оцінки економічної стійкості підприємства необхідно класифікувати 
її складники за функціональною ознакою, а саме: фінансовий, виробничий, 
кадровий, маркетинговий, інвестиційний та управлінський. Кожен з них, у 
свою чергу, є складною системою, яка характеризуються системою показни-
ків. Функціональні складники економічної стійкості підприємства повинні 
базуватися на послідовному єдиному підході. Проте слід враховувати, що 
кожен із складників характеризується своїм переліком заходів, які сприяють 
їх стійкості [2]. 
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Питання правильної оцінки фінансово-економічних результатів діяльно-
сті та стану економічної стійкості підприємства за сучасних кризових умов 
господарювання є досить актуальними, як для його керівництва і власників, 
так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Дане питання 
цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті - негативному, оскіль-
ки вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку. 

Для оцінки економічної стійкості підприємства необхідна відповідна ін-
формаційна база. Такою базою можуть бути звіт про фінансові результати ді-
яльності і баланс – підсумковий синтетичний документ про склад засобів ді-
яльності підприємства та джерела їхнього формування в грошовій формі на 
початку та наприкінці звітного періоду, а також звіт про основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств. 

Умовою стійкого розвитку аграрних підприємств в цілому є його ефек-
тивна господарська діяльність, спрямована на забезпечення власного вижи-
вання, стабільності, розвитку й наближення до визначених цілей. Таким чи-
ном, одним з основних чинників економічної стійкості аграрних підприємств 
повинен стати механізм, який би відслідковував використання поставлених 
завдань у довгостроковій перспективі. 

Однією із проблем оцінки економічної стійкості аграрних підприємств є 
низький рівень методологічної підтримки та відсутність у економістів під-
приємства якісного інструментарію вибору різних варіантів управлінських 
рішень, що мали б ґрунтуватися саме на рівні економічної стійкості. Нами 
з’ясовано, що ряд авторів при виборі показників оцінки базуються на визна-
ченні складових економічної стійкості, що відображають окремі аспекти еко-
номіки підприємства, або ж, ототожнюючи економічну стійкість із фінансо-
вою стійкістю, використовують в ході даного аналізу лише показники фінан-
сової діяльності (коефіцієнт автономії, коефіцієнт ліквідності, платоспромо-
жності, тощо), що в результаті не дає можливості об’єктивно оцінити еконо-
мічну стійкість підприємства, здійснити адекватні висновки.  

Окрім вище сказаного, в процесі дослідження була виявлена відсутність 
інтегрального показника економічної стійкості, який би задовольняв вимоги 
сучасної економіки та міг би чітко спрогнозувати рівень економічної стійкос-
ті аграрних підприємств. Виходячи з цього, доцільно розробити показник ін-
тегральної оцінки економічної стійкості аграрних підприємств. 

Шляхом опрацювання системи показників та методом експертних оцінок 
виокремлено сукупність фінансово-економічних показників, які дають можли-
вість оцінити рівень економічної стійкості аграрних підприємств, визначено їх 
питому вагу в складі інтегрального показника економічної стійкості (табл. 1).  

Враховуючи те, що кожний з показників має різний вплив на інтегральний 
показник економічної стійкості, використовуючи експертні дані, нами були роз-
раховані коефіцієнти вагомості кожного індикатора, що входить до загального 
показника економічної стійкості підприємства. Експертами з даних питань ви-
ступили керівники та головні спеціалісти сільськогосподарських підприємств а 
також провідні фахівці головного управління агропромислового розвитку та 
управління Полтавської обласної держадміністрації. 
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Таблиця 1 
Алгоритм розрахунку одиничних індикаторів оцінки інтегрального 

показника економічної стійкості підприємств 

Показник Характеристика Порядок розрахунку 

К
ое
фі
ці
єн
т 

ва
ги

 

Рентабельність (збитко-
вість) виробництва (Рв) 

Відображає загальний рівень 
ефективності виробничо-

господарської діяльності під-
приємства 

Прибуток (збиток) / Собі-
вартість реалізованої про-

дукції 
0,12 

Чистий прибуток в роз-
рахунку на 100 га с.-г. 

угідь (Чп), 

Відображає прибутковість ро-
боти підприємства 

Чистий прибуток (збиток) 
від операційної діяльності 
/ Площа с.-г. угідь × 100 

0,1 

Виробництво валової 
продукції в порівняль-
них цінах 2005 р. в роз-
рахунку на 100 га с.-г. 

угідь (Ввп) 

Характеризує ефективність ви-
робництва сільськогосподарсь-
кої продукції та використання 
сільськогосподарських угідь 

Вартість валової продукції 
в порівняльних цінах 

2005 р. / Площа с.-г. угідь 
× 100 

0,10 

Фондозабезпеченість 
(Фз) 

Характеризує забезпеченість 
підприємства основними фон-

дами 

Середньорічна залишкова 
вартість основних засобів / 

Площа с.-г. угідь 
0,1 

Фондовіддача (Фв) 
Характеризує ефективність ви-
користання основних виробни-

чих фондів 

Вартість валової продукції 
в порівняльних цінах 

2005 р. / Середньорічна за-
лишкова вартість основ-

них засобів 

0,12 

Продуктивність праці 
(Пп) 

Відображає ефективність виро-
бництва в розрізі використання 

робочої сили 

Вартість валової продукції 
в порівняльних цінах 

2005 р. / Середньорічна 
чисельність працівників 
зайнятих в сільськогоспо-
дарському виробництві 

0,08 

Якісний стан основних 
засобів (Яоз) 

Відображає якісний стан основ-
них засобів підприємства 

Сума нарахованого зносу / 
Первісну вартість основ-

них засобів 
0,12 

Коефіцієнт якісного 
складу працівників (Яп) 

Відображає якісний склад пра-
цівників підприємства, рівня їх 

кваліфікації 

Кількість працівників, що 
мають повну вищу та се-
редню спеціальну освіту / 
середньооблікової чисель-

ності працівників 

0,1 

Коефіцієнт автономії 
(Ка) 

Характеризує незалежність під-
приємства від зовнішніх джерел 

фінансування 

Власний капітал / Валюта 
балансу 0,08 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (Кл) 

Характеризує спроможність 
підприємства негайно погасити 

поточні зобов’язання 

Грошові кошти + Поточні 
фінансові інвестиції /  
Поточні зобов’язання 

0,08 

 
Таким чином, до сукупності показників оцінки рівня економічної стій-

кості включено: рентабельність (збитковість) виробництва (12 %), чистий 
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прибуток в розрахунку на 100 га с.-г. угідь (10 %), виробництво валової про-
дукції в порівняльних цінах 2005 р. в розрахунку на 100 га с.-г. угідь (10 %), 
фондозабезпеченість (10 %), фондовіддача (12 %), продуктивність праці 
(8 %), якісний стан основних засобів (12 %); якісний склад працівників 
(10 %), коефіцієнт автономії (8 %), коефіцієнт абсолютної ліквідності (8 %). 

Визначення рівня економічної стійкості аграрних підприємств запропо-
новано здійснювати в три етапи: 1-й етап – вибір та розрахунок одиничних 
коефіцієнтів, індикаторів економічної стійкості; 2-й етап – ранжування інди-
каторів – переведення відносних показників у відносні величини (бали), здій-
снивши переведення з використанням чотирьохрівневої системи (3, 6, 9, 12 
балів); 3-й етап – розрахунок інтегрального показника економічної стійкості 
на основі вищенаведених коефіцієнтів за формулою середньозваженої геоме-
тричної з урахуванням поправочних коефіцієнтів (частки і-го показника в ін-
тегральному показникові) та аналіз результатів: 

,
100

ІП і
10

1
іЕС 






×=∑

=

vR
і

                                                   (1) 

де Rі – рейтинг і-го показника в досліджуваній сукупності; 
vі – частка і-го показника в інтегрованому показнику економічної стій-

кості. 
За отриманим кількісним значенням інтегрального показника економіч-

ної стійкості аграрних підприємств, можна визначити його градацію на під-
ставі граничних значень. Так, отримане значення інтегрального показника 
оцінки економічної стійкості аграрних підприємств в діапазоні від 3 до 12 
балів свідчить про різний рівень економічної стійкості. Число груп, на які 
будуть поділені підприємства в залежності від рівня економічної стійкості 
нами розташовано у ранжируваний ряд за групувальною ознакою з викорис-
танням методу рівновеликих інтервалів, величина якого в даному випадку 
становить 1,5 балу. Таким чином, підприємства що отримали значення інтег-
рального показника економічної стійкості в межах від 4,9 балів до 6,4 балів 
мають низький тип економічної стійкості; від 6,4 до 7,9 балів – задовільний; 
від 7,9 балів до 9,4 балів – допустимий; підприємства що мають значення ін-
тегрального показника економічної стійкості понад 9,4 балів характеризу-
ються високим рівнем економічної стійкості. 

Згідно із запропонованою нами методикою оцінки економічної стійкос-
ті, порогове значення індикаторів економічної стійкості, що входять до суку-
пності показників інтегрованого показника, базуються на експертних оцін-
ках, що дає можливість більш об’єктивно оцінити вагомість тих чи інших по-
казників у зваженому значенні загального показника економічної стійкості, у 
відповідності до умов функціонування аграрних підприємств конкретного 
регіону. 

На основі запропонованої нами методики, проведемо розрахунок інтег-
рованого показника економічної стійкості та визначимо на основі отриманого 
значення тип економічної стійкості досліджуваних аграрних підприємств 
Полтавської області (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Рівень економічної стійкості досліджуваних аграрних підприємств  

Полтавської області, в середньому за 2006-2010 рр. 

Показник ДП «Друж-
ба» 

ТОВ «Аг-
ропрогрес 
Плюс» 

ТОВ АК 
«Перше 
травня» 

СВК «Пере-
мога» 

Рівень рентабельності (збитковості)  
виробництва, % 1,0 6,0 9,0 32,5 

Чистий прибуток в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, грн. 1547,99 32608,70 54356,66 215964,41 

Виробництво валової продукції (в порів-
няльних цінах 2005 р.) на 1 га сільсько-
господарських угідь,  грн. 

115378,35 293582,35 136386,57 313824,28 

Фондозабезпеченість, тис. грн. 128,1 103,8 102,6 483,7 
Фондовіддача, грн. 0,90 2,82 1,33 0,715 
Продуктивність праці, тис. грн. 25,6 38,7 25,0 57,0 
Коефіцієнт якісного стану основних за-
собів 0,554 0,643 0,370 0,342 

Коефіцієнт якісного складу працівників 0,180 0,143 0,220 0,244 
Коефіцієнт автономії 0,926 0,936 0,967 0,970 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,020 0,106 1,990 0,757 
Рівень інтегрального показника економі-
чної стійкості, балів 4,9 6,9 8,1 10,9 

Тип економічної стійкості низький задовіль-
ний достатній високий 

Джерело: власні дослідження та первинні матеріали господарств 
 
За результатами проведеного розрахунку інтегрального показника еко-

номічної стійкості досліджуваних аграрних підприємств Полтавської області 
можемо зробити наступні висновки: ДП «Дружба» має низький рівень еко-
номічної стійкості (значення інтегрального показника економічної стійкості 
становить 4,9 балів), що в основному зумовлено низькою ефективністю ви-
робничої діяльності, продуктивністю праці, низьким рівнем придатності ос-
новних засобів (коефіцієнт якісного стану основних засобів становить 0,554), 
низький рівень якісного складу працівників (коефіцієнт якісного складу пра-
цівників становить 0,180) та не спроможністю підприємства негайно погаша-
ти свої поточні зобов’язання, про що свідчить коефіцієнт абсолютної ліквід-
ності, рівень якого в середньому за 2006-2010 рр. склав 0,020 та значно від-
хиляється від нормативного значення даного показника. 

ТОВ «Агропрогрес Плюс» має задовільний тип економічної стійкості 
(значення інтегрального показника економічної стійкості становить 
4,9 балів). В розрізі аналізованої сукупності індикаторів економічної стійкос-
ті головними вагомими причинами даного рівня економічної стійкості є ни-
зький рівень фондозабезпеченості, якісного стану основних засобів та абсо-
лютної ліквідності та платоспроможності підприємства. 

ТОВ АК «Перше травня» має достатній рівень економічної стійкості 
(значення інтегрального показника економічної стійкості становить 8,1 бал). 
А значення показників, що характеризують стан та ефективність виробничої, 
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фінансової та організаційної діяльності свідчать про можливість здійснення 
розширеного відтворення та покращення своєї діяльності й відповідно рівня 
економічної стійкості та основі застосування стратегічного планування та 
прогнозування, прийняття ефективних управлінських рішень. 

СВК «Перемога» має високий рівень економічної стійкості (значення ін-
тегрального показника економічної стійкості становить 10,9 балів), а рівень 
індикаторів, що входять до складу інтегрального показника оцінки економіч-
ної стійкості свідчать про ефективність виробничої діяльності (рівень рента-
бельності виробничої діяльності становить 32,5%), підприємство має високий 
рівень фондозабезпеченості (483,7 тис. грн. в розрахунку 100 га сільськогос-
подарських угідь), що більш ніж у 3,7 разів перевищує аналогічний показник 
підприємств з низьким рівнем економічної стійкості, високий рівень придат-
ності основних засобів (коефіцієнт якісного стану основних засобів стано-
вить 0,342), якісного складу працівників (коефіцієнт якісного складу праців-
ників становить 0,244) та продуктивності праці. Показники фінансової діяль-
ності СВК «Перемога» свідчать про незалежність підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування та спроможність підприємства негайно погашати пото-
чні зобов’язання. 

Висновки. Визначення рівня економічної стійкості аграрних підпри-
ємств на основі розрахунку інтегрального показника має важливе не тільки 
наукове, а й практичне значення, оскільки знання його рівня дає можливість 
керівництву підприємства приймати обґрунтовані рішення щодо оптималь-
ного використання свого потенціалу з одночасним прогресивним розвитком, 
враховуючи негативний вплив факторів зовнішнього середовища за рахунок 
ефективного формування та використання виробничих, організаційних, та 
фінансових механізмів. 

Отже, запропонована нами методика визначення інтегрального показни-
ка економічної стійкості аграрних підприємств дає можливість оцінити зага-
льний стан функціонування аграрних підприємств, розробити заходи щодо 
підвищення рентабельності виробництва, прибутковості, фондооснащеності, 
фондовіддачі, ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та 
відповідно стійкого розвитку аграрних підприємств. 
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УДК 334.732.2: 339.747 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Гончаренко В.В., д.е.н., професор 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 
У статті розкрито проблеми кредитування дрібних та середніх виробників сільсь-

когосподарської продукції, запропоновано механізм створення сільських «позикових кіл» 
та перспективна модель національної системи аграрних кооперативних банків. 

The article deals with the problem of crediting of small and medium-sized agricultural 
producers, the mechanism for the creation of rural "loan circles" and promising model of the 
national agricultural cooperative banks. 

 
Постановка проблеми. Ефективність аграрного сектора економіки 

будь-якої країни значною мірою залежить від доступу сільськогосподарських 
товаровиробників до кредитних ресурсів. В Україні проблема кредитування 
дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції, які вироб-
ляють понад 70% валової продукції сільського господарства, до сих пір не 
вирішена і залишається надзвичайно актуальною. Тому важливо розробити  
концептуальні підходи до створення ефективної системи фінансово-
кредитного обслуговування  вітчизняних сільгоспвиробників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фінансового за-
безпечення сільськогосподарського виробництва досліджували Алексій-
чук В. М., Дем’яненко М. Я., Лузан Ю. Я., Пантелеймоненко А.О., По-
жар А.А., Саблук П.Т., Слав’юк Р.А. та деякі інші науковці. Більшість дослі-
дників прийшли до висновку, що сучасна вітчизняна банківська система не 
задовольняє потреб села у кредитних ресурсах. Особливо це стосується дріб-
них товаровиробників - особистих підсобних господарств та фермерів. Коме-
рційні банки не мають великого бажання працювати з аграрним сектором, 
про що свідчить незначна частка агрокредитів у кредитному портфелі біль-
шості українських банків. При існуючому стані справ в сільськогосподарсь-
кому виробництві, цей сектор не є привабливим для комерційних банків. 

Постановка завдання. Метою даної статті є виявлення проблем кре-
дитування дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції 
та розробка концептуального механізму їх вирішення шляхом побудови пер-
спективної моделі національної системи аграрних кооперативних банків. 

У ході дослідження використано методи аналізу, синтезу та аналогій, 
зокрема при розробці системи «позикових кіл» та моделі національної систе-
ми аграрних кооперативних банків на основі зарубіжного досвіду функціону-
вання подібних систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Складність з кредитуван-
ням аграрного сектора національної економіки стала наслідком двох голо-
вних проблем.  З одного боку, банки не хочуть кредитувати переважну біль-
шість сільськогосподарських товаровиробників у зв’язку з тим, що останні не 
можуть надати достатніх гарантій повернення кредитних коштів. З іншого - 
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більшість селян не хочуть брати кредити в комерційних банках через досить 
високі процентні ставки та жорсткі умови кредитування. Тому частка аграр-
них кредитів у кредитних портфелях майже всіх вітчизняних комерційних 
банків є незначною. 

Однак, світовий та історичний український досвід свідчать, що про-
блема гарантій повернення селянами отриманих кредитів може мати цікаве 
концептуальне вирішення. Традиційно вважається, що найбільш надійним 
видом забезпечення кредиту є застава. Кредитори не ризикують вкладати  
свої кошти у сільськогосподарське  виробництво, бо те майно, що є у пере-
важної більшості товаровиробників аграрного сектора, не має відповідної 
цінності  з точки зору кредиторів. Але застава не є єдиним надійним видом 
забезпечення кредиту. Застава є найбільш ефективним засобом при індивіду-
альних кредитах. Світовий  та історичний український досвід кооперативного 
кредитування села свідчать, що не менш надійним видом забезпечення кре-
диту може бути кругова порука при наданні кредиту під колективну солідар-
ну майнову відповідальність багатьох людей, які добре знають один одного. 
На цій ідеї побудована райффайзенівська система кооперативного кредиту-
вання села, яка довела свою життєздатність та ефективність у багатьох краї-
нах світу і у складних  соціально-економічних та політичних умовах. 

Досить перспективним в умовах України може бути кредитування дрі-
бних сільськогосподарських товаровиробників за системою "позикових кіл". 
Суть цієї системи полягає в тому, що селяни  формують "позикове коло", 
учасники якого добре знають один одного і готові нести солідарну майнову 
відповідальність перед кредиторами за отримані кредити. Так, об’єднані міц-
ним зв’язком взаємної солідарної відповідальності дрібні селянські господар-
ства, не маючи прийнятного кредиторами майна, стають сильною, достатньо 
платоспроможною одиницею, яка може забезпечити гарантії повернення кре-
диту на кілька ступенів вище, ні система застави. Члени "позикового кола" 
несуть перед кредиторами матеріальну, а перед своїми товаришами ще й мо-
ральну відповідальність за своєчасне виконання взятих на себе в межах "ко-
ла" боргових зобов’язань. І якщо в одного або кількох членів "позикового ко-
ла" виникне проблема з поверненням кредиту - решта членів будуть змушені 
виконати за них взяті зобов’язання. Кругова порука в цьому випадку відіграє 
вагоме психологічне значення для кожного позичальника і спонукає його до 
виконання взятих на себе зобов’язань, тому що традиційні двосторонні кре-
дитні відносини "кредитор-позичальник" в системі "позикового кола" замі-
нюються трьохсторонніми  відносинами "кредитор-група-позичальник". Та-
ким чином між кредитором і окремим  позичальником постає група, яка, з 
однієї сторони, несе матеріальну відповідальність перед кредитором, а з ін-
шої - має моральні важелі впливу на позичальника. 

Застосовуючи таку схему кредитування, кредитор  розподіляє кредит-
ний ризик на багатьох учасників "позикового кола", загальне майно яких на-
багато перевищує суму наданих кредитів. Члени ж "позикового кола", прийн-
явши на себе додатковий ризик за своїх товаришів, отримують реальну мож-
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ливість користування кредитом. А відмова від застави дозволяє кредиторам 
здешевити  та спростити процес оформлення кредиту. 

Описана система колективної відповідальності була успішно апробова-
на ще у 1996 році в кредитній спілці "Каса взаємодопомоги" (м. Полтава) і 
покладена в основу фінансової підтримки  кредитною спілкою ініціатив фер-
мерів по створенню сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів в 
Полтавській області. Фермери, які виявили бажання створити кооператив, 
утворювали "позикове коло", учасникам якого кредитна спілка надавала ці-
льові кредити на внесення паїв у пайовий фонд сільськогосподарського коо-
перативу. Слід відзначити, що при застосуванні такої схеми кредитування 
приватних сільськогосподарських товаровиробників, кредитні спілки можуть 
стати фінансовою базою для масового відродження сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в Україні. 

Утворення «позикових кіл» сільгоспвиробниками дозволяє вирішити 
проблему надання гарантій кредиторам щодо повернення їх коштів. Однак, 
для кардинальної зміни у фінансово-кредитному обслуговуванні аграрного 
сектора національної економіки необхідно створити 3-х рівневу кооператив-
ну фінансово-кредитну систему [1], яка б складалась із мережі кредитних 
спілок (кредитних кооперативів), регіональних та центрального кооператив-
них банків (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Трьохвимірна кооперативна фінансово-кредитна система 
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конодавства) особисті селянські, фермерські господарства, малі приватні підприємст-

ва, сільськогосподарські кооперативи тощо 
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Перший, місцевий рівень кредитної кооперативної системи, могли б 
складати кредитні спілки (КС), які надаватимуть своїм членам ощадно-
кредитні послуги, а при внесенні відповідних змін до законодавства, й здійс-
нюватимуть розрахунки (комунальні та інші платежі), надаватимуть інші фі-
нансові та нефінансові послуги. У зв’язку з тим, що чинне українське законо-
давство обмежує види діяльності кредитних спілок лиш наданням кредитів та 
прийняттям вкладів, а також не дозволяє кредитним спілкам надавати послу-
ги малим підприємствам, фермерським господарствам та іншим дрібним 
сільгоспвиробникам, що є юридичними особами, однією із можливих форм 
кооперативних установ першого рівня, крім кредитних спілок, можуть стати 
кредитні кооперативи (КК). Вони можуть бути створені після прийняття 
окремого закону "Про сільську кредитну кооперацію" або на основі чинного 
закону України «Про кооперацію» за погодженим з Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нац-
комфінпослуг) типовим статутом. Ці організації могли б надавати широкий 
спектр фінансових послуг малим сільським підприємствам, але їх створення 
суттєво ускладнюється недосконалістю кооперативного і відсутністю спеціа-
льного законодавства. Однак, при внесенні відповідних змін до закону «Про 
кредитні спілки», якими б кредитним спілкам надавалось право обслуговува-
ти малі та середні підприємства, що діють у сільській місцевості. 

Другий, регіональний рівень системи  формують обласні (регіональні) 
кооперативні банки, що створюються для забезпечення більш ефективного 
функціонування низових кооперативних установ і знаходяться в їх власності. 
Це – повноцінні банківські установи, власниками і клієнтами яких є кредитні 
кооперативи та спілки, а через них - селяни та їх господарства. Головним за-
вданням цих установ має стати підтримка організацій першого рівня необ-
хідними їм  послугами (розробка нових фінансових продуктів, підтримка лік-
відності, забезпечення розрахункових, валютних та інвестиційних операцій 
тощо). На початковому етапі формування системи функцію організацій дру-
гого рівня могли б виконувати обласні об’єднані кредитні спілки, які з часом 
при накопиченні достатнього капіталу трансформувались би у повноцінні 
обласні кооперативні банки. 

Третій, національний рівень складає Центральний кооперативний банк, 
який логічно завершує побудову кооперативної фінансово-кредитної системи 
для обслуговування аграрного сектора національної економіки. Ця установа 
має бути заснована установами другого (регіонального) рівня з метою забез-
печення їх додатковими фінансовими послугами (вихід на міжнародний бан-
ківський ринок капіталів, діяльність на валютному і фондовому ринках, лі-
зинг, факторинг, страхування тощо). 

Доцільність створення та перспективність наведеної моделі підтвер-
джується досвідом функціонування подібних систем у багатьох країнах світу 
[2]. Наприклад, система кооперативних банків Rabobank (Нідерланди) на 90% 
забезпечує потреби аграрного сектора в кредитних ресурсах, сконцентрував-
ши майже 40% депозитних вкладів країни. В Австрії 73% всіх банківських 
установ є кооперативними (68 фольксбанків та 560 райффайзенбанків) і по-
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слугами кооперативних банків користується кожен другий австрієць [3]. По-
дібні системи кооперативного кредиту понад сто років діють в Німеччині 
(Raiffeizenbank), у Франції (Credit Agricole) та інших країнах [4]. 

Створення в Україні подібної до європейських моделі кооперативної 
системи фінансово-кредитного обслуговування села – це найоптимальніший 
шлях вирішення фінансових проблем аграрного сектора національної еконо-
міки та забезпечення фінансовими послугами сільських жителів та виробни-
ків. 

У зв’язку з цим, сьогодні держава може та повинна допомогти україн-
ському селянству відродити кооперативну систему фінансової самодопомоги. 
Головними концептуальними напрямками цього процесу мають бути: 

1. Проголошення та активне впровадження державної політики відро-
дження кооперативного сектора національної економіки шляхом прийняття 
відповідної державної програми. 

2. Законодавче забезпечення створення базового рівня національної 
системи сільської кредитної кооперації шляхом прийняття закону "Про сіль-
ську кредитну кооперацію" та/або  розширення переліку послуг, що можуть 
надаватись  кредитними спілками. 

3. Створення можливості (шляхом внесення змін  до закону "Про бан-
ки та банківську діяльність") для реєстрації кооперативних  банків у формі  
кооперативного непідприємницького товариства згідно ст. 85 ЦКУ, що діє на 
основі кооперативних принципів. Власниками-клієнтами аграрних коопера-
тивних банків можуть стати, поряд з кредитними кооперативами та спілками, 
й сільськогосподарські товаровиробники та обслуговуючі кооперативи.  

4. Створення умов для функціонування системи аграрних кооператив-
них банків шляхом: 

− внесення державою початкового пайового капіталу кооперативного 
банку з наступною передачею паїв учасникам цієї кооперативної банківської 
системи; 

− надання учасникам кооперативної банківської системи приміщень та 
працівників окремих державних банків для організації роботи; 

− надання фінансової підтримки (пільгових кредитів) для учасників ко-
оперативної банківської системи і створення умов для  концентрації фінансо-
вих ресурсів усіх сільгоспвиробників в цій системі; 

− встановлення пільгового режиму оподаткування в зв’язку із неприбу-
тковою кооперативною природою цих організацій; 

− встановлення нормативних показників діяльності з врахуванням не-
значного розміру пайового капіталу кооперативних банків. 

5. Створення умов для інтеграції окремих кредитних спілок (за їх ба-
жанням) в кооперативну банківську систему. 

6. Надання центральному кооперативному банку права здійснювати 
іпотечні операції з землею після прийняття відповідного закону (навіть якщо 
буде створено спеціалізований земельний банк). Це дозволить створити ме-
ханізм, при якому сільськогосподарські товаровиробники будуть закладати 
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землю установі, якою вони прямо чи опосередковано володіють, що зробить 
неможливим "обезземелення" селян і концентрацію землі в руках несільсько-
господарських суб’єктів. 

7. Спрямування через систему аграрних кооперативних банків всієї 
державної допомоги аграрному сектору. 

Висновки. Таким чином, запропоновані концептуальні напрямки ви-
рішення  проблеми кредитування аграрного сектора економіки України до-
зволять за короткий час кардинально змінити ситуацію із фінансуванням 
сільського господарства, а створення системи аграрних кооперативних банків 
сприятиме тому, що значні кошти, які щорічно виділяються селу державою, 
будуть залишатись в аграрному секторі, а не потраплятимуть до комерційних 
банків у вигляді відшкодування процентів за дорогими кредитами. 
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Стаття присвячена дослідженню аналізу асортименту, якості та конкурентосп-
роможності м’ясних продуктів ТОВ «Глобино» Полтавської області, які мають забезпе-
чити успішний розвиток підприємства в сучасних ринкових умовах. У результаті прове-
деного маркетингового дослідження ринку м’ясної продукції, методом опитування поте-
нційних споживачів визначено цільові групи та цінові діапазони на продукцію, для яких ці-
на не відіграє ключову роль при здійсненні покупки, та цільову групу, що надає перевагу 
споживанню ковбас та м’ясних делікатесів. 

Article is devoted to analysis of the range, quality and competitiveness of the meat 
products of LLC «Globinо» Poltava region which should ensure a successful business in today's 
market conditionоns. As a result of market research market meat products, by survey of potential 
users for the two target audiences. As a result of market research meat products by the survey of 
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potential consumers. Defined target groups and price ranges for products for which the price 
does not play a key role in making a purchase, and the target group that favors consumption of 
sausages and meat delicacies.  

 
Постановка проблеми. М’ясне скотарство – традиційна галузь тварин-

ництва, без продукції якої не можна уявити продуктовий кошик українців. За 
роки незалежності України відбулися істотні зміни в цій галузі, втрачено 
значні можливості. Без організації маркетингової діяльності неможлива ус-
пішна робота жодного агропромислового підприємства на будь-якому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів 
розвитку підприємств аграрного сектора присвятили свої праці такі вчені, 
О.В. Березін [1], Т.О. Продан [6], В.М. Рабштина [5] та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ретроспектив ста-
новлення і перспектив розвитку ринку м’ясної продукції України з метою 
розробки маркетингової програми, яка сприяла збільшенню обсягів їх вироб-
ництва. Основними завданнями є: задоволення потреб потенційних спожива-
чів якісною і екологічно чистою продукцією, встановлення бажаного ціново-
го діапазону для споживачів м’ясної продукції. Дослідження проводилось на 
базі товариства з обмеженою відповідальністю «Глобинський м’ясокомбінат» 
(далі – ТОВ « Глобино»). 

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» одне з провідних високомеханізованих підприємств м’ясної 
промисловості України, яке успішно функціонує на ринку України з 1998 ро-
ку. Головним напрямом діяльності є заготівля худоби від сільськогосподар-
ських формувань всіх форм власності, його переробка і виробництво різно-
манітної м'ясної продукції з подальшою реалізацією її населенню.  

Асортимент продукції підприємства налічує більше 200 найменувань. 
Основні напрямки діяльності ТОВ «Глобино»: забезпечення високої та стабі-
льної якості продукції; забезпечення ефективної збутової діяльності; підви-
щення конкурентоспроможності товарів за рахунок оптимальних розміщень 
реклами; надання комплексу послуг, розробка анкети та проведення марке-
тингового дослідження; зосередження основних процесів навколо спожива-
чів. 

На підприємстві ТОВ «Глобино» ефективно функціонує відділ маркети-
нгу створений для ефективної співпраці з клієнтами, ринкових цін на ковбас-
ні вироби з урахуванням знижок з оптово-відпускних цін залежно від умов 
реалізації. Безпосередніми конкурентами ТОВ «Глобино» є ті підприємства, 
що виробляють або реалізують аналогічну продукцію, а саме: ЗАТ «АПК-
ІНВЕСТ», ВАТ «Мелітопольський МК», ТОВ «ЗЕВС ЛТД».  

Проаналізуємо обсяг виробництва ТОВ «Глобино» свіжого та заморо-
женого м’яса основних товаровиробників на ринку України за 2010-2011 рр. 
ТОП 10 виробників складали третину виробництва галузі, вона проявляє тен-
денцію до укрупнення – це зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Обсяг виробництва ТОВ «Глобино» свіжого та замороженого м’яса 

основних товаровиробників на ринку України, 2010-1011 рр. 
Джерело:[ 3] 
 
Аналіз даних рис. 1 показав, що у звітному 2011 р., обсяг виробництва 

свіжого і замороженого м’яса ТОВ «Глобино» збільшився на 1 %, порівняно 
з базовим 2010 р. Найвищі показники виробництва м’ясної продукції за 5 мі-
сяців 2011 р. припадає на свинину свіжу чи охолоджену (48,8 % виробництва 
у структурі загального обсягу виробництва по Україні) та морожену (29,2 % 
відповідно) [6]. У ході дослідження виявлено місце ТОВ «Глобино» у дина-
міці виробництва готової продукції основних вітчизняних товаровиробиків 
2010 – 2011 рр. Результати подано у вигляді рис. 2. 

 
Рис. 2. Аналіз структури і динаміки виробництва продукції основних товаро-

виробників, 2010 – 2011 рр. 
Джерело: [2] 
 
Аналіз даних рис. 3 показав, що найбільший показник виробництва 

м’ясної продукції ТОВ «Глобино» за 5 місяців 2011 р. належить ковбасним 
виробам, які займають 6,9 % [4]. Порівнюючи показники обсягу виробництва 
продукції у 2011 р. порівняно з 2010 р., спостерігається збільшення на 1 %, 
що є позитивним явищем для подальшої діяльності підприємства. 
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Традиційно для визначення запитів споживачів найбільшого розповсю-
дження набув метод опитування, який дозволяє визначити коливання попиту, 
адаптувати майбутні плани виробництва на нову систему запитів споживачів, 
встановити рівень поінформованості щодо становлення до марки товару та 
фірми, споживчих переваг, споживацької поведінки тощо.  

Задля встановлення споживчої оцінки продукції ТОВ «Глобино» прове-
дено маркетингове дослідження ринку м’ясної продукції у м. Полтаві шля-
хом застосування методу опитування потенційних споживачів за двома ці-
льовими аудиторіями. Перша цільова аудиторія студенти до 23 років Полтав-
ської державної аграрної академії третього курсу спеціальності «Економіка 
підприємства», друга цільова аудиторія – жителі м. Полтава старше 25 років. 
Отримані результати проведеного маркетингового дослідження зображено у 
вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати опитування потенційних споживачів ринку м’ясної продукції 

ТОВ «Глобино» у м. Полтава, 2012 р. 
% опитаних респондентів 

Питання 1-ша цільова  
аудиторія 

2-га цільова  
аудиторія. 

Чи відома вам продукція ТОВ «Глобино»? 
Так 85 89 
Ні 15 11 

Якщо продукція ТОВ «Глобино» Вам відома то чи задоволені Ви її якістю? 
Так  56 52 
Ні 44 48 

Якій марці виробника м’ясної продукції Ви віддаєте перевагу? 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 58 49 
ООО М’ясна фабрика «Фаворит» 18 19 
ВАТ М’ясокомбінат «Ятрань» 23 32 

марка не має значення 1 - 

Який діапазон цін на м’ясну продукцію (ковбаси, сосиски, паштети)  
для Вас є найбільш доступним? 

до 25 грн.; 20 13 
25 - 45 грн.; 47 18 

більше 45 грн.; 13 25 
залежно від того, наскільки я буду оці-

нювати в ньому потребу; 15 6 

ціна для мене не має значення. 5 38 
Яка продукція ТОВ «Глобино» Вам найбільше подобається? 

Ковбаси та м’ясні делікатеси 57 43 
Субпродукти та полуфабрикати 26 15 

М’ясо та м’ясні вироби 17 42 
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% опитаних респондентів 
Питання 1-ша цільова  

аудиторія 
2-га цільова  
аудиторія. 

В яких упаковках Ви б хотіли споживати нашу продукцію? 
Екологічно чиста (паперові пакети) 4 3 
Головне, щоб була надійна і зручна 95 96 

Мені байдуже 1 1 
Що для Вас найважливіше при виборі м’ясної продукції? 

Рівень цін в магазині 63 42 
Різноманітність асортименту 4 6 

Якість продукції 29 51 
Немає ніякої різниці 4 1 

Чи звертаєте Ви увагу на рекламну політику, яку проводить  
ТОВ «Глобино»? 

Так 87 79 
Ні 13 21 

 
Аналізуючи дані табл. 1. можна зробити висновок, що на ринку 

м. Полтави м’ясна продукція ТОВ «Глобино» займає лідируючу позицію, в 
порівнянні з іншими товаровиробниками, м’ясокомбінат задовольняє більшу 
половину споживачів своєю якісною продукцією, ціновий діапазон на проду-
кцію, найбільш прийнятний для першої цільової групи і дорівнює 25-45 грн. 
Результати аналізу опитування респондентів другої цільової групи показали, 
що для них ціна відіграє ключову роль при здійсненні покупки. На ринку бі-
льшість споживачів споживають ковбаси та м’ясні делікатеси, екологічно чи-
сту продукцію. Якість продукції за 5-ти бальною школою (при цьому 1 бал – 
найнижчий, 5 балів – найвищий), більшість респондентів оцінили в 4 та 5 ба-
лів, 3 бали і нижче не спостерігається, 1-ша група якість м’ясних делікатесів 
та ковбас оцінили в 5 балів, 2-га найвищий бал одержала продукція  м'яса та 
м’ясних виробів.  

Для зміцнення лідируючої позиції на ринку м’ясної продукції рекомен-
дуємо спрямувати діяльність керівників ТОВ «Глобино» на удосконалення 
рекламної політики.  

Пріоритетні завдання удосконалення рекламної політики 
ТОВ «Глобино»: встановити порядок розподілу коштів на розробку та розпо-
всюдження реклами; формувати взаємовигідні відносини суб’єкта рекламної 
політики з об'єктом з метою залучення споживача [5]; удосконалити рівень 
знань про даний товар, визначеного образа фірми, доброзичливого ставлення 
до фірми [1]; проведення цілеспрямованої діяльності щодо забезпечення рів-
ня продукції ТОВ «Глобино». 

Виконання запропонованих завдань дасть змогу удосконалити маркети-
нгову діяльність ТОВ «Глобино», виявити існуючі та потенційні бажання по-
купців; реального й можливого попиту на товари (послуги) і на цій підставі 
обґрунтування доцільності їх виробництва та збуту; організація науково-
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дослідних робіт для створення продукції, яка позитивно відрізнялась своєю 
якістю; координація і планування виробничої, збутової і фінансової діяльнос-
ті підприємства; регулювання процесів виробництва, транспортування, паку-
вання продукції. На основі цього на підприємстві «Глобино» спостерігати-
меться комплексне вивчення ринку власного підприємства, розрахунок цін на 
продукцію підприємства, визначення умов праці, величини знижок, забезпе-
чення комунікативних взаємозв’язків зі споживачами.  

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висно-
вок, що у своїй діяльності ТОВ «Глобино» доцільно керуватися потребами 
цільового і споживчого попиту, оцінювати та враховувати умови виробницт-
ва в найближчий час і на перспективу. Таким чином, врахувавши всі потреби 
споживачів, ТОВ «Глобино» має високий потенціал щодо розширення асор-
тименту продукції. У порівнянні з іншими товаровиробниками 
ТОВ «Глобино» задовольняє більшу половину споживачів своєю якісною 
продукцією, ціновий діапазон на продукцію визначений серед першої цільо-
вої групи 25-45 грн., серед другої цільової групи визначено, що для них ціна 
не відіграє ключову роль при здійсненні покупки. Майже 57 % опитаних рес-
пондентів 1-ої та 43 % 2-ої цільової групи найбільш довподоби споживання 
ковбас та м’ясних делікатесів. Більша частина споживачів 2-ої групи ствер-
джує, що бажає споживати продукцію у екологічно чистих пакетах, які не не-
суть ніякої шкоди здоров’ю, 1-ша цільова аудиторія 55 % опитаних бажають, 
щоб м’ясна продукція повинна бути надійною та зручною. 

Також підприємству доцільно буде налагодити власну оптову торгівлю, 
що дасть змогу залишити значну частку оптової націнки та знизити роздріб-
ну ціну на свою продукцію.  
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УДК: 316.342(1-22) 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Аранчій Я.С., здобувач 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто проблеми розвитку ветеринарної діяльності, заходи для 

розв’язання завдань з розвитку тваринництва, досліджено чинники, що виступають го-
ловними перешкодами для інноваційної діяльності вітчизняних виробників та витрати, 
що включаються у собівартість при здійсненні науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт 

The article deals with problems of veterinary activities, measures to solve the problems of 
livestock development focuses on the factors that are the main obstacles to innovation activities 
of domestic producers and costs to be included in the cost of carrying out research and 
development work 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах на ринку України спостері-
гається складна ситуація зі створення нових інноваційних продуктів. На під-
ставі проведеного моніторингу ринку можна стверджувати про відсутність на 
ринку новітніх світових розробок ветеринарних препаратів (даний факт зу-
мовлений їх високою ціною та низькою платоспроможністю власників сіль-
ськогосподарських і домашніх тварин); про відсутність на ринку нових ори-
гінальних препаратів вітчизняних виробників; про низький технологічний рі-
вень вітчизняних підприємств; про відсутність виробництва субстанцій для 
виготовлення ветеринарних препаратів; про високі витрати на розробку но-
вого сучасного препарату; про низьку конкурентоспроможність препаратів 
вітчизняного виробництва тощо [1, 4].  

Крім того, головними перешкодами для інноваційної діяльності вітчизня-
них виробників виступає багато чинників, а саме: відсутність коштів для прове-
дення наукових досліджень та освоєння виробництва нових препаратів; відсут-
ність технічних і технологічних можливостей для виробництва нових препара-
тів; відсутність власної науково-дослідної бази; неможливість утримання та від-
сутність на підприємствах висококваліфікованих спеціалістів; відсутність або 
недостатньо налагоджена співпраця підприємства з науково-дослідними уста-
новами; недосконалі вітчизняне законодавство і система державного регулю-
вання галузі ветеринарної фармації та ринку ветпрепаратів; недостатній захист 
інтелектуальної власності (розвиток тіньового ринку) тощо. 

Стан вивчення проблеми. У роботах О. Алєксєєва, Т. Арасланової, 
А. Баталова, В. Бугакова, Н. Внукової, В. Маркової, Е. Майдебури, О. Перебий-
носа, О. Пустовойта, Н. Ситника, А. Чєлєнкова здійснені важливі кроки щодо 
визначення проблем розвитку ветеринарної діяльності на аграрному ринку. 

Результати досліджень. Розроблення нового ветеринарного препарату – 
це комплексна діяльність підприємства за трьома основними напрямами: ба-
зові дослідження з розробки технології одержання препарату; маркетингові 
дослідження та планування; роботи, пов’язані з отриманням обов’язкових до-
зволів, ліцензій, проходженням обов’язкового контролю, затвердженням техні-
чної та іншої необхідної документації за співпраці з державними органами кон-
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тролю [1, 2, 5]. Як свідчить практика, успіх створення та ринкової реалізації но-
вих товарів значною мірою залежить від ставлення виробника до інновацій, від 
його готовності підтримувати нові ідеї, сприяти їх систематичному використан-
ню, перетворювати їх у головну складову своєї оперативної роботи.  

Як уже зазначалось, інноваційна діяльність є надзвичайно капіталоміс-
тким процесом. Згідно з українським законодавством, при здійсненні науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт у собівартість включаються такі 
витрати як: витрати на теоретичні (пошукові) дослідження, розроблення тех-
нічних пропозицій, виконання розрахункових робіт, моделювання процесів; 
витрати, пов’язані з добором і вивченням науково-технічної літератури, інфо-
рмаційних матеріалів вітчизняних і зарубіжних видань, проведенням дослі-
джень на патентну чистоту, складанням аналітичних оглядів з досліджуваних 
проблем, вибором напряму досліджень, складанням методики виконання ро-
біт, розробленням техніко-економічного обґрунтування, технічного завдання і 
планової документації; витрати на проектування, розроблення робочої доку-
ментації та виготовлення дослідних зразків або макетів, засобів для їх випро-
бування, монтаж і налагодження, а також роботи, пов’язані з підготовкою екс-
перименту; витрати на дослідні роботи і випробування, узагальнення й аналіз 
результатів досліджень і пропозицій про впровадження у виробництво резуль-
татів виконаної роботи або обґрунтування доцільності чи недоцільності пода-
льших робіт; витрати на винахідництво і раціоналізацію; витрати на розроб-
лення дослідного, дослідно-промислового та промислового регламентів, по-
ложень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на здійс-
нення авторського нагляду; витрати на передання підприємствам, установам і 
організаціям своїх науково-технічних досягнень і надання допомоги щодо 
впровадження та використання ними передового досвіду.  

На основі інформації виробників і діючих тарифів на послуги з автори-
зування препарату на ринку проведений аналіз з метою оцінки середніх ви-
трат на розроблення та впровадження у виробництво в Україні нового вете-
ринарного препарату для двох варіантів дженерикових ветеринарних препа-
ратів: за умови закупівлі діючої речовини та за умови її виробництва самим 
виробничим підприємством.  

Проведений аналіз показав, що сьогодні загальні витрати на розроб-
лення та впровадження нового ветеринарного препарату в Україні становлять 
близько 40-160 тис. дол., причому 7-16% цих витрат – передбачені державою 
обов’язкові видатки органам контролю. Процес розроблення триває в серед-
ньому не менше 3-5 років. Інноваційна діяльність у галузі ветеринарної фарма-
ції в Україні сьогодні фінансується коштом виробників. За таких умов досягти 
значних успіхів не вдається. Треба залучати нові джерела, нові форми стиму-
лювання інноваційної діяльності. Такими засобами стимулювання з боку дер-
жави можуть бути ухвалення відповідних нормативних актів, встановлення по-
даткових пільг, надання коштів виробникам і науково-дослідним установам на 
перспективні дослідження, створення умов для залучення приватного капіталу, 
в тому числі іноземного, стимулювання співпраці провідних виробників світу з 
вітчизняними виробниками, розвиток венчурного підприємництва [4].  
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У розвинених країнах Заходу державні пільги надаються, якщо обсяги 
витрат на дослідження порівняно з попередніми роками зростають, або ж ви-
трати на наукові дослідження повністю або частково вираховують з оподат-
ковуваного доходу [2, 3]. Оптимальними за ринкових умов структурами є 
концерни або фірми, які поєднують розроблення, виробництво та реалізацію 
ветеринарних препаратів. Такий підхід за державної підтримки та регулю-
вання дасть змогу підняти зацікавленість виробників у випуску нових більш 
ефективних препаратів, а отже, сприятливо вплине на рівень задоволення по-
треб країни у ветеринарних препаратах.  

Ще одним прийнятним варіантом є кооперування з відомими інозем-
ними компаніями. Проте, перед вітчизняними підприємствами при вирішенні 
цього питання постають значні труднощі, зумовлені тим, що потенціал 
транснаціональних компаній орієнтований, насамперед, на розроблення та 
просування високоякісних і дорогих препаратів під власними торговими ма-
рками на великі ринки розвинених країн. Це вимагає дотримання високих 
стандартів якості, жорсткої товарно-цінової стратегії, що здійснюється в гло-
бальному масштабі, а на невеликих національних ринках у коротко- та сере-
дньотерміновій перспективі є неефективним. Вітчизняні виробники недоста-
тньо привабливі для поглинання іноземними виробниками, насамперед, через 
зношеність основних фондів. Окрім того, транснаціональні компанії, щоб не 
зашкодити своїм відомим торговим маркам, часто дають згоду вітчизняним 
підприємствам на фасування їх препаратів чи поставки на умовах „in bulk” 
(тобто без упаковки або насипом).  

Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 
інноваційний процес створення та виробництва нового ветеринарного препа-
рату складається з пов’язаних основних ланок і стадій, об’єднаних у чотири 
основні блоки: проектування, безпосереднє створення, підготування до виро-
бництва та виробництво, впровадження на ринок. 

Незважаючи на помітні успіхи та позитивні тенденції розвитку аграрно-
го виробництва, функціонування сільського господарства характеризується 
певними негативними проявами. Зокрема, це нестабільні показники урожай-
ності або їх зниження по основних сільськогосподарських культурах,  проду-
ктивності та кількості тварин у тваринницькій галузі, порушення або недо-
тримання вимог агротехнологій, ігнорування впровадження науково-
обґрунтованих сівозмін, недостатня увага до збереження екологічних пара-
метрів довкілля, зменшення прибутковості або дохідності виробництва (зби-
тковими залишаються майже 1/3 господарств), низькі доходи працівників 
сільськогосподарських підприємств та недостатня участь аграріїв у вирішен-
ні соціальних проблем сільських територій. 

Для розв’язання завдань з розвитку тваринництва необхідно здійснити 
такі заходи: 

- зупинити зменшення поголів’я великої рогатої худоби шляхом удо-
сконалення механізму надання бюджетних дотацій;  

- забезпечити поступове збільшення чисельності високопродуктивних 
молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських гос-
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подарствах та довести його у 2015 р. до 1,7-1,9 млн. голів шляхом власного 
відтворення і організації закупівлі ремонтних телиць за межами України; 

- забезпечити приріст обсягів виробництва м’яса шляхом розвитку 
м’ясного скотарства, птахівництва і свинарства в сільськогосподарських під-
приємствах і великих фермерських господарствах; 

- стимулювати розвиток м’ясного скотарства в сприятливих для його 
розвитку регіонах; 

- сприяти розвитку конкурентоспроможного виробництва шляхом під-
тримки формування механізованих тваринницьких ферм і комплексів, уком-
плектованих високопродуктивним поголів’ям та забезпечених належною 
кормовою базою;  

- створити сучасну державну систему селекції у тваринництві і птахівни-
цтві; 

- створити умови для кращого забезпечення сільськогосподарських виро-
бників, в першу чергу особистих селянських господарств, племінним молодня-
ком; 

- сприяти концентрації виробництва продукції тваринництва в особис-
тих селянських господарствах шляхом формування кооперативних об’єднань 
з метою одержання високоякісної сировини та безпечної для здоров’я люди-
ни тваринницької продукції, розширення заготівельної інфраструктури, під-
вищення товарності продукції тваринництва у 1,5 раза; 

- сприяти розвитку комбікормової промисловості на кооперативних за-
садах та створенню культурних пасовищ; 

- розширити мережу підготовки операторів тваринництва різного про-
філю, підвищити кваліфікацію та удосконалити механізм атестації спеціаліс-
тів і працівників галузі. 

Висновки. З метою стабілізації та розвитку тваринництва, становлення йо-
го як конкурентоспроможної галузі передбачається: проводити доплату товаро-
виробникам за продані ними кондиційне поголів’я великої рогатої худоби, сви-
ней та птиці, молоко та вовну за наявне та прирощене маточне поголів’я сільсь-
когосподарських тварин; стимулювати закупівлю сільськогосподарськими під-
приємствами телиць і нетелів у племінних господарствах та за імпортом. 
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КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ 
Бабенко А.Г., д.е.н, професор, Тичина О.Л., к.е.н. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
Досліджуються основні сучасні кількісні та якісні характеристики державних 

службовців України.  
Basic modern quantitative and high-quality descriptions of civil servants of Ukraine are 

probed. 
 

Постановка проблеми. Сьогодення нашої держави потребує реформ в 
сфері державного управління та державної служби. Національне агентство 
України з питань державної служби є одним з ініціаторів таких реформ. З ме-
тою обґрунтування необхідності їх проведення потрібно завжди спиратися на 
детальний аналіз минулого, аналіз сучасного  стану державної служби в ці-
лому, не говорячи про моделювання та прогнозування наслідків пропозицій 
щодо введення змін. На сьогодні одним із джерел такої інформації є зведені 
дані про якісний та кількісний склад державної служби, які щорічно готує 
Держкомстат України на основі отриманих даних від органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування за формою державного статистичного спо-
стереження № 9-ДС (річна). Нацдержслужба традиційно обробляє та публі-
кує на офіційному сайті інформацію щодо якісного та кількісного складу 
державної служби.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню шляхів поліп-
шення кадрового складу державної служби в Україні присвятили свої роботи 
українські вчені та спеціалісти: Н.О. Варакіна, М.Й. Гниденко [1-2], Т. Кага-
новська, Г.С. Міськевич [5-6], О. Савченко-Сватко[8], та ін. Зокрема, таким 
питанням, як шляхи удосконалення кадрового забезпечення державного 
управління та поліпшення кадрового складу державної служби в Україні, 
професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності орга-
нів державної влади тощо. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних характери-
стик державних службовців України за результатами даних Національного 
агентства України з питань державної служби, Держкомстату Украї-
ни, Адміністрації Держприкордонслужби України, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони  України. 

Для вирішення поставленої мети, було поставлено такі завдання: 
1. Прослідити динаміку змін чисельності державних службовців України; 
2. Проаналізувати склад державних службовців за статтю та віком; 
3. Визначити стан підвищення кваліфікації державних службовців в 

Україні; 
4. Вивчити дані щодо пенсійного забезпечення відповідно до Закону 

України "Про державну службу". 
Виклад основного матеріалу. Зарахування на службу простого рангу 

чиновників не потребує спеціальної освіти, а для того, щоб вступити на слу-
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жбу середнього рангу, потрібно пройти спеціальну підготовку терміном не 
менше одного року та скласти кваліфікаційний іспит. Для того щоб вступити 
на службу підвищеного рангу, необхідно мати вищу освіту, пройти підготов-
чу службу терміном три роки та скласти іспит-допуск. Для заміщення посади 
вищого рангу потрібна вища освіта, проходження дворічної спеціальної під-
готовки та складання державного іспиту на посаду. 

За даними Держкомстату України станом на початок 2011 року загальна 
чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого са-
моврядування склала 292516 осіб, в т.ч. кількість державних службовців в 
силових структурах – 13016 осіб. Кількість посадових осіб органів місцевого 
самоврядування 99783 особи. 

Особливістю служби в статусі чиновника є той факт, що чиновника при-
зивають на державну службу не для виконання конкретного виду діяльності, 
а призивають на службу відповідного рангу, що означає можливе перемі-
щення в рамках рангу як по горизонталі, так і по вертикалі. 

Таблиця 1 
Динаміка змін чисельності державних службовців на початок року 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Загальна чисе-
льність Всього по Україні 290 765 296 461 292 516 

Всього осіб 75 443 78 213 76 630 Керівних пра-
цівників в % до загальної чисельності 25,95% 26,4% 26,2% 

Всього осіб 215 322 218248 215 886 Спеціалістів в % до загальної чисельності 74,05% 73,6% 73,8% 
Всього осіб 71 565 72978 70 381 Чисельність 

чоловіків в % до загальної чисельності 24,61% 24,61% 24,1% 
Всього осіб 27 160 27963 26 448 Керівних пра-

цівників-
чоловіків 

в % до загальної чисельності 
керівних працівників 36,00% 35,75% 34,5% 

Всього осіб 44 405 45 015 43 933 Спеціалістів-
чоловіків в % до загальної чисельності 

спеціалістів 20,62% 20,63% 20,4% 

Всього осіб 219 200 223 483 222 135 Чисельність 
жінок в % до загальної чисельності 75,39% 75,39% 75,9% 

Всього осіб 48 283 50 250 50 182 Керівних 
працівників- 

жінок 
в % до загальної чисельності 

керівних працівників 64,00% 64,25% 65,5% 

Всього осіб 170 917 173 233 171 953 Спеціалістів-
жінок в % до загальної чисельності 

спеціалістів 79,38% 79,37% 79,6% 

 
У системі кар’єрного розвитку першочергове значення має початкова 

підготовка, а також адаптаційна підготовка. Державні службовці, які вперше 
приймаються на державну службу, не мають спеціальної підготовки для ви-
конання своїх обов’язків. Початкова підготовка спрямована на отримання за-
гальних знань і навичок, необхідних для роботи у державній службі. Адапта-
ційні програми надають спеціальну підготовку для виконання нових функцій. 



 

 36 

У системі посад підготовка може бути менш важливою, оскільки спеціалісти 
приймаються на конкретну посаду. Однак навіть таким спеціалістам може 
бути потрібна підготовка впродовж їхнього трудового стажу для вдоскона-
лення навичок з огляду на нові технології або інші інновації. 

Таблиця 2 
Рівень освіти державних службовців в Україні, 

станом на початок 2011 року 
з них мають освіту 

повну  
вищу 

науковий 
ступінь вчене звання Показники 

Всього 
державних 
службов-
ців, осіб осіб % осіб % осіб % 

Всього, в т.ч.:* 279500 237914 85,1 1839 0,7 426 0,2 
Органи та установи, що 
здійснюють повноважен-
ня Президента України, 
ВРУ та КМУ 

4440 4272 96,2 340 7,7 91 2,0 

Державні органи України 3691 3610 97,8 138 3,7 26 0,7 
Центральні органи вико-
навчої влади 13211 12685 96 503 3,8 123 0,9 

Урядові органи держав-
ного управління 3578 3322 92,8 80 2,2 13 0,4 

ОВВ АРК 409 395 96,6 10 2,4 1 0,2 
Місцеві державні адміні-
страції 72511 63956 88,2 295 0,4 53 0,1 

Органи судової влади  27450 18665 68 60 0,2 9 0,03 
* Без врахування державних службовців в системі Міноборони, МВС, СБУ, Адмініс-

трації Держприкордонслужби 
 

Стимулюючим фактором в підвищенні професійного рівня державних 
службовців є насамперед вимоги до громадян, які претендують на ту чи іншу 
посаду на державній службі. 

Згідно із Законом України "Про державну службу", державні службовці 
підвищують свою кваліфікацію постійно, як правило, не рідше одного разу 
на п’ять років. Результати навчання й підвищення кваліфікації є однією з під-
став для просування по службі. 

Дані табл. 3 відображають стан підвищення кваліфікації державних 
службовців в Україні.  

Професіоналізм і ефективність органів державного управління значною 
мірою залежать від організації їх професійної кар’єри. Справді, перспективи 
кар’єрного розвитку є одним з головних чинників для утримання кращих 
працівників на державній службі, тому загальною тенденцією є той факт, що 
найчастіше державні органи залишають молоді і найбільш освічені кадри, а 
врахування їх професійних якостей під час просування по службі – головний 
мотивуючий фактор для поліпшення успіхів і кваліфікацій.  
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Таблиця 3 
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію 

у 2010 році 
з них Всього 

Найменування державних ор-
ганів та установ  Навчено, 

осіб 
в % до загаль-
ної чисельності

В галузі 
"Державне 
управлін-

ня" 

За кордоном

Всього в Україні * 42083 15,1 34039 889 
в тому числі: 
Органи та установи, що здій-
снюють повноважень Прези-
дента України, ВРУ та КМУ 

781 17,6 780 35 

Державні органи України 1254 34 117 265 

Центральні органи виконавчої 
влади 4298 32,5 3138 453 

Урядові органи державного 
управління 992 27,7 546 48 

Територіальні органи мініс-
терств та інших ЦОВВ 20297 13,2 16344 48 

ОВВ АРК 84 20,5 79 0 
Місцеві державні адміністра-
ції 13222 18,2 12566 37 

Органи судової влади  1110 4 428 0 
* Без врахування державних службовців в системі Міноборони, МВС, СБУ, Адмініс-

трації Держприкордонслужби 
 
Основними критеріями просування державних службовців по службі та 

оплати їхньої праці мають бути результати успішної професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

У цілому підвищення професійної компетентності та кар’єрного зрос-
тання державних службовців відіграють значну роль у системі державного 
управління, стимулюють до сумлінної та ініціативної праці державних служ-
бовців, що призводить до покращення суспільних відносин у нашій державі. 

Трудова діяльність державних службовців – це надзвичайно складна 
сфера праці. Вона відзначається високим інтелектуальним, нервово-
емоційним напруженням, дефіцитом рухомої активності, високою відповіда-
льністю, ненормованим робочим днем, неритмічним навантаженням. 

На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які до-
сягли встановленого законодавством України пенсійного віку, за наявності 
загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не 
менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років. 
Зазначеним особам призначаються пенсії в розмірі 80 відсотків суми їх поса-
дового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, без обмеження граничного 
розміру пенсії.  
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Таблиця 4 
Розподіл державних службовців за стажем роботи на державній службі, 

станом на початок 2011 р. 

Показники 
від 1 до 
15 ро-
ків 

в % понад 15 
років в % понад 25 

років в % 

Всього, в т.ч.:* 201255 72,0 44260 15,8 13188 4,7 
Органи та установи, що  здійс-
нюють повноваження Президе-
нта України, ВРУ та КМУ 

3852 86,8 921 20,7 538 12,1 

Державні органи України 2293 62,1 895 24,2 319 8,6 
Центральні органи виконавчої 
влади 9447 71,5 1815 13,7 1001 7,58 

Урядові органи державного 
управління 2478 69,3 587 16,4 373 10,4 

ОВВ АРК 260 63,6 78 19,1 36 8,8 
Місцеві державні адміністра-
ції 51315 70,8 11296 15,6 4547 6,27 

Органи судової влади  21653 78,9 2129 7,8 659 2,4 
* Без врахування державних службовців в системі Міноборони, МВС, СБУ, Адмініс-

трації Держприкордонслужби 
 
Пенсія державному службовцю виплачується у повному розмірі незалежно 

від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. За кожний 
повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на 
один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків посадового (чинного) окла-
ду з урахуванням надбавок. Державним службовцям у разі виходу на пенсію 
при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошо-
ва допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. У разі виходу на пенсію 
державні службовці при наявності стажу державної служби не менше 10 років 
користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування. 

За даними Пенсійного фонду України станом на 01.01.2011 р. загальна кі-
лькість пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про 
державну службу", складає  112909 осіб. Середній розмір пенсії складає 
3030,0 грн. 

Таблиця 5 
Динаміка змін кількості пенсіонерів 

Рік Кількість пенсіонерів Середній розмір пенсії (грн.) 
2002 44 525 312,73 
2003 58 269 594,66 
2004 65 183 713,50 
2005 71 839 943,33 
2006 79606 1502 
2007 82 384 1675,64 
2008 89 175 2074,82 
2009 96 581 2719,24 
2010 104 485 2958,41 
2011 112 909 3030,0 
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Висновки. Сьогодення нашої держави потребує реформ в сфері держав-
ного управління та державної служби. З метою обґрунтування необхідності 
їх проведення потрібно завжди спиратися на детальний аналіз минулого, ана-
ліз сучасного  стану державної служби в цілому. Перспективи кар’єрного 
розвитку є одним з головних чинників для утримання кращих працівників на 
державній службі, тому загальною тенденцією є той факт, що найчастіше 
державні органи залишають молоді і найбільш освічені кадри, а врахування 
їх професійних якостей під час просування по службі – головний мотивую-
чий фактор для поліпшення успіхів і кваліфікацій. У цілому підвищення 
професійної компетентності та кар’єрного зростання державних службовців 
відіграють значну роль у системі державного управління, стимулюють до 
сумлінної та ініціативної праці державних службовців, що призводить до по-
кращення суспільних відносин у нашій державі. 

Література: 
1. Варакіна Н.О. Державна кадрова політика України у сфері державної служби: ре-

алії сьогодення. // Держава та регіони, 2008, № 4. – С. 64 – 67. 
2. Гниденко М.Й. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної дія-

льності органів державної влади: Творча робота. - Режим доступу: 
http://www.kds.org.ua/blog/profesionalizm-derzhavnih-sluzhbovtsiv-yak-umova- efektivnoi- 
diyalnosti -organiv-derzhavnoi-vladi. 

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України // режим доступу 
http://www.kmu.gov.ua/control. 

4. Кагановська Т. Шляхи удосконалення кадрового забезпечення державного управ-
ління. // Вісник прокуратури, 2009, № 1. – С. 83 – 90. 

5. Міськевич Г.С. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Украї-
ні: Творча робота.- Режим доступу: http://www.kds.org.ua/blog/shlyahi-polipshennya-
kadrovogo-skladu-derzhavnoi-sluzhbi-v-ukraini. 

6. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби 
// Режим доступу http://nads.gov.ua. 

7. Про державну службу: Закон Ураїни  від 16.12.1993 № 3723-XII // Режим доступу 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12. 
Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблеми оцінювання. // 
Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32 – 36. 
 
 
УДК 657.21 
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ТА РОЗРОБКУ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВА 
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Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 

 
Висвітлено методологічні основи обліку витрат на дослідження та розробку нема-

теріального активу з урахуванням сучасних умов господарювання. Виявлено певні специ-
фічні особливості і недоліки та запропоновано різні методи обліку витрат на дослі-
дження та розробку. 

Its methodological fundamentals of expenses on research and development of an intangible 
asset subject to modern conditions of management. Revealed certain specific features and 
shortcomings and to different methods of accounting of expenses on research and development. 
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Постановка проблеми. Використання нематеріальних активів у госпо-
дарському обороті підприємств сприяє підвищенню конкурентоспроможнос-
ті їх продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Розвиток науково-
технічного прогресу стимулює підприємства до постійних досліджень і роз-
робок більш нових і вдосконалених нематеріальних активів. При безпосеред-
ньому створенні об’єкта нематеріального активу на підприємстві виникають 
проблеми віднесення витрат, пов’язаних з дослідженням та розробкою, на 
вартість об’єкта. Вирішення таких проблем залежить від визначення змісту 
етапів створення об’єкта нематеріального активу – дослідження та розробки. 
Система обліку витрат на дослідження і розробки в Україні починає тільки 
формуватися. Тому окремі питання організації бухгалтерського обліку цих 
витрат у вітчизняній економіці залишаються все ще недостатньо дослідже-
ними. З огляду на це, сьогодні важливо акцентувати увагу на доцільність та 
способи розподілу витрат за етапами дослідження і розробки та ведення об-
ліку цих витрат з відображенням у звітності підприємства. 

Також потребує доопрацювання питання щодо сутності та структури ви-
трат на дослідження та розробки. При цьому пріоритетними мають бути до-
слідження в частині підвищення інформативності первинних документів і ре-
гістрів обліку цих витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
обліку витрат на дослідження і розробку нематеріального активу в Україні 
здійснили: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, Г. М. Давидов, 
В. І. Єфіменко, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, Н. М. Малюга,  
М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, Л. Т. Терещенко, В. О. Шевчук 
та інші. Проте чинна сьогодні теорія і практика обліку витрат на дослідження 
і розробки потребує удосконалення. 

Постановка завдання. Основним завданням даної статті є розкриття 
обліку й розподілу витрат на дослідження і розробку нематеріального активу 
з урахуванням П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», МСБО 38 «Нематеріальні 
активи», досліджень і публікацій з метою внесення роз'яснень і доповнень, 
що сприятиме правильному відображенню в бухгалтерському обліку і фінан-
совій звітності цих витрат. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У світовій практиці існують 
різні підходи до відображення в обліку витрат на дослідження і розробки: 

1) всі витрати одразу розподіляються на стадії досліджень і розробок; 
2) витрати на дослідження і розробку списуються на фінансові результати; 
3) капіталізуються всі витрати на створення з наступним розподілом на 

дослідження і розробки; 
4) капіталізуються всі витрати на створення нового продукту [4]. 
Перш за все, необхідно визначитися із сутністю робіт, спрямованих на 

створення нової продукції. Цей процес можна умовно поділити на два етапи: 
- стадія дослідження; 
- стадія розробки. 
Слід зрозуміти перш за все сутність власне понять «дослідження» та 

«розробки». У табл. 1 наведено порівняння сутності понять «дослідження» та 
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«розробки» за П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та МСБО 38 «Нематеріальні 
активи». 

Таблиця 1 
«Дослідження» та «розробки» за П(С)БО 8 та МСБО 38 

Поняття П(С)БО 8 МСБО 38 

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 

заплановані і вперше проведені підпри-
ємством дослідження, ціль яких полягає 
в одержанні і розумінні нових наукових і 
технічних знань    (п. 4). 

оригінальні та заплановані наукові до-
слідження, що проводяться з перспекти-
вою отримання нових наукових або тех-
нічних знань (п. 8). 

Ро
зр
об
ки

 

застосування підприємством резуль-
татів досліджень та інших знань для 
планування і проектування нових або 
значно вдосконалених матеріалів, 
приладів, продуктів, процесів, систем 
або послуг до початку їхнього серій-
ного виробництва чи використання 
(п.4). 

застосування наукових відкриттів або 
інших знань для планування або конс-
труювання нових чи істотно поліпшених 
матеріалів, пристроїв, продуктів, проце-
сів, систем або послуг до початку їх ко-
мерційного використання або застосу-
вання (п.8) 

 

Отже, первинно підприємство проводить дослідження, якщо в цьому є 
потреба, а потім на підставі проведених досліджень здійснює розробки, а са-
ме створює нові або значно вдосконалює продукти, прилади, пристрої, сис-
теми, технологічні та операційні процеси. 

Під час дослідження (наприклад, комп’ютерної програми) підприємство 
проводить цілий комплекс заходів, що спрямовуються на отримання нових 
наукових і технічних знань. Такими дослідженнями можуть бути: пошук, 
оцінка і використання результатів досліджень; пошук нових технологій, аль-
тернативних рішень; пошук, накопичення можливих альтернатив уже розро-
блених комп’ютерних програм та інше. 

У п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» передбачено, що витрати на до-
слідження в будь-якому разі не визнають нематеріальним активом, а відносять 
до витрат того звітного періоду, в якому їх здійснено (субрахунок 941 «Витрати 
на дослідження і розробки») [2]. Причина проста – на етапі дослідження суб’єкт 
господарювання не може продемонструвати існування нематеріального активу, 
який генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди [ 3].  

У табл. 2 наведено приклади досліджень та розробок за МСБО 38: 
Власне, на етапі розробок у підприємства і може з'явитися нематеріаль-

ний актив. 
Нематеріальний актив, отриманий у результаті розробки, відображають 

у балансі, якщо підприємство має: 
- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріально-

го активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання; 
- можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації 

або використання нематеріального активу; 
- інформацію для достовірного підрахунку витрат, пов’язаних із роз-

робкою нематеріального активу [2]; 
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- а також об’єкт має відповідати й решті загальних критеріїв визнання, 
а саме: 

1) контроль за ресурсом; 
2) можливість достовірно визначити вартість. 

Таблиця 2 
Приклади досліджень та розробок за МСБО 38 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
Приклади досліджень (п.56) Приклади розробок (п. 59) 

а) діяльність, спрямована на отримання 
нових знань; 
б) пошук, оцінка та остаточний вибір 
застосування результатів дослідження 
чи інших знань; 
в) пошук альтернатив матеріалам, при-
ладам, продуктам, технологіям, систе-
мам чи послугам; 
г) формулювання, розробка, оцінка та 
остаточний вибір можливих альтерна-
тив новим чи вдосконаленим матеріа-
лам, приладам, продуктам, технологі-
ям, системам чи послугам. 

а) проектування, конструювання та випробу-
вання прототипів та моделей перед комерцій-
ним виробництвом або використанням; 
б) проектування інструментів, матриць, лива-
рних форм та штампів, у яких застосовано но-
ву технологію; 
в) проектування, конструювання та функціо-
нування дослідного заводу, який за масшта-
бом не є економічно доцільними для комер-
ційного виробництва; 
г) проектування, конструювання та випробу-
вання обраних варіантів нових чи вдосконале-
них матеріалів, приладів, продуктів, техноло-
гій, систем чи послуг. 

 
Аналогічні критерії визнання нематеріального активу на етапі розробок 

містять п. 57 МСБО 38, а саме: нематеріальний актив, який виникає в резуль-
таті розробок (чи на етапі розробок внутрішнього проекту), слід визнавати, 
якщо і тільки якщо суб'єкт господарювання може продемонструвати все, що 
зазначено нижче: 

а) технічну можливість завершити створення нематеріального активу 
так, щоб він був придатний для використання або продажу; 

б) свій намір завершити створення нематеріального активу та викори-
стовувати або продати його; 

в) свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив; 
г) як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економіч-

ні вигоди. Серед іншого, суб'єктові господарювання слід продемонструвати 
існування ринку для результатів експлуатації нематеріального активу чи для 
самого нематеріального активу або  (якщо його використовуватимуть внут-
рішньо) корисність нематеріального активу; 

ґ) наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для 
завершення розробок та використання чи продажу нематеріального активу; 

д) свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до не-
матеріального активу протягом його розробки [3]. 

Однак П(С)БО 8 не пояснює, як саме підприємство повинно продемонс-
трувати їх виконання.  

Наявність ресурсів, необхідних для завершення створення нематеріаль-
ного активу, використання та отримання вигід від нематеріального активу, 
можна продемонструвати, наприклад, за допомогою бізнес-плану, в якому 



 

 43

наведено необхідні технічні, фінансові та інші ресурси, а також здатність су-
б'єкта господарювання забезпечити ці ресурси. В деяких випадках суб'єкт го-
сподарювання демонструє наявність зовнішнього фінансування, отримуючи 
свідчення від позикодавця про його готовність фінансувати план. 

Системи калькулювання витрат суб'єкта господарювання часто можуть 
достовірно оцінити собівартість внутрішнього генерування нематеріального 
активу, наприклад, заробітну плату та інші видатки, понесені при одержанні 
авторських прав чи ліцензій або під час розробки комп'ютерного програмно-
го забезпечення [3]. 

Відповідно до п. 8 П(С)БО 8 усі витрати, що виникли до дати виконання 
згаданих критеріїв визнання нематеріального активу (у тому числі на етапі 
розробки), відносять до поточних затрат у періоді їх понесення. Коли нема-
теріальний актив не відповідає критеріям визнання, то витрати, пов’язані з 
його придбанням чи створенням, визнають витратами того звітного періоду, 
протягом якого їх здійснено, без визнання їх у майбутньому нематеріальним 
активом [2]. 

При виконанні всіх критеріїв віднесення до нематеріального активу, 
підприємство починає формувати (капіталізувати) первісну вартість немате-
ріального активу на дебет рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріаль-
них активів».  

До первісної вартості нематеріального активу, створеного підприємст-
вом, входять: 

– прямі витрати на оплату праці; 
– прямі матеріальні витрати; 
– інші витрати, безпосередньо пов’язані з його створенням та доведен-

ням до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєст-
рації юридичного права; амортизація патентів, ліцензій; збір за подання заяв-
ки про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності; збір за публіка-
цію відомостей про видачу свідоцтва, патенту; сплата держмита за видачу 
свідоцтва, патенту тощо) [1, 2]. 

Собівартість внутрішньогенерованого нематеріального активу склада-
ється зі всіх витрат, які можна прямо віднести на створення, виробництво та 
підготовку активу до використання у спосіб, визначений управлінським пер-
соналом. Приклади витрат, які можна прямо віднести, є: 

а) видатки на матеріали та послуги, використані чи спожиті під час ге-
нерування нематеріального активу; 

б) витрати на виплати працівникам, які виникають у процесі генеруван-
ня нематеріального активу; 

в) гонорар за реєстрацію юридичного права; 
г) амортизацію патентів та ліцензій, які використовуються для генеру-

вання нематеріального активу [3]. 
У п. 67 МСБО 38 встановлено, що до собівартості внутрішнього генеро-

ваного нематеріального активу не входять: 
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а) видатки на продаж, адміністративні та інші загальні накладні видатки, 
якщо їх не можна безпосередньо віднести до підготовки активу для використан-
ня; 

б) чітко визначені недоліки та початкові операційні збитки, яких зазна-
ють до того, як актив досягне запланованої ефективності; 

в) видатки на навчання працівників роботі з активом [3]. 
Згідно з п. 63 МСБО 38 та п. 9 П(С)БО 8 внутрішньо генеровані торгові 

марки, заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні за сутністю 
активи не слід визнавати як нематеріальні активи [2, 3]. 

Витрати на розробки капіталізуються тільки після того, як буде встанов-
лено, що отриманий в результаті розробки нематеріальний актив можна буде 
продати або використати на підприємстві (існує технічна та комерційна доці-
льність використання активу). Це значить, що підприємство повинне мати 
намір або можливість закінчити створення нематеріального активу, викорис-
тати або продати його, продемонструвавши, як такий актив буде в майбут-
ньому генерувати економічні вигоди [3]. 

У П(С)БО 8 і МСБО 38 прямо не відображено: коли припиняють капіта-
лізувати витрати на розробку нематеріального активу. Отже, капіталізація 
витрат завершується датою, коли нематеріальний актив довели до стану при-
датності для  використання за призначенням.  

У п. 20 П(С)БО 8 вказується, що витрати на дослідження включаються 
до складу інших операційних витрат. Відповідно до п. 9 П(С)БО 8 витрати на 
дослідження не визнаються активом, вони підлягають відображенню в складі 
витрат звітного періоду, в якому були здійснені. Витрати на розроблення 
входять до складу вартості створеного нематеріального активу. Вважати таке 
рішення логічним можна лише стосовно досліджень із негативним результа-
том, тоді як дослідженням із позитивним результатом проведення такий під-
хід не відповідає. В останньому випадку всі витрати на проведення дослі-
дження доцільно збирати на дебеті рахунка 15 разом із витратами на розроб-
лення з обов’язковим зазначенням повного їх переліку. До складу таких ви-
трат відносяться витрати на придбання виробничих запасів, на оплату праці 
працівникам, зайнятим у проведенні дослідження, загальновиробничі витра-
ти. Витрати, пов’язані з розробкою об’єктів інтелектуальної власності, відра-
зу включаються на дебет рахунка 15 та після реєстрації й одержання охорон-
ного документа списуються на дебет рахунка 12 «Нематеріальні активи».  

Після завершення процесу розроблення частина витрат розподіляється і 
списується на дебет рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», інша 
частина залишається на дебеті рахунка 15 і списується на рахунок 12 «Нема-
теріальні активи» після отримання відповідного документа (патенту, ліцензії 
тощо). Вартість створеного нематеріального активу включає в себе й витра-
ти, пов’язані з реєстрацією прав на користування створеного товарного знака 
(витрати на оплату послуг із дизайну, на підготовку документів із патенту-
вання товарного знака тощо).  

Алгоритм відображення господарських операцій, пов’язаних із створен-
ням об’єкта нематеріальних активів представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм обліку витрат на створення об’єкта нематеріального активу 

 

Потреба у застосуванні різних методів обліку витрат на дослідження та 
розробки пов’язана з великою різноманітністю технологічних і творчих про-
цесів, що протікають при створенні об’єктів інтелектуальної власності, облік 
яких неможливо втілити за єдиною схемою. Вибір методу обліку витрат має 
враховувати галузеві особливості, вид об’єкту на створення якого витрачено 
кошти та тривалість самого процесу створення об’єкта. 

Висновки. Потрібно затвердити чіткий механізм правил формування в 
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про витрати на до-
слідження та розробки, а також визначення складу витрат, встановлення по-
рядку визнання і ведення обліку витрат на дослідження та розробки немате-
ріальних активів. Пропонується створення на підприємстві спеціальних комі-
сій, які повинні визначати можливість капіталізації витрат на створення 
об’єктів нематеріальних активів. Це дозволить суттєво зменшити вплив нега-
тивних факторів на визнання та оцінку нематеріального активу та наблизити 
вітчизняні П(С)БО до міжнародних стандартів звітності.  

Створення нематеріального активу підприємством 

Витрати на дослідження та роз-
робку нематеріального активу 

Ні Так  

Дт 154 … Кт 20, 66, 65, 13, 68 – списано витрати, пов’язані з 
дослідженням на створення об’єкта нематеріальних активів 

(за умови подальшої розробки) 
Дт 12 … Кт 154 – зараховано на баланс об’єкт нематеріаль-

них активів 

Дт 941 … Кт 20, 66, 65, 13, 68 – списано витрати, пов’язані з до-
слідженням на створення об’єкта нематеріальних активів (відсут-

ність доцільності створення нового об’єкта) 
Дт 79 … Кт 941 – списано витрати на фінансовий результат 

Визнання нематеріального активу при створенні можли-
ве за наявності у підприємства: 

- наміру, технічної можливості та ресурсів для доведен-
ня нематеріального активу до стану, у якому він придат-
ний для реалізації або використання; 
- можливості отримання майбутніх економічних вигод 
від реалізації або використання нематеріального активу; 
- інформації для достовірного визначення витрат, пов'я-
заних з розробкою нематеріального активу. 
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У статті розглянуто поняття онтології підприємства та основну його складову - 
доход. Проаналізовано основні складові онтологічної моделі, принципи її формування та 
фундаментальні задачі, які вона виконує. 

In the paper was discussed the ontology of the enterprise and its main component - the 
income. The basic components of the ontological model, concepts of its formation and 
fundamental aims that it performs, was analysed. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового госпо-

дарства формування оптимального доходу підприємств у розмірах, необхід-
них для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання прибу-
тку, що дає змогу забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою 
функціонування будь-якого економічного суб'єкта. Створення доходів є, без-
умовно, основним, ключовим питанням, проте як тільки у підприємства з'яв-
ляються доходи, постає питання їх раціонального використання, розподілу. 
Для подальшого удосконалення формування, управління доходом підпри-
ємств буде доцільно розглянути та дослідити онтологію цих понять. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень 
онтології підприємств в розрізі формування їхнього доходу привертають ува-
гу праці таких науковців, як Ф. Е. Ажимов [1], О.С. Анисимов [2], Н. М. Бор-
гест  [3], Г. Верников [4], А. О. Мелащенко  [5], Б.Я. Шведин [6] та ін. Проте 
на основі проведених досліджень практичної роботи підприємств, можна 
стверджувати, що й досі є дискусійними цілий ряд принципово важливих пи-
тань, пов’язаних з онтологією підприємств, а саме що стосуються методології 
та принципів формування доходу. Саме тому вони потребують ґрунтовнішо-
го вивчення. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обгрунтування важливос-
ті вивчення та розмежування теоретично-методичних понять, пов'язаних з 
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підприємствами та їх доходами. Специфіка понятійної системи даної предме-
тної області відбилася в створюваній онтології. У зв'язку з цим, ряд особли-
востей розглянутої предметної області  вимагає обговорення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи господарські 
процеси, бухгалтерський облік формує всі свої основні поняття, спираючись 
на серію фундаментальних наук. Всі знання про господарську діяльність, які 
отримує бухгалтер, узагальнюються через категорії філософії, яка вивчає зага-
льні закони розвитку природи, суспільства і пізнання. При вивченні структури 
бухгалтерського обліку і його зв'язків з іншими науками велике значення має 
такий розділ філософії, як онтологія - розділ філософії, що вивчає буття. Он-
тологія в своєму класичному розумінні є знання про гранично загальне [1]. 

Основною характерною рисою онтологічного аналізу є, зокрема, поділ 
реального світу на складові і класи об'єктів, визначення їх онтологій, або ж 
сукупності фундаментальних властивостей, які визначають їх зміни і поведі-
нку. Таким чином, природна наука являє собою типовий приклад онтологіч-
ного дослідження [3]. 

Бухгалтерський облік спирається на поняття, що характеризують засо-
би та осіб, що беруть участь в господарському процесі. Онтологія вивчає змі-
стовні аспекти господарського процесу, який розпадається на безліч фактів 
господарської діяльності. У кожному факті присутні об'єкт (річ) і суб'єкт 
(люди, що приймають участь). Характер об'єктів вивчається економічними 
дисциплінами, а характер суб'єктів - юридичними. 

Тільки виражений у грошах факт господарського життя може стати об'-
єктом бухгалтерського обліку. На відміну від російської теорії, що визнає і 
грошовий, і натуральний вимірювачі, в США підкреслюють виняткову роль 
тільки грошового. Це невипадково, тому що, якщо об'єкт не отримав грошо-
вого вираження, то він не може бути включений в облікову сукупність. За-
вдяки тому, що проголошується принцип тільки грошового вимірника, то до-
цільно розглядати діяльність підприємства саме в контексті отримання дохо-
ду від його діяльності. 

Пізнаючи і розкриваючи зміст господарських процесів, бухгалтерський 
облік дозволяє виявляти ефективність господарських процесів, отримання 
доходів підприємствами, запобігати можливим випадкам безгосподарності, 
виникненню нестач, розтрат, розкрадань. Проте, бухгалтерський облік не 
тільки розкриває зміст господарських процесів, але і показує ступінь пізнан-
ня цих процесів. 

Так, деякі філософські побудови, будучи замішаними на міцному ма-
тематичному апараті, можуть бути використані не тільки для абстрактного 
теоретизування, а й для вирішення конкретних практичних завдань. Практи-
ки бізнесу вважають, що прикладна онтологія має реальний шанс стати про-
ривом в галузі засобів, які реально допомагають веденню бізнесу, підтриман-
ня його «на плаву» та отримання прибутку від діяльності [6]. 

Під прикладною онтологією мають на увазі практичну придатність, 
пряме використання в діяльності підприємств, в тому числі і набір понять, 
термінів і визначень, за допомогою яких можна детально описати та форма-
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лізувати діяльність підприємства, формалізувати. Сенс її використання: оп-
тимізація, підвищення прозорості, ефективності діяльності підприємства, збі-
льшення його дохідності і т.д.  

Підвищення ефективності роботи - лише одне з приватних наслідків 
використання прикладної онтології. Організація в принципі є не живою істо-
тою, тобто не має можливості накопичувати, структурувати і транслювати 
досвід. У організації немає вибору, вона повинна постійно жити в стані онто-
логічної рефлексії. Як правило, відбувається персоніфікація організації - ке-
рівництво нею уособлює директор, керуючий, власник і т.д. Так чи інакше, 
саме по собі підприємство накопичувати і транслювати досвід нездатне. То-
му для того, щоб воно успішно виживало, необхідно побудувати його онто-
логічну модель [6]. 

Існує певний набір базових елементів, на основі яких можна описати 
діяльність будь-якого підприємства. Такими елементами в онтологічної мо-
делі є об'єкти ділового обороту, суб'єкти ділового обороту, завдання і відно-
сини. Всього чотири елементи, але кожен з них розпадається на кілька «під-
видів». Потім поділ, дроблення понять триває, доходячи до конкретних осіб і 
організацій. Об'єкти ділового обороту також діляться на матеріальні і нема-
теріальні, і так далі - загалом, вибудовується ієрархія. Потім переходимо до 
завдань, вибудовуючи їх топологічну модель, яка має як вертикальну струк-
туру, так і горизонтальну: буває, що в вирішенні завдання задіяні кілька під-
розділів, фахівців.  

Моделювання підприємства - важке завдання, оскільки наявні описи 
його функціонування зазвичай занадто просторі й у той же час неповні і не-
узгоджені. Тому так важлива систематична розробка онтології. Вона включає 
дві частини: 

1) набір окремих аспектних моделей, в яких онтологічне знання про 
підприємство або його організації виражено таким чином, що воно легко до-
ступно і керовано; 

2) метод розробки моделей окремих онтологічних аспектів підприємства.  
Побудова онтологічних моделей - досить молода практика. Самі по собі 

великі онтологічні моделі західні вчені не будують, вони розробляють онтології 
- набори принципів, термінів, визначень, опис архітектури підприємств.  

Технологічному процесу як такому онтологія не потрібна  для механіч-
ного виконання дій. Але як тільки до технології додаються ще й людські вза-
ємини виникає необхідність у принципах організації, побудови відносин.  

Питання обгрунтування організаційних структур завжди були дуже 
складними і гострими, тому що мотиви взаємин людей в рамках структури, 
організації повинні бути скоректовані. У процесі роботи перед співробітни-
ками ставляться завдання, вони їх вирішують, пропонуючи іноді якісь нові, 
оригінальні методи. Така діяльність завжди повинна заохочуватися, навіть 
якщо рішення, яке запропонував співробітник, не застосовується на практиці. 
Необхідно заохочувати пропозиції співробітників на вдосконалення підпри-
ємства, отримання доходу, стимулювати їхню креативність. 

Для того, щоб онтологічна модель підприємства  почала працювати, 
потрібно створити на підприємстві групу з організації та управління діяльні-
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стю підприємства. Виконавчий, операційний менеджмент підприємства по-
кликаний запропонувати цінну ідею щодо того, що можна поліпшити на під-
приємстві. Але через те, що працівники постійно в роботі, вони не в силах 
доопрацювати її до рівня готової технології. Це завдання групи i - довести 
ідею до технології. Так розроблена ідея потрапляє в базу організації, при 
цьому вона обов'язково має авторство, стає досвідом. Потім керівник вже 
приймає рішення з приводу того, чи варто ідею акцептувати, застосувати ча-
стково або відкласти. Так формується база досвіду компанії - він стає врахо-
ваним, формалізованим, доведеним до рівня технології.  

Саме за допомогою побудови онтологічної моделі підприємства, можна 
ефективно спланувати його діяльність на всіх рівнях керівництва, створити 
найоптимальніші умови для використання ресурсів, планування витрат, роз-
роблення стратегії формування доходу та управляння ним. 

В цьому контексті мова йде і про підприємницький  доход, тобто час-
тину додаткової вартості. При продажу товарів на їх собівартість нарахову-
ють певний відсоток - частину додаткової вартості. Ця форма відсотка надає 
іншій частині прибутку якісну форму підприємницького доходу. Особливі 
функції, які доводиться виконувати підприємцю це трудові функції. Тому ця 
частина додаткової вартості вже не є  додатковою вартістю, а є еквівалентом 
праці. Підприємницький доход стає економічною функцією капіталу [2]. 

Доходи підприємств, потенційно сформовані в певному звітному періоді, 
повинні бути показані в тому звітному періоді, в якому вони будуть реалізовані. 

Для західних колег вихідним пунктом виступає концепція права, згідно 
з якою реалізація – момент переходу права власності на цінність. 
Доходи певнозвітного періоду повинні бути співвіднесені з витратами, завдя-
ки яким ці доходи були отримані. 

Висновки. Онтологія є ключовою технологією взаємодії економічних 
понять, в тому числі «підприємство» та «доход», і в ряді наукових робіт фік-
сується, що наступне покоління систем управління доходами буде засновано 
на застосуванні концептуальних онтологічних моделей. На даний момент 
аналіз ряду як вітчизняних, так і зарубіжних робіт показує, що онтологічний 
підхід до управління доходами підприємств знаходиться на стадії розвитку. 
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УДК 303.4:338.432.003.13:631.11 
НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Галінська Т.С., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Узагальнено наукові основи та сутність стратегії інтенсифікації виробництва в 

аграрних підприємствах; досліджено особливості й перспективи розвитку сільського го-
сподарства на основі інтенсифікації; узагальнено методичні підходи до визначення еко-
номічної ефективності інтенсифікації виробництва в аграрних підприємствах. 

Generalized scientific basis and essence of the strategy of intensification of agricultural 
enterprises; investigated characteristics and prospects of development of agriculture through 
intensification; generalized methodological approaches to determining the economic efficiency 
of production intensification of agricultural enterprises. 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки питання, що сто-

суються формування стратегії розвитку, на нашу думку, набувають виріша-
льного значення, серед яких одним із найважливіших напрямів є інтенсифі-
кація виробництва в сільському господарстві. Вона зумовлює не лише еко-
номічне зростання, але й фундаментальне оновлення аграрної економіки, 
зміни якості її науково-технологічного рівня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищенню ефективності 
розвитку агропромислового комплексу та дослідженню економічних, органі-
заційних, технологічних, екологічних, соціальних аспектів інтенсифікації аг-
ропромислового виробництва присвячено чимало наукових праць вітчизня-
них і зарубіжних вчених. Значний внесок у розробку концептуальних поло-
жень досліджуваної проблеми зробили українські економісти-аграрники: 
В. Амбросов, В. Андрійчук, В. Бойко, О. Бугуцький, П. Гайдуцький, 
В. Горкавий, О. Гудзинський, Т. Лозинська, М. Дем’яненко, С. Дем’яненко, 
Ю. Мельник, П. Макаренко, Л. Мармуль, В. Мацибора, В. Мертенс, 
В. Месель-Веселяк, Б. Погріщук, П. Саблук, В. Уланчук, О. Шпичак, 
В. Юрчишин та інші. Незважаючи на суттєвий внесок у науку вказаних еко-
номістів щодо питань інтенсифікації виробництва в аграрних підприємствах, 
не достатньо вивченими залишаються такі питання, як вплив інтенсифікації 
на економічну ефективність виробництва аграрної продукції, порівняльна ха-
рактеристика застосування інтенсивних і малозатратних технологій ведення 
сільського господарства, відсутність дієвого макроекономічного механізму 
забезпечення інтенсивного ведення галузі, еколого-економічне відтворення 
ресурсного потенціалу аграрних підприємств та відсутність чітких напрямів 
формування стратегії інтенсифікації виробництва. 

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретичних 
і методичних засад, розробка практичних рекомендацій щодо формування 
стратегії інтенсифікації виробництва в аграрних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічним напрямом 
розвитку підприємств аграрного сектора є інтенсифікація виробництва, що 
можлива лише в період пожвавлення й підйому, тоді як під час криз і депре-
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сії, що характеризуються жорстким дефіцитом інвестиційних ресурсів, необ-
хідні інші форми підтримки цілісності мікроекономічних систем. 

Найбільш поширені стратегії розвитку суб’єктів господарювання в агра-
рній сфері з доповненою нами стратегією інтенсифікації виробництва зобра-
жено на рис. 1. 

 

 
Рис 1. Базові стратегії розвитку суб’єктів господарювання в аграрній сфері 

 
Відповідно до цього, стратегія інтенсифікації виробництва є різновидом 

базової стратегії концентрованого зростання, використовується в періоди 
економічного росту й передбачає інтенсифікацію зусиль аграрних підпри-
ємств щодо виробництва продукції за рахунок додаткових вкладень, спрямо-
ваних на впровадження досягнень науки, передової техніки і прогресивних 
технологій, які зумовлюють не лише зростання врожайності культур і проду-
ктивності тварин, а і збереження родючості грунту на перспективу. 

Встановлено, що при формуванні інтенсивного типу відтворення в сіль-
ському господарстві необхідно обов’язково враховувати, що кожен напрям 
інтенсифікації має граничну межу використання, нехтування якою може не-
гативно вплинути на агроекологічну систему. Тому аграрні підприємства, 
формуючи інтенсивний тип економічного розвитку, мають забезпечити його 
екологічність за такими ознаками: 

- раціональне використання землі, що супроводжується збереженням і 
підвищенням родючості ґрунту; 
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- забезпечення оптимального рівня розораності земельних угідь, що 
унеможливить розвиток водної і вітрової ерозії ґрунту; 

- дотримання вимог недопуску перевищення встановлених рівнів забру-
днення виробництва продукції, забезпечення її екологічності; 

- дотримання встановлених правил щодо транспортування, складування 
та внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин, недопущен-
ня забруднення ними навколишнього середовища і продуктів харчування; 

- забезпечення дотримання норм відведення стічних вод від тваринниць-
ких ферм і підсобних промислових виробництв; 

- правильне складування, зберігання і внесення органічних добрив; 
- дотримання екологічних вимог при проектуванні, будівництві, реконс-

трукції і введенні в дію нових будівель та споруд, зокрема, тваринницьких 
комплексів, меліоративних систем тощо. 

Важливим показником рівня інтенсивності сільського господарства є рі-
чні виробничі витрати на гектар сільськогосподарських угідь або на голову 
худоби. Річні витрати сільськогосподарського виробництва включають час-
тину вартості основних засобів у розмірі амортизації, віднесеної на собівар-
тість продукції, а також вартість спожитих оборотних засобів, у тому числі 
й оплату праці. Цей показник залежно від об’єкта інтенсифікації може 
характеризувати рівень інтенсивності всього сільського господарства або 
окремих його галузей. 

Рівень інтенсивності сільського господарства характеризується і таким 
показником, як затрати живої праці з розрахунку на гектар земельної пло-
щі або голову худоби. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 
здійснюється на основі широкого використання досягнень науково-
технічного прогресу, що сприяє впровадженню комплексної механізації та 
автоматизації виробничих процесів, підвищенню продуктивності праці. Тому, 
на відміну від інших показників, затрати праці на одиницю земельної площі 
або голову тварин у процесі інтенсифікації закономірно зменшуються. Це 
відображає відповідні зміни у співвідношенні затрат уречевленої й живої 
праці з підвищенням технічної озброєності сільського господарства. 

Встановлено, що досягнення високої ефективності додаткових вкладень 
пов’язано не лише з підвищенням рівня витрат із розрахунку на гектар земе-
льної площі, а також зі створенням для цього відповідних економічних умов і 
можливостей господарювання через систему ринкових відносин та розвитку 
аграрної інфраструктури. 

Встановлено, що основними стратегічними напрямами інтенсифікації 
виробництва в аграрних підприємствах є: залучення інвестиційних ресурсів; 
розвиток спеціалізації та концентрації виробництва до оптимальних розмірів; 
нові підходи до розвитку підприємницької діяльності; розвиток виробництва 
на інноваційній основі шляхом застосування нових сортів і гібридів сільсько-
господарських культур та порід тварин; техніко-технологічна переоснаще-
ність виробництва; диверсифікація виробництва й розвиток на цій основі 
внутрішньогосподарських виробничих відносин і обслуговуючої та збутової 
кооперації (рис. 2). 
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Рис. 2. Стратегічні напрями інтенсифікації виробництва 

в аграрних підприємствах 
 
 

Встановлено, що практика господарювання на основі інтенсифікації ви-
робництва супроводжується негативними екологічними наслідками, які в 
комплексі значно погіршують умови сільськогосподарського виробництва, 
знижують продуктивність та економічну ефективність використання природ-
ного ресурсного потенціалу АПК. Саме тому екологізація розвитку продук-
тивних сил і, насамперед, сільського господарства, відтворення природного 
ресурсного потенціалу АПК повинна стати головним напрямом державної 
політики й господарської діяльності аграрних підприємств. 

Запровадження таких систем і технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур потребує досить значних витрат грошових ресурсів. Оскі-
льки самостійно сільськогосподарські товаровиробники не в змозі забезпечи-
ти належний рівень розвитку біологічного землеробства, саме участь агропі-
дприємства у виробничо-екологічному кластері дає йому таку можливість. 
Використання такого економічного інструменту як кластеризація дасть змогу 
створити в регіоні виробничо-екологічні кластери, які забезпечать умови для 
формування концепції розвитку регіонального ринку екологічно чистих про-
дуктів харчування, а також вирішення екологічних проблем сільського гос-
подарства, що постають внаслідок надмірної інтенсифікації виробництва. 

Висновки. 1. Встановлено, що стратегія інтенсифікації виробництва є 
різновидом базової стратегії концентрованого зростання й повинна викорис-
товуватися в періоди економічного росту. Вона передбачає зосередження зу-
силь аграрних підприємств щодо виробництва продукції за рахунок додатко-
вих вкладень, спрямованих на впровадження досягнень науки, передової тех-
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ніки і прогресивних технологій, які зумовлюють не лише зростання результа-
тивних показників діяльності підприємства, але й відтворення та збереження 
його основного виробничого ресурсу – землі. 

2. Узагальнюючим показником рівня інтенсивності сільськогосподарсь-
кого виробництва, що відображає сукупні затрати уречевленої і живої праці, 
є сума вартості основних засобів і поточних виробничих витрат (без аморти-
зації) з розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь. Цей показник без-
посередньо виражає сутність інтенсифікації й водночас характеризує рівень 
інтенсивного розвитку аграрних підприємств. 

3. Основними стратегічними напрямами інтенсифікації виробництва в 
аграрних підприємствах є: залучення інвестиційних ресурсів, розвиток спеці-
алізації і концентрації виробництва до оптимальних розмірів; нові підходи до 
розвитку підприємницької діяльності; розвиток виробництва на інноваційній 
основі шляхом застосування нових сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур і порід тварин, техніко-технологічна переоснащеність виробництва; 
диверсифікація виробництва і розвиток на цій основі внутрішньогосподарсь-
ких виробничих відносин й обслуговуючої та збутової кооперації. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Галкін О. В., здобувач 

Сумський національний аграрний університет 
 
У статті проаналізовано основні методи оцінки рівня контролювання діяльності 

сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання, наведено їх прак-
тичне застосування, виокремлено методи, що є найефективнішими за умов ринкової не-
стабільності. 

The article analyzes the main methods of assessing the level of agricultural enterprises’ 
control in the contemporary economy; it’s defined their practical application, provided the 
methods that are most effective in conditions of market instability. 

 
Постановка проблеми. На даний час нагальним постає питання ефек-

тивного управління та контролю на підприємствах агропромислового ком-
плексу, мета якого полягає у формування дієвої концепції, відповідно до якої 
на результати діяльності організації повинні впливати не лише чинники зов-
нішнього, але й внутрішнього середовища. Наскільки ефективно сформована 
система контролю на підприємстві, настільки можна розглядати рівень адап-
тованості суб’єкту господарювання до умов, що висувають внутрішні та зов-
нішні фактори. Практичний досвід власників підприємств стосовно управ-
ління сільськогосподарськими підприємствами доводить, що однотипне мис-
лення керівників організацій з приводу різнопланових питань призводить до 
руйнівних наслідків функціонування фірм. Пояснити таку тенденцію можли-
во тим, що застосування популярних й типових концепцій саме для підпри-
ємств сільського господарства за умов інтеграційних процесів, що сьогодні 
набувають неабиякої актуальності, є доволі неприйнятними та невиправда-
ними внаслідок цілої низки відмінностей щодо ведення господарської діяль-
ності підприємств, їх контролювання, а також досвіду й стилю управління. 
Так, актуальності набуває аналіз ситуацій, що виникають, та перевірка дієво-
сті існуючих теорій на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика діагностики 
контролювання діяльності сільськогосподарських підприємства виступає 
предметом дослідження вітчизняних та закордонних вчених, таких як 
Г. В. Давидов [4, с. 13–20], Є. В. Калюга [9, с. 94–97], Л. В. Кривов’язюк [1, 
с. 3–257], О. В. Мороз [3, с. 4–165], В. П. Пантелеєв [7, с. 78], О. А. Сметанюк 
[3, с. 4–165], З. М. Соколовська [5, с. 10–119], Г. О. Швиданенко [6, с. 7–190] 
та інші. Проте й досі науковцями не доведено єдиного ефективного методу 
оцінки рівня контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення мето-
дів оцінки рівня контролювання діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств в сучасних умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У відповідності до сфери 
застосування можна говорити про економічну та управлінську діагностику, 
діагностику кризи розвитку підприємства, бізнес-діагностику, діагностику 
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економічної системи, діагностику проблеми. Процесу діагностування прита-
манні такі риси: 1) на етапі виявлення причин, які впливають на проблему, 
що стоїть перед підприємством, найчастіше використовуються формалізовані 
суб’єктивні методи одержання даних, зокрема спостереження, опитування, 
тести, бесіди; 2) аналіз та оцінка фактів не завжди мають кількісні характери-
стики, часто відсутні критерії та база для порівняння; 3) при побудові при-
чинно-наслідкового зв’язку виникнення проблеми дуже часто не використо-
вуються сучасні економіко-математичні методи [1, с. 68]. 

За таких обставин можливе вирішення поставленого питання різними 
способами. Зокрема, для того, щоб здійснити контроль за відхиленнями на 
підприємстві, може бути впроваджено підхід на основі випереджаючого кон-
тролю. Отже, власник підприємства прагне встановити різницю між очікува-
ними, що були розраховані на основі екстраполяції, та фактично отриманими 
результатами діяльності сільськогосподарського підприємства. Проте для ор-
ганізації певного виду контролювання, відповідного принципу управління 
підприємством, виникає необхідність в отриманні значного обсягу нової ін-
формації; в розробці неординарних методів вимірювання й побудові графіків 
та процедур оцінювання, обробки даних; а також в активній участі та підтри-
мці всіх рівнів управління й контролю. Особлива увага приділяється довго-
строковому плануванню та прогнозуванню майбутніх подій фірми, головний 
принцип яких полягає у кількісному визначенні поставлених цілей. Найпо-
ширенішим способом проведення такого роду досліджень можна вважати ек-
страполяцію минулих подій, при якій зміни здійснюватимуться хоча й послі-
довно, проте прискорено [2, с. 51]. А це говорить про те, що прогресивна ре-
акція на такі зміни, враховуючи досвід минулого, виключається.  

Слід зазначити, що найпоширенішим методом оцінки контролювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств є діагностики саме фінансово-
го стану. Так, О. В. Мороз та О. А. Сметанюк, оцінюючи контролювання 
суб’єктів господарювання, вважають за необхідне визначити рівень кризових 
явищ, що відбуваються в організації, акцентуючи увагу на тому, що банкрут-
ство та криза є поняття-синоніми лише у випадку фінансової кризи. За інших 
обставин, система контролювання підприємства у галузі сільського госпо-
дарства може перебувати в економічній, інноваційній, фінансовій, управлін-
ській та інших кризах, у той час як банкрутство – це лише кінцевий етап фі-
нансової кризи [3, с. 49]. Однак кожне кризове явище може спричиняти “від-
мирання” підприємства, що водночас вказує на його банкрутство, тому мето-
дики прогнозування кризи можна умовно назвати методиками прогнозування 
банкрутства. Більш того, дослідженнях вітчизняних і закордонних авторів [4, 
с. 13–20; 5, с. 10–119; 6, с. 7–190] підтверджують достовірність того факту, 
що практично усі методики прогнозування банкрутства підприємств, на яких 
відсутнє внутрішнє контролювання, зводяться до діагностики фінансового 
стану функціонуючих суб’єктів. При цьому результати контролювання дія-
льності сільськогосподарського підприємства відображаються в економічних 
показниках у вигляді кількісної та якісної оцінки досліджуваних процесів [1, 
с. 67]. 
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Останнім часом з урахуванням інтеграційних процесів, що безпосеред-
ньо відбуваються й в Україні, набуває розповсюдження контролювання під-
приємств у сільському господарстві на основі підприємницького контролю. 
Сутність такого підходу полягає в тому, що екстраполяція сьогоднішнього 
стану доповнюється прогнозом позитивних і негативних можливостей за ра-
хунок проведення ретельного й всебічного аналізу тенденцій зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Акцентується увага на переформатуванні цілей 
досліджуваного об’єкта, при цьому відбувається зміна колишніх пріоритетів 
фірми та доповнення соціальних цілей. Унікальність даної методики полягає 
в тому, що саме для сільськогосподарських підприємств з’являється певна 
гнучкість у контролюванні. Контроль підприємницького типу виходить з то-
го, що майбутні події не мають ніякого зв’язку з минулим організації, а з 
огляду на це, методичними підходами до внутрішньогосподарського контро-
лю стає попередження небажаних відхилень, в тому числі й вибір стратегіч-
ного управління, врахування конфлікту інтересів, зв’язок контролю з моти-
вацією персоналу тощо [7, с. 78].  

Враховуючи сучасні тенденції розвитку та функціонування підпри-
ємств сільського господарства набуває значущості застосування більш скла-
дних моделей контролювання організацій. А це, в свою чергу, говорить про 
те, що на певній стадії циклу розвитку фірми керівництво повинно підбирати 
відповідні контрольні заходи. Так, актуальності набирає “нетрадиційна” ме-
тодика контролювання діяльності підприємства, що не враховує минулого 
досвіду суб’єкта господарювання, а базується на трьох складових контролю, 
зокрема: об’єкт контролю, суб’єкт контролю та контрольні дії. Щодо рішення 
за результатами контролю, то їх приймає керівник суб’єкта контролю або 
суб’єкт, в інтересах якого даний контроль здійснювався [2, с. 52]. Інакше ка-
жучи, застосування даної методики контролю полягає в тому, що суб’єкт 
управління перевіряє, як об’єкт управління виконує його розпорядження. 
Проте на даному етапі контроль не повинен передбачати лише виконання ла-
нцюга підпорядкованості, а, перш за все, він повинен здійснюватись як про-
цес, що забезпечує досягнення поставлених цілей підприємства, мотивуючи 
не лише керівну верхівку, але й увесь персонал фірми. 

При здійсненні перевірок сільськогосподарських підприємств контро-
люючими органами влади відбувається зміна рівня істотності, що завжди 
може мати різноспрямований вплив на ризик щодо бракування достовірності 
фінансової звітності чи визнання такої звітності навпаки достовірною, що, в 
свою чергу, містить істотні викривлення. Так, під ризиком контролю доціль-
но розуміти ризик визнання достовірною фінансову звітність з істотними ви-
кривленнями. Більш того, такого роду ризик доцільно назвати пріоритетним 
ризиком контролю, оскільки на практиці виникають й менш важливі ризики, 
наприклад, при бракуванні достовірної звітності в усіх істотних відношен-
нях [8, с. 124]. Тому за умов надто низького рівня істотності викривлень пе-
ревіряючий орган практично завжди вважатиме фінансову звітність сільсько-
господарського підприємства недостовірною, що вказуватиме на дуже малий 
ризик контролю.  
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Необхідно підкреслити, що ризик виникає при здійсненні будь-якої фо-
рми контролю, зокрема при ревізії, камеральної або тематичної перевірки 
тощо. Враховуючи те, що керівні органи влади при проведенні контролю 
підприємств сільського господарства застосовують переважно ймовірнісно-
статистичні методи, виникає так званий професійний ризик, від рівня якого 
залежить не лише матеріальна, але й моральна відповідальність перевіряючо-
го. Тож, якщо проводячи контроль перевіряючий не виявив істотних викрив-
лень у фінансовій звітності, хоча й на підприємстві мали місце безгосподар-
ність, втрата й нераціональне використання матеріальних, трудових та фінан-
сових ресурсів, то його можна обвинувачувати як у некваліфікованій роботі, 
так і некомпетентності стосовно даної справи. Тому, ми поділяємо думку 
Є. В. Калюги [9, с. 94], що необхідно змінити підходи стосовно оцінювання 
результатів діяльності підприємств при проведенні певного виду контролю, і, 
перш за все, на законодавчому рівні доцільно визначити поріг істотності. 

На рівень загального контрольного ризику може впливати низка факто-
рів, таких як: обсяг фінансового-господарської діяльності; професійна підго-
товка спеціалістів; загальний концептуальний підхід щодо здійснення конт-
ролю; зміни в нормативно-правовій системі країни; ступінь комп’ютеризації 
обліку; надійність системи внутрішнього контролю у сільськогосподарського 
підприємства; частота зміни керівництва та особисті характеристики керів-
ників; кількість нестандартних для конкретного сільськогосподарського під-
приємства операцій тощо. Тому, узагальнюючи вище наведені фактори, ми 
можемо стверджувати, що контрольний ризик можна зобразити у вигляді 
трьох складових, що містять внутрішньогосподарський ризик, ризик при 
проведенні контролю та ризик невиявлення. 

На нашу думку, під внутрішнім ризиком необхідно розуміти 
суб’єктивно визначену перевіряючим ймовірність появи істотних викривлень 
у бухгалтерському обліку, однотипній групі господарських операцій, фінан-
совій звітності підприємства до того, як такі викривлення буде виявлено в 
системі внутрішнього контролю. Більш того, при оцінці саме внутрішнього 
ризику перевіряючий орган влади повинен враховувати й аналізувати: 
1) умови і методи ведення господарської діяльності сільськогосподарським 
підприємством, зокрема умови конкуренції, зміни в податковому законодав-
стві; 2) місцезнаходження досліджуваного підприємства, його транспортні 
проблеми, великі обсяги реалізації продукції за нестабільної економічної си-
туації; 3) штат й організацію діяльності, наприклад, переоцінку керівництвом 
ефективності внутрішнього контролю; 4) доходи та плани оперативної діяль-
ності, зокрема зниження кількості або якості продукції, що реалізується, а та-
кож істотні відхилення за результатами інвентаризації; 5) майно, в тому числі 
значне зниження його вартості, що може бути однією із ознак банкрутства 
сільськогосподарського підприємства; 6) ліквідність та фінансування, і в пе-
ршу чергу, це стосується нестачі оборотного капіталу та непередбачуваних 
збитків. При розрахунку внутрішнього ризику, як правило, розповсюджени-
ми виступають методики PEST та SWAT аналізу. 

Що стосується контрольного ризику, то при його оцінці слід врахову-
вати, що від якості перевірки системи внутрішнього контролю залежить і об-
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сяг робіт, які повинен виконувати перевіряючий, і терміни перевірки. Сума 
витрат на підтримання внутрішнього контролю не повинна перевищувати об-
сягу очікуваних збитків через його неефективність за аналогічний період. 
Крім того, оцінюючи даний вид ризику варто врахувати основні фактори, що 
впливають на нього. Такого роду дані розкриваються у засобах контролю, а 
саме: стилі керівництва; організаційній структурі сільськогосподарського 
підприємства; його кадровій політиці; правильності ведення обліку та скла-
дання фінансової звітності; вчасності надання інформації керівництву про 
наявність помилок і зловживань; розробці процедур щодо захисту від несан-
кціонованого доступу до документів, записів, майна; наявності системи вну-
трішнього контролю [9, с. 97]. 

Необхідно акцентувати увагу й на тому, що систему внутрішнього кон-
тролю сільськогосподарського підприємства оцінюють для того, щоб зрозу-
міти організаційно-управлінську структуру фірми, скласти план проведення 
перевірки й виявити при цьому так звані “вузькі місця”, що підлягають по-
глибленому контролю. А це говорить про те, що дані, надані службою внут-
рішнього контролю, можуть бути менш надійними порівняно з отриманими 
за допомогою спеціально розроблених запитань, застосовуваних у процесі 
тестування. 

Особливої уваги у складі загального контрольного ризику потребує ри-
зик невиявлення, під яким слід розуміти суб’єктивно визначену перевіряю-
чим ймовірність того, що застосовувані під час проведення перевірки методи 
унеможливлюють виявлення реальних порушень, що спричиняють окремо чи 
разом істотний вплив. На ступінь такого ризику впливає фактор повторності 
перевірки. Так, якщо перевіряючий проводить перевірку на сільськогоспо-
дарському підприємстві не вперше, він вже знає його організаційні й техно-
логічні особливості та “вузькі місця” діяльності. Проте, якщо він перевіряє 
дане підприємство вперше, то ризик невиявлення помилок значно збільшу-
ється [8, с. 126]. 

Ризик невиявлення поділяється на два основні блоки: 1) аналітичний 
ризик, що має на увазі небезпеку припущення помилок у процесі здійснення 
методичних прийомів аналізу; 2) статистичний ризик, що розкриває ймовір-
ність невиявлення значних помилок у процесі вибіркової перевірки. Говоря-
чи про аналітичний ризик, ми маємо на увазі використання перевіряючим не-
правдивої або недостатньо правдивої інформації; порівняння даних за різні 
звітні періоди без урахування їх порівнянності; наявність помилок, що мають 
місце у процесі розрахунку відносних величин і коефіцієнтів, на підставі 
яких можна зробити певні висновки; наявність істотних відхилень у значенні 
облікових величин; ступінь розуміння мети аналізу та можливостей обраних 
методів; недостатність у перевіряючого професійних навичок. 

Статистичний ризик повинен неодмінно розкривати: а) вибір помилко-
вих методів підготовки вибірки, наприклад, замість добирання об’єктів для 
вибірки за кількісними показниками їх добирають за показником якості; 
б) наявність помилок у визначенні обсягу вибірки та її формуванні; 
в) використанні у вибірковій сукупності непорівнянних даних; 
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г) необґрунтованість застосування вибіркового методу замість суцільного; 
д) розмір припущеної помилки за вибіркою не відповідає дійсності. 

Висновки. Отже, ми можемо зробити висновок, що за сучасних умов 
господарювання наукові дослідження щодо методів оцінки рівня контролю-
вання діяльності підприємств у галузі сільського господарства не мають од-
нозначного алгоритму, який дозволив би професійно обґрунтувати рівень си-
стеми контролювання, що має місце в конкретній організації. Більш того, ми 
з’ясували, що головна увага акцентується на первинній ланці управління – 
підприємстві, а зі зміцненням ринкової економіки роль зовнішнього контро-
лю, завдяки поширенню економічної свободи суб’єктів господарювання, 
знижується, що відповідно надає поштовх зростанню значущості внутріш-
нього контролю на підприємствах сільського господарства. Тому, на наш по-
гляд, комбіноване застосування згаданих методів оцінки рівня контролюван-
ня сільськогосподарських підприємств сприятиме виявленню об’єктивних 
результатів дослідження. Враховуючи зазначені методики, нами було розро-
блено власний науково-методичний підхід щодо ефективного контролювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств, що базується на застосуванні 
мережевого планування управління, застосування якого дозволить керівни-
кам сільськогосподарських підприємств використовувати раціональну систе-
му контролювання діяльності організацій на практиці та водночас скоротити 
кількість витрат і часу на проведення даних заходів. 
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УДК 336.13 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КАТЕГОРІЯМИ 

«ФІНАНСИ» ТА «ГРОШІ»  
Дроботя Я.А. к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті подано дослідження сутності фінансів як економічної категорії. Обґру-
нтовано погляди автора на дану категорію. Досліджено взаємозв’язок між категоріями 
«фінанси» та «гроші» і визначено первинність фінансів по відношенню до грошей. 

The article presents the study of essence of finance as an economic category. Proved the 
author's views on this category. Are investigated the interconnection between the categories of 
«finance» and «money» and defined the primacy of finance in relation to money. 

 
Постановка проблеми. Фінанси є важливою складовою політичного, 

економічного, соціального життя будь-якого сучасного суспільства. Фінанси 
є також однією із провідних умов функціонування держави, господарюючих 
суб’єктів, невід’ємною частиною життя окремого індивіда, сім’ї. Саме тому, 
на нашу думку, означене питання залишається і буде залишатись актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності фінан-
сів здійснювала значна кількість науковців зокрема, Г.М. Азаренко, 
В. І. Аранчій, І.Г. Благун, І.І. Борисенко, О.Д. Василик, О.Д. Вовчак, 
В.С. Загорський, Е.  Нікбахт, І.Р. Чуй та інші. 

Питанню сутності грошей присвятили свої праці В. І. Аранчій, 
С. Аржевітін, Л.М. Бойко, Н. Виговська, І. Зубіашвілі, Б.С. Івасіва, В. Ільїн,  
О. Петрук, М. В. Руденко, М.І. Савлук, Т.В. Симко та  інші дослідники. 

Однак питання взаємозв’язку між категоріями «фінанси» та «гроші» за-
лишається недостатньо дослідженим, що і обумовлює актуальність публіка-
ції. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення результатів дослі-
дження щодо сутності фінансів як економічної категорії і взаємозв’язку між 
категоріями «фінанси» та «гроші». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінанси є інтегрованою ка-
тегорією, що пронизує економічне, політичне та соціальне життя суспільства. 

Аранчій В. І. розглядає питання сутності фінансів як сукупність еконо-
мічних відносин, які пов’язані з розподілом та перерозподілом ВВП [8, с. 31]. 
О.Д. Василик аналізує питання сутності фінансів на макро- та мікрорівнях, 
що відображають економічні відносини з приводу фінансових ресурсів [3]. 
О.Р. Романенко вказує, що фінанси є продуктом взаємодії держави та товар-
но-грошових відносин [7, с. 5]. Автор також вказує, що «фінанси – це одна з 
конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких 
пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості ва-
лового внутрішнього продукту [7, с. 7]». В.В. Вегнер досліджує категорію 
«фінанси» в якості системних відносини пов’язаних з розподілом ВВП і фо-
рмуванням фондів грошових коштів та як матеріальний носій фінансових 
відносин [4]. З нашого погляду, матеріальним носієм фінансових відносин є 
не фінансові ресурси, а гроші, що втілені у фінансових ресурсах. 
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Зві Боді вказує, що «фінанси – наукова дисципліна, яка вивчає питання 
розподілу недостатніх грошових коштів у часі та в умовах невизначеності [7, 
с. 9]». Отже, Зві Боді аналізує чинник руху грошей  в певному часовому про-
міжку як відображення фінансів.  

Узагальнюючи погляди науковців на категорію «фінанси» слід вказати, 
що фінанси досліджують в наступних аспектах: 

- як економічні відносини з приводу розподілу ВВП; 
- як економічні відносини з приводу розподілу ВВП та формування гро-

шових фондів; 
- як результат взаємодії держави та товарно-грошових відносин; 
- як матеріальний носій фінансових відносин; 
- як наукова дисципліна та історична категорія; 
- як рух грошових коштів в часі. 
З нашого погляду дані визначення сутності фінансів розкривають його 

зміст в якомусь одному із аспектів, залишаючи поза увагою інші. 
На нашу думку, сутність фінансів розкривається в наступному: 
- фінанси - історична, соціально-економічна категорія та наукова дисцип-

ліна; 
- фінанси - мета руху грошових коштів в державі, між окремими 

суб’єктами господарювання, домогосподарствами; 
- фінанси - вираження функцій грошей як засіб обігу, засіб нагрома-

дження та засіб платежу; 
- фінанси - динамічний стан фінансової системи. 
Визначення сутності фінансів подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сутність категорії «фінанси» 

Джерело: узагальнено автором на основі [3, 4, 7, 8] 
 
На наш погляд, кожна складова сутності категорії «фінанси» є рівнознач-

ною. 
Романенко О.Р. стверджує, що виникнення фінансів пов’язане з проце-

сами первинного розподілу вартості [7, c.12]. Венгер В.В. зазначає, що фі-
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нанси, як історична категорія, виникли з появою держави, а передумовою ви-
никнення фінансів було розмежування доходів держави та її глави [4, с.11]. З 
нашого погляду зародження фінансів відбулося ще за часів розпаду первин-
нообщинного ладу, причиною ж стало виникнення труднощів при обміні то-
варами. Венгер В.В. також стверджує, що у грошових потоках відображають-
ся відносини обміну, розподілу та перерозподілу [4, с.17].  В.І. Аранчій за-
значає, що мета руху грошових коштів – прихована сторона фінансів, а ви-
дима сторона фінансів – грошові потоки [8, c.29]. 

Отже, саме фінанси приводять у рух статичний стан фінансової системи -  
гроші, що є вимірником фінансів, можливістю їх втілення. Оскільки гроші ру-
хаються з певною метою, то мета їх руху це і є фінансові відносини, фінанси. 
Історія зародження грошей також вказує на їх виникнення в якості технічного 
посередника для реалізації фінансових відносин між суб’єктами. Зокрема, існує 
дві концепції походження грошей – раціоналістична та еволюційна. Згідно ра-
ціоналістичної концепції виникнення грошей  пов’язане з полегшенням обміну 
внаслідок домовленості між людьми. Еволюційна концепція передбачає виник-
нення грошей як тривалий еволюційний процес, що полегшує обмін [5, с.7-9]. 
Хоча обидві концепції мають різний погляд на виникнення грошей, однак вони 
єдині щодо мети їх виникнення – для полегшення обміну. 

Отже, потреба ринку у забезпеченні ефективного обміну, що є первин-
ною формою фінансових відносин, на наш погляд, і є основною причиною 
походження грошей. 

Однак, гроші це не лише засіб реалізації фінансових відносин, фінансів, 
а й засіб  їх вираження, що набуває форму ціни товарів, ресурсів, праці через 
функцію грошей міру вартості. 

Саме тому, на наш погляд, дані категорії є взаємозалежними: гроші не 
можуть функціонувати  без фінансів, однак і фінанси не можуть реалізовува-
тись без грошей.  Отже, функціонування фінансової системи забезпечується 
поєднанням статичного та динамічного стану.   

В табл. 1 подано порівняння категорій «гроші» та «фінанси». 
Таблиця 1 

Порівняння категорій «гроші» та «фінанси» 
Гроші Фінанси 

За категорією 
Соціально-економічна, історична категорія Соціально-економічна, історична категорія 

За сутністю 
Гроші – технічний посередник обміну без 
якого неможливе функціонування фінансів 

Фінанси – це відносини обміну, розподілу 
та перерозподілу ресурсів між суб’єктами 

Гроші – засіб втілення відносин суспільства Фінанси – сукупність відносин суспільства 
Гроші – товар, що виконує роль загального 
еквівалента 

Фінанси – економічні відносини, що вті-
люються за допомогою грошей 

За призначенням 
Гроші – носій самозростаючої вартості та 
посередник обміну 

Фінанси – носій відносин суспільства 

За станом 
Гроші – статичний стан фінансової систе-
ми 

Фінанси – динамічний стан фінансової си-
стеми 

Джерело: узагальнено автором на основі [1, 2, 3, 5, 6, 8] 
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Узагальнюючи, слід зазначити, що фінанси як категорія ширша за гроші 
та включає останню. Оскільки гроші  є засобом втілення фінансів, то саме від 
«якості грошей», тобто відповідності грошових знаків сучасним суспільним 
вимогам, ефективності організації грошового обороту залежить «переміщен-
ня» даного «засобу» до суб’єктів економічних відносин та ефективність  фу-
нкціонування даних суб’єктів зокрема і фінансів загалом. Функціонування 
фінансів відбувається за рахунок реалізації фінансової політики, яка є скла-
довою економічної політики держави, що забезпечує мобілізацію фінансових 
ресурсів, їх раціональний розподіл і використання для забезпечення економі-
чного й соціального розвитку держави [7, 8]. 

В табл. 2 подано характеристику фінансової та грошової політики дер-
жави. 

Таблиця 2 
Порівняння фінансової та грошової політики держави 
Грошова політика Фінансова політика 

Грошова політика є складовою фінан-
сової політики 

Фінансова політика є складовою економічної 
політики 

Грошова політика забезпечує ефекти-
вний рух грошей 

Фінансова політика забезпечує визначення 
суб’єкту і об’єкту зосередження грошей, визна-
чення обсягів та часу  їх зосередження 

Грошова політика проявляється у за-
безпеченні ефективного грошового 
обороту  

Фінансова політика проявляється у забезпечен-
ні економічного та соціального розвитку дер-
жави і громадян 

Джерело: узагальнено автором на основі [1, 2, 3, 4, 7, 8] 
 
Оскільки політика  визначає сферу діяльності в певній області, то за да-

ними табл. 2 можемо зробити висновок, що якщо  грошова політика є скла-
довою фінансової політики, забезпечуючи рух грошей для цілей фінансової 
політики, то це  є ще одним аргументом на користь того, що категорія «фі-
нанси» є ширшою порівняно з категорією «гроші».  

Висновки. Отже, згідгно проведеного нами дослідження визначено, що 
зародження грошей відбулось як наслідок зародження фінансових відносин, 
фінансів. 

Визначено, що гроші є статичним станом грошової системи, а фінанси – 
динамічним. Гроші це не лише засіб реалізації фінансових відносин, а й засіб 
вираження фінансових відносин, що набуває форму ціни товарів, ресурсів, 
праці. 
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У статті викладені основні результати дослідження забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств оборотними коштами. Розглядаються особливості кредитного 
фінансування аграрної галузі та визначено основні проблеми фінансової підтримки дер-
жавою підприємств АПК. 

In the article the expounded basic result of research secured agricultural enterprises in the 
circulation assets. The features of especial credit financial agrarian enterprises and main 
problem of financial support by the state agricultural enterprises. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання питання за-

безпеченості оборотними коштами сільськогосподарських підприємств має не-
абияке значення. Фінансування діяльності підприємств агропромислового сек-
тора здійснюється з урахуванням функціонування даної галузі, яка визначаєть-
ся: сезонністю виробництва; тривалим періодом відтворювання основних засо-
бів, наявністю значного часового інтервалу між періодами здійснення витрат та 
отриманнями кінцевих результатів; безперервністю виробничих процесів; вико-
ристанням у якості засобів та предметів праці живих організмів, які підпорядко-
вані у першу чергу біологічним законам відтворення; залежністю результатів 
діяльності підприємств та відповідно джерел фінансування від впливу природно 
– кліматичних умов; необхідністю кредитного забезпечення операційної діяль-
ності та подальшого успішного розвитку суб’єктів господарювання як наслідок 
впливу, попередньо зазначених факторів. 

Серед основних проблем фінансування діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств можна, на нашу думку, виділити: зменшення обсягів держа-
вної підтримки сільського господарства, що не забезпечує нормальне функ-
ціонування аграрного виробництва; недостатність кредитних ресурсів через 
високі відсоткові ставки та відсутність заставного майна для ведення не лише 
розширеного, а й простого відтворення; відсутність надійних гарантій повер-
нення інвестицій та кредитів через збитковість підприємств; неврахування 
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сезонності робіт (немає стабільності фінансування у конкретно визначені пе-
ріоди року), що фактично підсилює диспаритет цін. Хоча державою в цьому 
напрямку здійснюються певні заходи, але вони явно недостатні і не дають 
позитивного результату; відсутність механізму швидкого і надійного дове-
дення державних фінансових ресурсів до аграрних підприємств (ці ресурси 
"прокручуються" у комерційних банках не на користь селян); немає глибоко-
го та надійного контролю з боку державних структур за цільовим викорис-
танням коштів та призначенням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми джерел фінансу-
вання завжди займали значне місце в дослідженнях таких відомих науковців, 
як Е. Нікбахта, А. Гроппелі, Е.Ф. Брігхема, Б. Колапса та ін.[1]. Державна 
підтримка і регулювання у сфері сільськогосподарської галузі останнім ча-
сом набули особливої актуальності та отримали відображення в працях В.В. 
Витвицького, Л.О. Мармуль, Ю.М.Новікова. Кредитні інструменти держав-
ної підтримки підприємств аграрного сектора глибоко розкрили у своїх робо-
тах Г.М. Підлесецький, В.П.Ситник, Г.В. Черевко та інші вітчизняні вчені-
економісти сучасності. 

Постановка завдання. Незважаючи на наявність цілого ряду дослі-
джень, присвячених пошуку ефективних форм господарювання підприємств 
аграрної галузі, потенціал фінансового регулювання, зокрема оборотними 
коштами, з нашої точки зору залишається невирішеними і до цього часу, то-
му потребує подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність державного 
фінансування зумовлена не тільки специфікою галузі сільського господарст-
ва, але й рядом особливостей, які притаманні вітчизняним підприємством цієї 
сфери. Серед них, зокрема, такі: зниження купівельної спроможності насе-
лення, що обмежує можливості підняття цін на сільськогосподарську проду-
кцію; відставання України від розвинутих країн за рівнем науково – техніч-
ного прогресу, передових технологій тощо, потреба в інвестиціях для під-
тримки родючості ґрунту; низькі рівні розвитку інфраструктури сільської мі-
сцевості; розрив сталих економічних і технологічних зв’язків між різними 
сферами агропромислового комплексу. 

Звичайно, вкрай обмежені бюджетні кошти в нашій країні доцільно 
спрямувати виключно на ключові заходи підтримки розвитку сільського гос-
подарства і підприємства в сільській промисловості, а саме: наукові дослі-
дження, зокрема в галузях елітного насінництва і племінного тваринництва; 
проведення технологічних ярмарок; здійснення інвестицій, які впливають на 
зниження затрат, поліпшення якості робіт і продукції; розвиток інфраструк-
тури сіл і сільськогосподарських ринків; здійснення державних замовлень. 

Зокрема, державний фонд підтримки фермерських господарств забезпе-
чує лише кілька процентів потреби фермерів у кредитах. На початку 90 – х 
років можливості фонду були набагато вищими, що позитивно вплинуло на 
розвиток фермерства в Україні. Одним з основних джерел фінансування сіль-
ськогосподарського виробництва залишаються власні кошти підприємств. 
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Рівень забезпечення оборотними коштами підприємств залежить від виду 
діяльності, обсягів операцій та ефективності роботи фінансової служби. Оскіль-
ки оборотні кошти займають невід’ємну частину у господарській діяльності 
суб’єктів господарювання, з метою ефективного забезпечення оборотними ко-
штами керівництво повинно проводити аналіз динаміки оборотних коштів. 

Щодо кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, еко-
номічна література кредитних відносин в аграрному секторі економіки свідчить 
про те, що комерційними банками не враховується специфіка сезонності сільсь-
кого господарства. До цього часу сільськогосподарським товаровиробникам, як 
правило, продовжують надаватися короткострокові кредити, в результаті чого 
штучно створюються умови неплатоспроможності позичальників з усіма насту-
пними негативними наслідками [1]. Обсяги кредитування сільського господар-
ства комерційними банками попри негативні перспективи, мають тенденцію до 
зростання. В Україні існують такі проблеми ефективного розвитку агропроми-
слового комплексу, як кредитозабезпеченість, кадрозабезпеченість, забезпе-
чення новітньою технікою та технологіями. Для подолання даних проблем не-
обхідна конкретно сформульована програма підтримки сільськогосподарських 
виробників, створення спільних регіональних ринків збуту для аграрної про-
дукції, покращення інвестиційного іміджу України, створення системи надання 
державних цільових дешевих кредитів (3-5% річних). 

На нашу думку, забезпечення стабільного розвитку сільськогосподарських 
підприємств, підвищення ефективності їх діяльності, а також піднесення сіль-
ськогосподарського виробництва на якісно вищий щабель функціонування ви-
магає зосередження всіх зацікавлених у цьому питанні суб'єктів (держави, під-
приємців, селян). Саме низку чинників і умов, які є визначальними для сільсь-
когосподарських підприємств, можна згрупувати й поділити на дві групи: внут-
рішні та зовнішні. Перша група охоплює ті чинники, які безпосередньо пов'язані 
з особливостями самого підприємства. До другої групи можемо віднести нор-
мативно-правове забезпечення, інфраструктуру аграрного ринку, інвестиції, 
державні й комерційні установи, державну аграрну політику, постачання та пере-
робку. З нашої точки зору, удосконалення механізму функціонування чинників 
цих двох груп дасть змогу досягти бажаного результату. Фінансове забезпечення 
- дуже важлива складова організаційно-економічного механізму, оскільки за-
ймає вагому позицію у взаємозв'язку сільськогосподарських підприємств з су-
б'єктами зовнішнього середовища. Критерій ефективності відображає резуль-
тативність функціонування організаційно-економічного механізму фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, а також є вимірни-
ком застосування раціонального фінансування, кредитування, оподаткування, 
враховуючи специфіку умов господарювання в різних регіонах. 

Як свідчить економічна література [1, 2, 3, 4,], сьогодні, через недосконалу 
нормативно-правову базу в регулюванні фінансово-економічних відносин щодо 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, важко передбачи-
ти їхнє майбутнє. Нині можливим є лише аналіз наявних проблем, з якими зітк-
нулися майже всі сільськогосподарські підприємства. До них можемо віднести: 
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- недосконале правове поле в регулюванні фінансово-економічних від-
носин щодо забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств; 

- недостатню фінансову підтримку сільськогосподарських підприємств 
(виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними пе-
реробним підприємствам молоко та м'ясо у живій вазі та дотування на 1 гектар 
посівів, 1 голову худоби); 

- пасивність держави щодо втручання в процеси ціноутворення, яке б пе-
редбачило вирішення проблем продовольчого забезпечення населення, його со-
ціальний захист і гарантію товаровиробникам збуту їхньої продукції; 

- незначне зростання видатків Державного бюджету України через ме-
ханізм здешевлення короткострокових і довгострокових кредитів, що вкрай сут-
тєво, оскільки є недоступність кредитних ресурсів через відсутність заставного 
майна і впровадження простого чи розширеного відтворення та надзвичайно 
високі відсоткові ставки для сільськогосподарських підприємств; 

- недовіра банківських установ до строковості у сплаті за кредит сільсь-
когосподарськими підприємствами. 

Експерти вважають, що скорочення бюджетних витрат призведе до па-
діння рівня сільськогосподарського виробництва поточного року. Отже, в часи 
фінансової кризи сільськогосподарським підприємствам необхідно розраховува-
ти лише на власні сили [2]. 

До питань забезпечення сільськогосподарських підприємств оборотними 
коштами варто підходити комплексно, оскільки кожне підприємство має розви-
ватися заданими темпами. Організаційно - економічний механізм фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств має трансформува-
тися, постійно адаптуючись до завдань, які вирішуються за умов, що змінюють-
ся. 

Не варто забувати й про те, що соціальний і відтворювальний потенціали 
будь-якого сільськогосподарського підприємства зосереджений у тісному взає-
мозв’язку з розвитком ринкових відносин і фінансовими ресурсами. 

Висновки. Таким чином, галузеві особливості забезпечення оборотними 
коштами сільськогосподарських підприємств свідчать про те, що нормативно-
правова база нашої держави, в першу чергу, повинна вплинути на фінансову 
стабільність аграрного сектора  та допомогти йому у подоланні кризових тру-
днощів в умовах кредитної рестрикції з метою якомога меншої залежності 
від позикових коштів довгострокового характеру та уникнути сплати високих 
відсоткових ставок, що значно зменшують кругообіг оборотних коштів у ви-
робничій діяльності підприємств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ 
КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
Удосконалено механізм формування та реалізації конкурентних стратегій аграр-

них підприємств, обґрунтовано концептуальні підходи щодо вибору конкурентних стра-
тегій аграрних підприємств в залежності від рівня інтегрованого показника потенціалу 
їх конкурентоспроможності 

The mechanism of forming and realization of competition strategies of agrarian 
enterprises is improved, grounded conceptual approaches in relation to the choice of 
competition strategies of agrarian enterprises depending on the level of computer-integrated 
index of potential of their competitiveness 

 

Постановка проблеми. Проблема підвищення потенціалу конкурентосп-
роможності аграрних підприємств, формування та реалізації конкурентних пе-
реваг сільського господарства України набуває все більшої актуальності. Відо-
мим є той факт, що поряд із зовнішніми чинниками, що мають значний вплив 
на рівень потенціалу конкурентоспроможності підприємств, слід відмітити і 
значний вплив внутрішніх факторів. Виходячи з цього, саме впровадження но-
вого механізму формування конкурентних стратегій, що базується на відповід-
ності стратегічних намірів та цілей конкурентних стратегій у відповідності до 
рівня потенціалу конкурентоспроможності (конкурентних переваг) аграрних 
підприємств  – дозволить вести економічно ефективну діяльність та мати міцні 
конкуренті позиції на ринку в довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомим внеском у вирішення 
проблем із питань формування і реалізації конкурентних стратегій є праці таких 
зарубіжних науковців: Г. Азоєва, І. Ансофа, Ф. Котлера, М. Портера, 
А. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фатхутдінова, Г. Хемела, Е. Чемберлена, 
А. Юданова та інших. Поряд із класичними працями, значний інтерес виклика-
ють дослідження вітчизняних науковців, які стосуються функціонування аграр-
них підприємств та їх стратегічного менеджменту в умовах конкуренції: 
В. Андрійчука, В. Аранчій, Я. Базилюка, О. Березіна, А. Гайдуцького, 
О. Гудзинського, О. Дація, Л. Довгань, Л. Євчук, Ю. Іванова, І. Кириленка, 
Г. Кіндрацької, М. Корецького, Н. Куденко, Т. Лозинської, П. Макаренка, 
М. Маліка, Х. Махмудова, В. Меселя-Веселяка, В. Перебийніса, В. Писаренка, 
П. Саблука, Б. Супіханова, Т. Устік, О. Шпичака, З. Шершньової та інших. 

Проте недостатньо вивченими залишаються питання щодо розвитку 
стратегічного управління підприємствами в умовах конкурентного ринку, 
формування конкурентних стратегій аграрних підприємств, їх вибору та ви-
значення тактики реалізації.  

Постановка завдання. Удосконалити механізм формування та реалі-
зації конкурентних стратегій аграрних підприємств, обґрунтувати науковий 
підхід щодо вибору конкурентних стратегій в залежності від рівня інтегрова-
ного показника потенціалу аграрних підприємств. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентні стратегії аг-
рарних підприємств в першу чергу повинні відповідати досягнутому рівню їх 
розвитку, ресурсному забезпеченню, потенціалу їх конкурентоспроможності 
та конкретизуватися у відповідності до змін зовнішнього середовища та ри-
зиків, пов’язаних із специфікою діяльності аграрних підприємств. Виходячи з 
цього, та проведеної нами оцінки потенціалу конкурентоспроможності агра-
рних підприємств на локальному ринку сільськогосподарської продукції за 
методом заснованим на теорії ефективної конкуренції, ми пропонуємо засто-
сування трьох видів конкурентних стратегій, у відповідності до рівня інтег-
рованого показника потенціалу конкурентоспроможності аграрних підпри-
ємств, що поєднує п’ять синтетичних показників і дає можливість ідентифі-
кувати його конкурентні переваги, визначити відповідність стратегічних на-
мірів потенціалу підприємства та умов бізнес середовища, на яких, в свою 
чергу ґрунтуються конкурентні стратегії та визначається місце підприємства 
на ринку – це конкурентна стратегія виживання, розвитку та вдосконалення. 

Удосконалений нами алгоритм формування та реалізації конкурентних 
стратегій аграрних підприємств, включає п’ять етапів: діагностику відповід-
ності існуючої стратегії підприємства його потенціалу та умовам бізнес-
середовища, постановку цілей, вибір оптимальної конкурентної стратегії, що 
здійснюється у відповідності до рівня інтегрованого показника потенціалу їх 
конкурентоспроможності (високий, достатній чи незадовільний), розробку 
дій у розрізі функціональних стратегій та безпосередню їх реалізацію, в ході 
якої передбачено стратегічний контроль, прогнозування, визначення очікува-
ного рівня потенціалу їх конкурентоспроможності та коригування стратегії у 
відповідності до набутих можливостей і ризиків, пов’язаних із негативним 
впливом зовнішнього середовища (рис. 1). 

Підприємства, що мають високий рівень інтегрованого показника по-
тенціалу їх конкурентоспроможності (від 12 до 15 балів), займають конкуре-
нтну позицію лідерів ринку. Аналіз групування підтверджує високий рівень 
прибутковості, рентабельності та ефективності витрат підприємств з даним 
рівнем потенціалу конкурентоспроможності, створює передумови розшире-
ного відтворення, а реалізація конкурентної стратегії вдосконалення дасть 
можливість закріпити та утримати позиції лідера на ринку.  

Комплекс дій по реалізації даної стратегії включає апробацію нових 
перспективних напрямів діяльності, диверсифікацію виробництва, реалізацію 
інвестиційних проектів, підвищення якісного складу та матеріальне стиму-
лювання працівників, покращення інформаційної бази. Дана конкурентна 
стратегія пов’язана із значними витратами, але в той же час, досить важко 
піддається копіюванню. 

Підприємства, що мають середній рівень інтегрованого показника по-
тенціалу їх конкурентоспроможності (від 8 до 11 балів), займають сильні 
конкурентні позиції на ринку. Застосування конкурентної стратегії розвитку, 
дозволить даним підприємствам збільшити ринкову частку, максимізувати 
прибуток, забезпечити ринкову рівновагу, отримати репутацію конкуренто-
спроможного товаровиробника з перспективою завоювання лідируючих по-
зицій на ринку сільськогосподарської продукції. 
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Комплекс дій по реалізації зазначеної стратегії включає в першу чергу 
маркетингову орієнтацію, моніторинг ринку, стимулювання збуту (результа-
ти аналітичного групування свідчать про пряму залежність між часткою ви-
трат на збут в структурі операційних витрат та економічною ефективністю 
діяльності досліджуваних підприємств Полтавської області), постійну спів-
працю з офіційними дилерами, техніко-технологічну модернізація, диферен-
ціацію виробництва в напрямку підвищення її якості, поглиблення спеціалі-
зації та концентрації виробництва, збільшення масштабів виробництва та за-
стосування збутової кооперації. Саме такий випереджальний розвиток може 
забезпечити підприємству стабільність отримання доходів в довгостроковій 
перспективі, утримання та розширення своєї ринкової частки. 

Для підприємств, що мають низький рівень інтегрованого показника 
потенціалу їх конкурентоспроможності (від 5 до 7 балів) ефективною буде 
застосування конкурентної стратегії виживання. Здебільшого в дану групу 
входять підприємства, що є новачками ринку, або ж підприємства що знахо-
дяться в стані ліквідації чи реорганізації. Так, за результатами аналізу вибір-
кової сукупності 50-ти аграрних підприємств Полтавської області, в групі 
підприємств за даним рівнем інтегрованого коефіцієнта потенціалу конку-
рентоспроможності, показник середнього розміру збитку по групі складає 
2453,0 тис. грн., а коефіцієнт ефективності витрат майже дорівнює 1 (0,996), 
свідчить про високий рівень собівартості виробництва та відсутність можли-
востей навіть простого відтворення. За конкурентною позицією на ринку 
сільськогосподарської продукції, дані підприємства є аутсайдерами ринку. 

З фінансової точки зору, реалізація даної конкурентної стратегії є низь-
ко затратною, не вимагає значних капіталовкладень та носить здебільшого 
організаційний характер, що робить її сприйнятливою до реалізації для під-
приємств з низькою фінансовою та економічною стійкістю. Комплекс дій по 
реалізації даної стратегії включає скорочення обсягів збиткових напрямів ді-
яльності, оптимізацію структури посівних площ, що визначається за допомо-
гою економіко-математичного програмування, диверсифікацію виробництва, 
використання ресурсозберігаючих технологій, забезпечення високого рівня 
продуктивності, мінімізацію собівартості та моральне стимулювання праців-
ників. Головною ціллю застосування конкурентної стратегії виживання є 
уникнення ймовірність банкрутства та забезпечення беззбитковості виробни-
цтва. Комплекс дій по реалізації стратегії направлений на отримання в корот-
кий термін внутрішніх конкурентних переваг для ведення конкурентної бо-
ротьби та в перспективі завоювання сильних конкурентних позицій на ринку. 
Конкурентна стратегія виживання не є гарантією стабільного становища на 
ринку, адже конкурентні переваги, що забезпечує реалізація даної стратегії, 
можуть бути легко досягнуті та скопійовані конкурентами. 

Реалізація конкурентної стратегії виживання дає можливість аграрним 
підприємствам отримати організаційний (високий рівень організації та спеці-
алізації виробництва) та економічний ефект (низький рівень собівартості, ви-
сокий рівень рентабельності). Конкурентні ж стратегії розвитку та вдоскона-
лення, поряд із організаційним та економічним ефектом, можуть забезпечити 
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підприємству маркетинговий (розширення ємкості ринку, зростання кількості 
покупців, надійність поставок, наявність власних каналів розподілу та їх ефе-
ктивність), соціальний (висока кваліфікація робочої сили, трудова мотивація) 
та екологічний ефект (збереження навколишнього середовища, виробництво 
екологічно чистої продукції, що користується високим попитом та купівель-
ною спроможністю ринку).  

Таким чином, фінансово стійкі підприємства, що характеризуються ви-
сокою рентабельністю та прибутковістю виробництва, розвиненою системою 
маркетингу, конкурентоспроможністю продукції та функціонують на засадах 
простого чи розширеного відтворення (знаходяться в групі підприємств із рі-
внем інтегрованого показника потенціалу їх конкурентоспроможності від 12 
до 15 балів), мають потенційну можливість обрати будь-яку із конкурентних 
стратегій. Але відповідно, найбільш сприйнятою для них буде застосування 
конкурентної стратегії вдосконалення, що дасть можливість зміцнити ліди-
руючі позиції на ринку, та уникнути загрози впливу конкурентів. Якщо ж ди-
наміка розвитку даних підприємств свідчить про тенденцію скорочення дія-
льності, або ж позитивні результати фінансово-економічної діяльності зумо-
влені збігом сприятливих обставин, за відсутністю яких отримані результати 
опиняться під загрозою, доцільнішим буде вибір стратегії розвитку у поєд-
нанні із стратегією виживання. Оптимальним даний вибір буде і для підпри-
ємств із середнім значенням інтегрованого показника потенціалу конкурен-
тоспроможності. Низькорентабельні та збиткові підприємства (рівень інтег-
рованого показника потенціалу конкурентоспроможності підприємства коли-
вається в межах від 5 до 7 балів), повинні слідувати конкурентній стратегії 
виживання, або ж, скорочення через їх ліквідацію, що прискорить процеси 
укрупнення підприємств та стане в перспективі важелем підвищення ефекти-
вності їх функціонування. 

Розроблений нами комплекс дій з реалізації конкурентної стратегії вдо-
сконалення для ПСП «Орач» (модальне підприємство, що має конкурентну 
позицію лідера ринку та високий рівень інтегрованого показника потенціалу 
конкурентоспроможності) передбачає перехід до ведення органічного земле-
робства, поліпшення інформаційної бази шляхом застосування програмного 
забезпечення типу ArcGIS та GeoMedia, підвищення кваліфікації працівників, 
перехід від класичної технології обробітку ґрунту до технології mini-till, за-
стосування бінарних посівів, диверсифікацію виробничої діяльності у напря-
мі виробництва органічної продукції, нетрадиційних злакових плівкових 
культур (із перспективою закупівлі лінії для їх переробки) та інноваційних 
підходів до вирощування овочів, плодів і ягід. У підсумку, підвищення ефек-
тивності фінансової, виробничої та збутової діяльності зумовить закріплення 
та утримання позицій лідера. Дана стратегія, що спрямована на закріплення 
позицій лідера ринку, зумовить зростання рівня інтегрованого показника по-
тенціалу конкурентоспроможності підприємства із 13,1 до 14,4 балів, отри-
мання маркетингового, соціального та екологічного ефектів. 
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На основі проведеного аналізу для ТОВ АК «Перше травня» (модальне 
підприємство, що має слабку конкурентну позицію та достатній рівень поте-
нціалу конкурентоспроможності) запропоновано конкурентну стратегію роз-
витку, яка передбачає удосконалення функціонування галузі молочного ско-
тарства, поглиблення спеціалізації та концентрації виробництва, маркетинго-
ву орієнтацію, моніторинг ринку, стимулювання збуту, постійну співпрацю з 
офіційними дилерами. Результатом запропонованого комплексу дій стане 
збільшення ринкової частки, максимізація прибутку та підвищення рівня по-
тенціалу конкурентоспроможності цього підприємства. Зміна рівня синтети-
чних коефіцієнтів, що всебічно характеризують ефективність діяльності 
ТОВ АК «Перше травня», після застосування конкурентної стратегії розвит-
ку, зумовить зростання інтегрованого показника потенціалу конкурентосп-
роможності з 9,5 до 11,6 балів (на 2,1 балу), що позитивно відобразиться на 
положенні підприємства на регіональному ринку сільськогосподарської про-
дукції. Так, ТОВ АК «Перше травня» з групи підприємств, що мають слабку 
конкурентну позицію, переміститься у групу, яка характеризується сильною 
конкурентною позицією на досліджуваному ринку. 

Для досліджуваного нами СТОВ АФ «Оржицька» (модальне підприєм-
ство, що має конкурентну позицію аутсайдера ринку та незадовільний рівень 
інтегрованого показника потенціалу конкурентоспроможності) запропонова-
но конкурентну стратегію виживання. До заходів з реалізації цієї стратегії, 
що передбачає уникнення ймовірності банкрутства, забезпечення беззбитко-
вості виробництва та створення базових конкурентних переваг, належить 
скорочення обсягів збиткових напрямів діяльності, оптимізація структури 
посівних площ, збалансування годівлі тварин кормами власного виробницт-
ва, проведення сортозаміни з урахуванням агротехнологічних вимог, укла-
дання форвардних угод і моральне стимулювання працівників. Реалізація 
комплексу тактичних заходів, що в сукупності складають конкурентну стра-
тегію виживання, застосовану в СТОВ АФ «Оржицька», повинна забезпечити 
зростання інтегрованого показника потенціалу конкурентоспроможності під-
приємства з 7,0 до 8,4 балів. У свою чергу, отримані внутрішні конкуренті 
переваги в перспективі стануть інструментом для прийняття стратегічних 
рішень щодо ведення конкурентної боротьби. 

Враховуючи динамічність та мінливість зовнішнього середовища, в 
представленій системі формування конкурентних стратегій аграрних підпри-
ємств, передбачено те, що реалізація конкурентної стратегії не повинна заве-
ршуватись на етапі досягнення мети, а повинна корегуватися у відповідності 
до змін та загроз зовнішнього середовища, що дасть можливість не втратити 
досягнутий рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства, та змі-
цнити позиції на ринку. 

Висновки. Запропонований нами підхід до формування та вибору кон-
курентних стратегій аграрних підприємств в залежності від рівня інтегрова-
ного показника потенціалу їх конкурентоспроможності, дає можливість 
окремим аграрним підприємствам розробити індивідуальний комплекс так-
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тичних заходів відповідно до рівня інтегрованого показника потенціалу їх 
конкурентоспроможності, визначених цілей та врахування синергетичного 
ефекту. Процес реалізації конкурентної стратегії має бути забезпечений від-
повідним рівнем корпоративної культури, системи мотивації та адаптації 
стратегічних дій до динамічних змін зовнішнього середовища, набутого до-
свіду, конкурентних переваг, нових ідей та можливостей. Ефективність кон-
курентних стратегій аграрних підприємств визначається якістю розроблених 
планів дій та зміцненням конкурентної позиції на ринку. 
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У статті розкрито сутність агропромислової інтеграції як вагомого засобу підви-

щення ефективності зерновиробництва. Сформовано систему факторів, які впливають 
на розвиток агропромислової інтеграції. 

In this article considers the problem of actuality agro-industrial integration how necessity 
on condition that of rise efficiency of grain-processing industry. The subject-matter of the article 
is the current situation of the establishment and operation of agro-holdings in Ukraine, their 
influence on the development of rural areas. 

 
Постановка проблеми. Сучасні дослідження аграрної сфери, зокрема 

зернопереробного комплексу дають підставу стверджувати про необхідність 
створення агропромислових інтегрованих об’єктів, діяльність, яких була б 
спрямована на раціональне використання сировини, поліпшення якості про-
дукції, і підвищення ефективності комплексу в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить велика кількість 
праць зарубіжних вчених-економістів присвячена загальнотеоретичним та 
логіко-методичним питання різних аспектів інтеграції. А саме роботи 
Г.Гегеля, Дж. Вайнера, А. Мюллера-Армака, А. Предоля, В. Енгельгарда, 
Г. Мюрдаля, Г. Павельцига, Г. Крьомера, Г. Спенсера, П.Уальза та ін. 

Результати дослідження агропромислової інтеграції зосереджені і у пра-
цях вітчизняних науковців, серед яких, В. Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, 
А. І. Брезвіна, В.Н. Зимовця, П.М. Макаренка, Ю.О. Нестерчук, П.Т. Саблука, 
А.І.Хвостова, М. Й. Хорунжого та ін.  

Вчений аграрник В.Г.Андрійчук [1] розглядає агропромислову інтегра-
цію в контексті капіталізації сільського господарства. Він виділяє декілька 
відокремлених за своїм значенням понять в методології інтеграційних проце-
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сів та відносин. Так, зокрема, він звертає увагу на відмінність понять агро-
промислової та вертикальної інтеграції, а також кооперації та горизонтальної 
інтеграції. 

Аграрно-промислова інтеграція, на думку П. Т. Саблука – це процес по-
єднання (синтез) сільського господарства і промисловості, економічною пе-
редумовою якого є безперервність науково-технічного прогресу, ґрунтується 
на сукупності виробничих взаємовідносин і різною мірою проявляється і 
удосконалюється протягом усього розвитку суспільного виробництва [10]. 

Погляди на сутність інтеграції можуть бути зведені до трьох основних 
точок зору. Інтеграція визначається як: 

- системний стан чи форма об’єднання окремих складових аграрно-
промислового виробництва; 

- процес поглиблення виробничих зв’язків та економічних відносин, 
об’єднання в єдине ціле окремих учасників аграрно-промислового виробництва; 

- метод чи механізми об’єднання учасників аграрно-промислового виро-
бництва в єдину виробничо-господарську систему [6]. 

В політичній економії інтеграцію трактують у тісному взаємозв’язку із 
спеціалізацією [9]. Спеціалізація - це тільки одна сторона виробничого про-
цесу, а друга – об’єднання (інтеграція) різноманітних видів виробничої дія-
льності. Спеціалізація та інтеграція праці утворюють органічну єдність, у 
якій зміна однієї сторони викликає зміну іншої, що закономірно породжує 
модифікацію першої. Внаслідок цього процеси спеціалізації та інтеграції від-
буваються у взаємозв’язку. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття значення інтеграцій-
них процесів агроформувань і практичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності зерновиробництва і продуктів його переробки за допомогою 
агропромислової інтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При розробці теоретичних 
питань, особливо понять «інтеграція» та «агропромислова інтеграція» погля-
ди вчених-економістів мають розбіжності. Оскільки інтеграцію в економічній 
науці розглядають з різних позицій, що дає змогу зробити акцент на різних 
аспектах цього поняття. Термін «інтеграція» трактується в досить широкому 
значенні і походить від латинського слова integratio – обґрунтування, від 
integer – цілий, і означає поєднання окремих частин в єдине ціле [11]. Еконо-
мічний енциклопедичний словник визначає інтеграцію як поступове збли-
ження та об’єднання економічних суб’єктів у процесі їх взаємодії (взаємовп-
ливу, взаємопроникнення, взаємозбагачення) [3, с. 284]. 

У вітчизняній економічній літературі давно широко використовується 
поняття агропромисловий комплекс (АПК), до складу якого, як правило, 
включають п’ять сфер: виробництво засобів виробництва для сільського гос-
подарства (І сфера), власне сільське господарство (ІІ сфера) підприємства пе-
реробної і харчової промисловості (ІІ сфера), торгівля сільськогосподарсь-
кою продукцією і продовольством (ІV сфера) і виробнича інфраструктура (V 
сфера). Проте нині процеси капіталізації та інтеграції в агропродовольчому 
ланцюгу охоплюють в абсолютній більшості не всі сфери агропромислового 
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комплексу, а лише ті, що безпосередньо пов’язані з виробництвом, перероб-
кою і збутом сільськогосподарської продукції. Саме це пояснення, на думку 
В.Г. Андрійчука [1], спонукає використовувати поняття агропродовольчий 
комплекс – АпрК у складі лише сільського господарства, переробної та хар-
чової промисловості й торгівлі. Таке виокремлення АПрК є важливим з по-
зиції окреслення інших об’єднань, наприклад у галузі виробництва і переро-
бки зерна. На наше переконання, АПрК у галузі виробництва зерна і продук-
тів його переробки відображатиме розвиток виробничих і економічних 
зв’язків між галузями та підприємствами  в залежності від попиту і пропози-
ції, рентабельності і прибутку, підвищуватиме ефективність зерно продукто-
вого комплексу. Наприклад, однією з таких організаційних форм може бути 
асоціація, в якій в першу чергу має місце поєднання різних виробників єди-
ного технологічного ланцюга з частковою або повною втратою ними еконо-
мічної самостійності. Завершальною стадією такого ланцюга є одержання та 
реалізація продуктів переробки зерна, якою б займалася інша частина цієї 
асоціації, в основу діяльності якої покладено функцію збуту. З іншого боку 
ми вбачаємо і певні недоліки таких об’єднань у галузі виробництва зерна і 
продуктів його переробки. 

Перш за все, це недостатність державного регулювання зернопереробної 
промисловості, яка включає борошномельну, круп’яну та комбікормову проми-
словість. Відтак, до компетенції державних органів управління належить ство-
рення сприятливих умов для розвитку тваринницької галузі (як суміжної комбі-
кормовій), а це, в свою чергу, забезпечить розширення ринків збуту своєї про-
дукції для виробників комбікормів. Слід відзначити, що в цьому напрямку вже 
здійснені певні кроки. Зокрема затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1158 від 19 вересня 2007 року «Державну цільову програму розвит-
ку українського села на період до 2015 р.», згідно з якою у 2015 році передбаче-
но виробити молока 20 млн т, що більше за досягнутий рівень у 2007 році в 1,63 
рази, м’яса – 5,1 млн т, або більше ніж у 2,76 рази, яєць – 17 млрд шт., що біль-
ше від рівня 2007 року на 11% [2]. До того ж, розглядаючи доцільність застосу-
вання спеціальних програм розвитку, ми погоджуємося з Ю. Е. Губені [12], 
який стверджує, що «…при створенні програми необхідно обов’язково визнача-
ти граничні часові параметри дії та контрольні терміни, в яких необхідно буде 
зіставити позитивні та негативні наслідки». 

Не менш важливим критерієм, що відкриває можливості зовнішньої тор-
гівлі є забезпечення конкурентоспроможності продукції за якістю та ціною. 
Щодо якості, то це питання є невирішеним через відсутність законодавства, 
адаптованого до вимог ЄС [5]. 

В ході дисертаційного дослідження мною було розкрито питання щодо 
продовольчої безпеки та якості продуктів переробки зерна. Якість є комплек-
сною категорією та поєднує в собі її юридичне і техніко-економічне поняття. 
Згідно з наказом Держспоживстандарту України від 31 березня 2010 року № 
108 затверджено новий стандарт на пшеницю ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. 
Технічні умови». Цей стандарт підготовлено з урахуванням зауважень та 
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пропозицій, які надішли за період чинності попереднього стандарту ДСТУ 
3768:2009.  

Основною метою було створити стандарт, який, опираючись на досвід 
роботи з ДСТУ 3768:2004, з вимогами міжнародних стандартів і зовнішньо-
економічних контрактів. У ДСТУ 3768:2010, залежно від показників якості, 
м’яку пшеницю поділяють на 6 класів (1-3 класи – група А, 4-5 класи - група 
Б і 6 клас). Тверду пшеницю залежно від показників якості поділяють на 5 
класів. Така класифікація дозволяє розмістити пшеницю в складах за призна-
ченням, тобто відокремити так звану «хлібопекарську» пшеницю і не втрати-
ти високобілкову – що відповідає вимогам як переробників зерна, так й екс-
портерів і дозволяє товаровиробнику отримати більш високу ціну за зерно 
кращої якості [4].  

З юридичної точки зору поняття «якість» повинно залишатися незмін-
ним, яке завжди означає відповідність виробу чітким, затвердженим критері-
ям. Іншими словами, якість як правова категорія є мірою відповідності її тех-
ніко-економічних властивостей комплексу та рівню вимог, що встановлю-
ються та закріплюються у відповідних правових актах, а також господарсь-
ких договорах [10, с. 10].  

Прийняття рішень про розвиток агропромислової інтеграції повинно ба-
зуватися на певному впливі однорідних за своєю природою, але різних за 
трактуванням змісту стимулюючих і стримуючих факторів (рис. 1), які ви-
вчаються з метою виявлення переваг ефективності господарського механізму 
агрохолдингу [7]. 

Безумовно, на нашу думку, агропромислові інтеграційні операції зале-
жать від організаційно-економічних процесів як мотиваційний фактор стиму-
лювання розвитку агробізнесу. Вплив інтеграційних операцій проявляється 
також у підвищенні економічної та фінансової стабільності, зміцнення пози-
ції у об’єднанні сільськогосподарських товаровиробників. Нинішні умови го-
сподарювання визначають неабияку актуальність створення інтегрованих аг-
роформувань для підвищення ефективності агропромислового виробництва, 
а зокрема і переробки зерна. 

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене про переваги та недоліки аг-
ропромислової інтеграції, можна зробити висновок, що виникнення і розви-
ток агрохолдингів є результатом здійснення аграрної реформи, і зокрема зе-
мельної. Її вплив на підвищення ефективності зернопереробної промисловос-
ті слід оцінювати позитивно. Разом з тим потребують вдосконалення держа-
вна нормативно-правова інтеграційна підтримка та механізм ефективного зе-
млекористування з боку агрохолдингів. 

Створення ефективної інтегрованої структури – це складний процес, що 
передбачає певну послідовність дій і системний підхід. Відсутність систем-
ного підходу до рішення щодо створення інтегрованих структур можуть при-
звести до «зворотного» ефекту, тобто не до посилення, а до послаблення 
конкурентоспроможності підприємств, і як – наслідок – до ліквідації інтегро-
ваної системи. 
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Рис. 1 Фактори впливу на розвиток агропромислової інтеграції 

Природно-кліматичні: залежність від сезонності ви-
робництва продукції 
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Економічні: підвищення ефективності виробництва і про-
дуктивності праці; широке залучення інвестицій; рівномі-
рність руху вхідних і вихідних грошових потоків; доціль-
ність комплексної переробки виробленої продукції 

Економічні: занепад виробничо-економічних відносин 
в АПК; низька інвестиційна активність; брак замкнутого 
циклу виробництва; руйнування руху грошових опера-
цій через диспаритет цін на сільськогосподарську і про-
мислову продукцію 

Правові: становлення і розвиток нормативної бази аг-
роформувань 

Правові: відсутність державної дієвої нормативно-
правової інтеграційної підтримки 

Техніко-технологічні: рівномірність використання за-
собів праці протягом року; впровадження сучасних і 
повних високопродуктивних технологій 

Природно-кліматичні: комбінування видів виробниц-
тва внаслідок сезонних коливань 

Соціальні: формування соціальної інфраструктури 
сільського регіону 

Техніко-технологічні: руйнування матеріально-
технологічної бази сільськогосподарських товаровиро-
бників; відсталість технології за видами виробництв 

Соціальні: відтік трудових ресурсів і висококваліфі-
кованих кадрів 
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Узагальнюючи погляди вчених-економістів, зроблено висновок, що агро-
промислова інтеграція – явище складне і багатогранне, повинно вивчатись на 
системній основі. Формою прояву є агропромислові формування, різні за скла-
дом учасників, організаційно-правовою формою, видів та форм діяльності.  
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ та прикладних 

питань управління виробництвом продукції тваринництва в аграрних підприємствах. На 
основі аналізу ефективності існуючої системи управління виробництвом продукцією тва-
ринництва в досліджуваних підприємствах проведена розробка напрямів її удосконалення 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток аграрної сфери національної 
економіки в умовах членства України в СОТ вимагає змін в організації виро-
бництва на національному і міжнародному рівнях, що є основою для актив-
ного формування нового типу економічних відносин між економічними 
суб’єктами, а також організації нових механізмів сталого розвитку аграрних 
галузей, зокрема тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, реа-
лізації їх економічних інтересів. Важливим стає ефективне використання пе-
реваг суспільного поділу праці і запровадження інтенсивних форм організації 
інноваційних процесів. Формування економічного механізму сталого розвит-
ку галузі тваринництва стає визначальним чинником підвищення рівня кон-
курентоспроможності національної аграрної економіки в умовах глобалізації. 

Наразі в галузі тваринництва спостерігається стан загальної глибокої 
трансформаційної кризи та інституційної неврівноваженості, нерозвиненості 
ринкової інфраструктури, тінізації національної економіки, непрозорості та 
нестабільності ринкових відносин та соціально-економічної нестабільності. 
Підтверджується факт несформованості системи адаптації економічного ме-
ханізму щодо організації сталого розвитку і функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств до умов ринку в України. 

Для створення нормального конкурентного середовища для всіх партне-
рів АПК, необхідно сформувати відповідний механізм сталого розвитку тва-
ринництва, підвищення його конкурентоспроможності, що включає госпо-
дарський механізм, метою якого є створення системи умов та відносин регу-
лювання виробництва, розподілу, обміну і споживання (нагромадження) та 
економічний механізм, який характеризується сукупністю методів і засобів 
економічного впливу на зростання виробництва та підвищення його ефекти-
вності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
питань розвитку та ефективності функціонування галузі тваринництва зроби-
ли Азізов С.П., Аранчій В.І., Бойко В.І., Мазуренко О.В., Макаренко П.М., 
Петришин Л.П., Пархомець М.К., Стельмащук А.М. та інші. Водночас чима-
ло питань, що стосуються розробки стратегічних напрямів розвитку та під-
вищення ефективності галузі тваринництва, залишаються допокищо малодо-
слідженими. Саме тому, на нашу думку, не можна стверджувати про остато-
чне вирішення вказаної вище проблеми. 

Постановка завдання. Удосконалення управління виробництвом про-
дукції тваринництва має здійснюватися шляхом концентрації й спеціалізації 
аграрних підприємств, запровадження новітніх, ресурсоощадних технологій, 
підвищення продуктивності тварин, удосконалення економічних відносин у 
напрямі використання еквівалентних цін на аграрну та кінцеву продукцію 
АПК, поліпшення її якості, раціонального використання ресурсів. 

Метою дослідження є розробка шляхів удосконалення управління виро-
бництва продукції тваринництва в аграрному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Корінною особливістю су-
часного економічного механізму господарювання є його спрямованість на за-
безпечення раціонального ведення господарських справ в умовах дефіциту 
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ресурсів, необхідності досягнення високих кінцевих результатів з мінімаль-
ними витратами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку 
виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу. Система 
управління господарством в сучасних умовах повинна відповідати вимогам, 
логіці і закономірностям соціально-економічного розвитку, бути ефективною 
і гнучкою. Одним з пріоритетних напрямів перебудови управління агропро-
мисловим комплексом, особливо на рівні підприємств, асоціацій та інших го-
сподарських об’єднань є вироблення основних теоретичних і методологічних 
позицій з використанням менеджменту в нашій практиці. Це не механічний 
процес перенесення досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, а 
творчий пошук нових рішень. Потрібні будуть радикальні і рішучі кроки, 
сміливість у практичному використанні менеджменту підприємствами АПК 
України. 

Особливості функціонування, як аграрного менеджменту, так і особли-
вості управління виробництвом продукції тваринництва, повинні творчо за-
стосовуватися керівниками та підприємцями в сучасних умовах господарю-
вання, оскільки їх врахування та використання є необхідною передумовою 
ефективного ведення аграрного виробництва. Саме такий підхід дасть змогу 
уникнути помилок і надмірних витрат, пов’язаних з реконструкцією агро-
промислового комплексу. Сучасне виробництво продукції тваринництва кра-
їни загалом перебуває в глибокій кризі. Значно скоротилося поголів’я тварин, 
що призвело до зниження рівня забезпечення населення продуктами харчу-
вання. Тому на сучасному етапі гостро постала проблема нарощування обся-
гів виробництва продукції тваринництва, підвищення її економічної ефекти-
вності та зміцнення позицій товаровиробників на продовольчому ринку. 

Відродження тваринництва, його стабілізація та розширене відтворення 
повинні набути масового характеру. Цьому має передувати організаційна ро-
бота по досягненню високого рівня спеціалізації галузі і продуктивності тва-
рин, впровадження інноваційних процесів. Механізм регулювання сталого 
розвитку тваринництва і підтримки підприємств сільського господарства має 
сприяти формуванню адаптивної поведінки сільськогосподарського товаро-
виробника. Він повинен бути орієнтований на вирішення як мінімум двох ос-
новних завдань: постійне нарощування конкурентоспроможності сільського-
сподарських підприємств та системне забезпечення продовольчої безпеки 
країни. 

Сучасний етап розвитку виробничих відносин у галузі тваринництва ви-
магає від держави розробки дійових механізмів і підходів, які б дали змогу 
підвищити ефективність виробництва, створити сприятливі інвестиційні 
умови, забезпечити конкурентоспроможність на споживчому ринку. Важли-
вим при цьому є комплексне дослідження вказаних проблем. Більшість під-
приємств галузі знаходяться в кризовому стані. Це проявляється насамперед 
у збитковості виробництва, недостатніх обсягах і низькій конкурентоспро-
можності. Нинішня ситуація в галузі характеризується не просто зменшен-
ням поголів’я, а невідновними втратами відтворювальної його частини – ма-
точного поголів’я. Внаслідок складного фінансового стану паралізована ро-
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бота племінних господарств, через зниження попиту цінні в генетичному 
відношенні тварини через комерційні канали надходять на м’ясокомбінати, 
оновлення стад у товарних господарствах не відбувається, руйнується добре 
відлагоджена свого часу система племінної роботи. 

Досягти позитивних зрушень у розвитку і раціональному функціонуван-
ні галузі тваринництва на подальшу перспективу неможливо без радикальної 
комплексної державної програми, що повинна враховувати стратегію і такти-
ку організації галузі в сучасних умовах глобальної економіки. У зв’язку з 
цим слід розробити ефективну програму розвитку і функціонування галузі 
тваринництва на перспективу в Україні. 

При обґрунтуванні перспектив розвитку тваринництва важливо врахува-
ти такі чинники як природно-економічні особливості території, рівень і на-
прями спеціалізації та концентрації виробництва, розвиток і перспективи ін-
теграційних зв’язків у тваринницькому підкомплексі, заходи державної під-
тримки виробництва продукції, зовнішня, передусім експортна, політика на 
його ринку. Ефективність функціонування галузі тваринництва повинна по-
стійно зростати, підвищуючи її конкурентоспроможність. Національна агра-
рна політика в цьому напрямку повинна бути виваженою, коректною і сти-
мулюючою, враховувати специфічні риси галузі, мати індивідуальний підхід 
і носити рекомендаційний характер. Загальнодержавна стратегія повинна 
ґрунтуватися на концептуальних засадах аграрної доктрини і законодавчих 
актів України. 

Основною причиною скорочення кількості поголів’я худоби на сільсько-
господарських підприємствах та зменшення виробництва продукції є незаці-
кавленість товаровиробників у розвитку тваринництва (через значну збитко-
вість усіх його галузей). Головним напрямом підвищення ефективності виро-
бництва продукції тваринництва повинна стати налагоджена на високому рі-
вні маркетингова діяльність, завданням якої є підвищення зацікавленості 
працівників у ефективному використанні ресурсів і поліпшення стану реалі-
зації продукції, зміцнення матеріально-технічної бази переробних підпри-
ємств, розвиток інфраструктури ринку, організація реклами. 

Важливим напрямком підвищення економічної ефективності виробниц-
тва тваринницької продукції є покращення його якості. Досвід щодо забезпе-
чення якості продукції тваринництва, який накопичувався десятиріччями, у 
нинішніх умовах сільськогосподарські товаровиробники мають опанувати за 
короткий проміжок часу. Цього вимагають умови сьогодення, адже Україна 
послідовно інтегрується в європейське та міжнародне співтовариство. У 
зв’язку з цим перед виробниками тваринницької продукції і переробниками 
постають проблеми забезпечення конкурентоспроможної, безпечної та якіс-
ної продукції, розв’язання яких значною мірою залежить від ефективного за-
стосування комплексної системи управління якості на підприємствах. 

Система якості у галузі тваринництва має охоплювати всі стадії життє-
вого циклу продукції, що має бути відображено у структурі „петлі якості”, 
яку запроваджують на передових підприємствах. Модель цієї системи має та-
кі послідовні стадії: 
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1. Маркетинг, пошук і вивчення ринку. 
2. Проектування або розроблення технічних вимог до продукції. 
3. Матеріально-технічного постачання. 
4. Підготовка та розроблення виробничого процесу. 
5. Виробництво. 
6. Контроль, обстеження. 
7. Зберігання продукції відповідно до визначених термінів та вимог. 
8. Реалізація продукції. 
„Петля якості” передбачає три напрямки: забезпечення якості; управлін-

ня якістю, поліпшення якості. Функція маркетингу є основою у визначенні 
чинників якості продукції. У зв’язку з цим, управління якістю починається і 
закінчується маркетингом, що поєднує три етапи: забезпечення якості до 
продажу продукції; забезпечення якості у процесі продажу продукції; забез-
печення якості після продажу продукції. 

Передумовою високого рівня ефективності галузі тваринництва є вико-
ристання у виробничому процесі високопородних тварин. Основним напря-
мом селекції у сучасному тваринництві слід вважати підвищення продуктив-
ності існуючих порід і створення тварин, здатних до інтенсивного викорис-
тання в умовах промислової технології. 

Підвищення продуктивності тварин можливе шляхом поліпшення раціо-
ну годівлі худоби, ліквідації білкового дефіциту в кормах на основі удоско-
налення структури кормовиробництва, збільшення з раціонах тих видів кор-
мів, які максимальною мірою сприяють зростанню виходу продукції в розра-
хунку на голову худоби і поліпшення її якості. Цей напрям також передбачає 
впровадження найбільш прогресивних методів збирання, зберігання і підго-
товки кормів до згодовування; збільшення виробництва і розробки доскона-
ліших рецептів комбікормів для окремих статевовікових груп худоби; підви-
щення ефективності використання культурних пасовищ; обгрунтування ре-
жимів годівлі тварин на різних стадіях їх репродуктивного циклу. 

Висновки. 1. Головним напрямом підвищення ефективності управління 
виробництвом продукції тваринництва в аграрних підприємствах є: інтенси-
фікація виробництва; розвиток комплексної механізації й автоматизації ви-
робничих процесів; доступність позикових коштів для розвитку матеріально-
технічної бази; використання інвестиційно-інноваційного потенціалу, що до-
поможе збільшити обсяги виробництва продукції, і, в свою чергу, скоротити 
собівартість виробництва 1 ц продукції та збільшити прибуток, ефективне 
використання якого в подальшому забезпечить високий рівень конкуренто-
спроможності підприємства у галузі, зміцнення його економічного станови-
ща. 

2. Нами запропонована стратегія інтенсивного розвитку галузі тварин-
ництва в досліджуваних аграрних підприємствах. Для її здійснення необхідні 
додаткові вкладення в розвиток перспективних галузей виробництва, завою-
вання більшої частки ринку, повніше використання державної підтримки, ви-
користання засобів формування попиту і стимулювання збуту, застосування 
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передових досягнень в техніці, технології, організації, управлінні якістю та 
маркетингу. 

3. Важливим комплексним завданням підприємства у галузі тваринницт-
ва являється енерґозбереження. Виконання цього завдання можливе за таки-
ми основними стратегічними напрямами: впровадження енерґоощадних тех-
нологій, застосування нетрадиційних поновлюваних джерел енерґії, підви-
щення продуктивності тварин, удосконалення організаційних аспектів виро-
бництва продукції тощо. 
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Стаття подає оцінку настроїв сільського населення, його дії, напрями думки, інте-

ресів, почуттів і інше на етапі підвищення аграрної реформи та перед пореформованим 
розвитком сільського господарства за результатами соціального опитування. 

Article provides assessment sentiments of the rural population, its action of thought, 
interests, feelings and another on the stage of agrarian reform and improve poreformovanym 
before the development of agriculture on the results of the social survey. 

 
Постановка проблеми. В умовах формування багатоукладної економі-

ки сільського господарства відбулися суттєві зміни в думках і настроях  на-
селення сільських домогосподарств. Сама підготовка і підведення аграрної 
реформи склали нелегкий неоднозначно оцінюваний селянами процес. Важ-
ливо і актуально викласти те, як формувалися зміни у психології селян щодо 
подальшого господарювання на землі, які соціально – економічні параметри 
життя бачили перед собою колишні колгоспники, власники особистих підсо-
бних господарств. Це дозволяє більш глибоко і всебічно зрозуміти феномен 
розвитку виробництва господарств населення та аграрного малого бізнесу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні заса-
ди становлення та розвитку ринково – підприємницьких структур в сільсько-
му господарстві та вирішення продовольчої проблеми господарствами насе-
лення завжди перебуває в центрі уваги економістів-аграрників.  

Не випадково, починаючи із середини 90-х років минулого століття і до-
тепер проблематика аграрних малих господарств у цілому і господарств на-
селення зокрема у тому чи іншому аспекті стала предметом наукового дослі-
дження таких українських науковців: В.У. Горкавий і Н.Г. Гончаренко, З.С. 
Варналій, С.В. Долинський, В.К. Збарський, Н.В. Коваль 104, С.О. Ковальо-
ва, О.О. Комліченко, С.В. Коробка, В.О. Костова, М.Ю. Куліш, Л.І. Михай-
лова, С.М. Онисько, О.М. Онищенко, І.В. Прокопа, І.В. Свиноус, Т. Соколен-
ко, Т.О. Шматковська, В.В. Юрчишин, А.О. Ярковий та багато інших. 

Проте, незважаючи на цінність проведених досліджень, чимало питань 
щодо сутності, соціально-економічних умов функціонування та перспектив 
розвитку господарств населення залишаються поза увагою дослідників або 
недостатньо вивченими. По багатьох з них продовжується дискусія. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз економічних, соці-
ально-економічних і соціокультурних чинників життя населення сільських 
домогосподарств Придніпровського економічного району та формування гі-
потези їх впливу на пореформований розвиток сільського господарства в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати соціологічного 
опитування свідчать, що більшість селян Придніпров’я прагнула: до покра-
щення матеріального становища – 72,9%; збереження власного здоров’я – 
41,7%, забезпечення сімейної злагоди та благополуччя – 29%; доброго вихо-
вання своїх дітей – 20,7%; збереження дружніх зв’язків – 20,5%.  

Найбільше незадоволення сільським життям викликали: низька заробіт-
на плата – 55,5%; тяжка фізична праця – 36,9%; віддаленість від міста, пога-
ний зв'язок – 26,5%; погане побутове обслуговування – 24,4%; малий вибір 
місць роботи – 20,8%. Селяни прагматично оцінювали економічні реформи і 
більше з точки зору тих можливостей, які як їм здавалось, вони створюють 
для покращення їх життя. Тільки незначна меншість (4,3% опитаних в Дніп-
ропетровській та 1,2% в Запорізькій областях) заявили, що вони більше всьо-
го прагнуть до того, щоб сприяти аграрній реформі. Це свідчить про те, що 
значна частина селян не бачила, чи не розуміла суттєвого позитивного 
зв’язку між реформуванням аграрних відносин в тих умовах і в тих формах, 
як це відбувалось, та перспективами суттєвого покращення свого матеріаль-
ного добробуту. Так відповіді на питання «Де вищі доходи у селян?» 34,9% 
респондентів відповіли, що у фермерському господарстві, а 21,2% - в особис-
тому підсобному господарстві і тільки 10,1% - у колгоспі, радгоспі. Матеріа-
ли опитування дають підстави стверджувати, що на кінець 90-х років фер-
мерство було значно привабливішим для селян, ніж колгоспні та радгоспні 
форми господарювання, з точки зору тих можливостей, які вони відкривали 
для забезпечення більш високого доходу: для опитаних селян Дніпропетров-
щини приблизно в 3 рази, а в Запорізькій області – в 10 разів. Здавалось у се-
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лян були вагомі економічні стимули активної участі у аграрній реформі. На-
справді ж, як свідчать матеріали проведеного опитування, вони дуже обере-
жно і без особливого ентузіазму включаються у процес реформування сіль-
ськогосподарського виробництва. Так, на питання про те, чи не думають во-
ни вийти з колгоспу чи радгоспу, щоб спробувати господарювати самостійно 
одержані такі відповіді (у відсотках до загальної кількості опитаних у 1997 
р.): ні, виходити не збираюсь, робота тут мене влаштовує – 41,9%; так, я ду-
маю про вихід із колгоспу (радгоспу), але робити це буду поступово, коли 
з’являться для цього умови – 15,1%. Тільки відносно невелика меншість опи-
таних (12% в Дніпропетровській, 8% - в Запорізькій, 6% - в Кіровоградській 
областях) на той час вже вийшла, або твердо вирішила виходити з колектив-
них господарств і пошукати кращої долі у самостійному господарюванні. 
Приблизно такі ж пропорції відповідей були на питання «Чи хотіли б Ви взя-
ти землю для ведення самостійного товарного господарства?». Майже поло-
вина опитаних не бажала брати землю для товарного сільськогосподарського 
виробництва ні при тих, ні при кращих умовах. Не виключали перспективу 
взяти землю у власне користування 20-30% опитаних, але тільки при більш 
сприятливих умовах. Звертає на себе увагу те, що у Дніпропетровській обла-
сті був значно вищий, ніж у Запорізькій і Кіровоградській областях, відсоток 
серед опитаних тих, хто вже взяв землю (відповідно 12,3; 4,5; і 6,2%) і дещо 
нижчий тих, хто ще тільки хоче її взяти (7,0; 10,2 і 8,8%). Чому селяни, голо-
вною проблемою для більшості яких на той час був низький заробіток у ко-
лективних господарствах (для 63,7% опитаних по Дніпропетровській, 77,1% - 
по Запорізькій та 65,2% по Кіровоградській областях) не дуже хочуть пере-
ходити на такі форми господарювання, які змогли б забезпечити більш висо-
кий прибуток? 

Як свідчать результати опитування, на той час суттєво стримували ре-
формування аграрного сектора, як соціокультурні, так і соціально-економічні 
чинники. Селяни звичайно ж прагли до підвищення свого економічного доб-
робуту, який є дуже низьким за світовими стандартами. Але значно більше 
вони були стурбовані тим, щоб зберегти відносну стабільність і не допустити 
до погіршення становища, яке в подальшому поставило б їх за межу вижи-
вання. Схильність до стабільності, здорового консерватизму – це ті риси, які 
взагалі притаманні селянству. Тому воно завжди чинить опір будь-яким 
спробам швидких революційних змін. В Україні цей традиційний консерва-
тизм, схильність віддавати перевагу скоріше стабільності, ніж радикальним 
змінам, які в перспективі можуть суттєво поліпшити економічний стан, але 
несуть і певну загрозу досягнутому рівню і способу життя, значно посилю-
ється історичною пам’яттю селянства, яке на протязі останнього століття пе-
режило декілька великих трагедій, прямо чи опосередковано пов’язаних із 
революційними соціально-економічними експериментами. Про те, що наш 
типовий український селянин надзвичайно заклопотаний проблемами збере-
ження стабільності, захисту від дуже небезпечних та болісних для нього со-
ціально-економічних ризиків, свідчить розподіл відповідей на питання про 
те, чому віддається перевага стабільності чи зростанню доходів в умовах по-
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вної визначеності чи зростанню доходів при невизначеності та ризиках 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Погляд працівників сільського господарства щодо власних доходів в 

умовах соціально-економічних ризиків (у відсотках до 
загальної кількості опитаних) 

Придніпровський економічний район 
у тому числі 

Показник Всього 
n=1565 

Дніпропет-
ровська об-
ласть n=1094

Запорізька 
область n=224 

Кірово-
градська  
область 
n=227 

1. Віддають перевагу невеликим, 
але гарантованим заробіткам 55,8 54,7 54,1 63,0 

2. Віддають перевагу високому за-
робітку, навіть якщо не має твер-
дих гарантій стабільного його 
отримання 

16,4 17,2 13,9 15,4 

3. Хотів би мати доход від свого 
господарства, працювати на свій 
ризик 

16,6 17,1 18,9 11,9 

4. Важко відповісти 11,2 12,1 13,2 9,7 
Джерело: Розраховано автором за соціологічними опитуваннями НВП «МаКіД» 
 
Таким чином, тільки приблизно кожний п’ятий із опитаних хотів би 

працювати на свій ризик і мати відповідний дохід, який повністю залежав би 
від ринкової кон’юнктури. Ще майже 17% згодні одержувати стабільний хоч 
і невисокий дохід від власного господарства. Більшість віддає перевагу гара-
нтованим заробіткам. Тому відношення селян до аграрної реформи на пер-
шому її етапі та їх участь у ній в значній мірі зумовлювалось оцінкою імовір-
них перспектив поліпшення економічної ефективності сільськогосподарсько-
го виробництва та пов’язаного з цим зростання особистих доходів при пере-
ході на нові форми господарювання. 

На початковому етапі аграрної реформи у суспільній свідомості україн-
ських селян ці оцінки були хоч і не такими «рожевими», як у ентузіастів ре-
форм ліберального та національно-демократичного спрямування, але все ж 
досить оптимістичними. Недоліки колгоспно-радгоспної системи були таки-
ми очевидними, що будь-які реформи аграрних відносин сприймаються, як 
крок до значного підвищення ефективності виробництва та добробуту селян. 
Цей оптимізм підживлювався не тільки активною пропагандою переваг фер-
мерства, але і досить високим доходом селян від продажу сільськогосподар-
ської продукції в умовах. Коли платоспроможність населення у 1989-1992 
роки значно перевищувала пропозицію основних продовольчих товарів. Си-
туація суттєво змінилася у 1993-1999 роках. Селянські господарства зіткну-
лись з великими труднощами при реалізації своєї продукції в умовах зубо-
жіння широких мас населення, швидкого зростання витрат на енергоносії, 
мінеральні добрива, сільськогосподарську техніку та масового напливу більш 
дешевої аграрної продукції із інших країн. За цих умов збитковими вияви-
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лись не тільки частина дрібнотоварних фермерських господарств, але навіть і 
великі сільськогосподарські підприємства з досить високим рівнем механіза-
ції виробництва. Починаючи з 1996 року і по 1999 рік рівень збитковості ко-
лективних, міжгосподарських сільськогосподарських підприємств та радгос-
пів склав від 11,2 до 28,3%. Ці обставини сприяли тому, що кількість фер-
мерських господарств зростала і їх імідж суттєво підвищувався. 

Але фермерські господарства у 1997 р. (рік соціологічного опитування) 
мали тільки 835 тис га сільськогосподарських угідь, що складало 2,05% до 
загальної їх площі у володінні і користуванні всіх категорій господарств. То-
му тільки і 10-12% опитаних вважають фермерство більш перспективною 
формою господарювання, ніж колгоспи та радгоспи і виступають за негайну 
(4-5% опитаних) чи поступову (7-5%) передачу землі та фондів у приватну 
власність. Більше 30% вважають, що мають співіснувати різні форми госпо-
дарювання. А приблизно половина селян вважав, що найбільш ефективною 
формою господарювання є колективні господарства. Чому селяни так «при-
в'язані» до колективних господарств? Адже у свій час колективні форми гос-
подарювання були у значній мірі насильно нав'язані українському селянству 
в процесі колективізації, яка стала однією з найбільш трагічних сторінок в іс-
торії України. Добре відома і низька економічна ефективність більшості су-
часних колективних та державних сільськогосподарських підприємств. Не 
давало підстави прогнозувати швидкий крах колгоспної системи сільського 
господарства зразу ж після того, як селяни отримають «волю» та «землю», а 
держава відмовиться від активної політичної, адміністративної та економіч-
ної підтримки колективних господарств як єдино прийнятої форми господа-
рювання на селі. Але ці прогнози не виправдались. Типовий селянин у Схід-
них та Центральних районах України відносився до «фермеризації» з такою 
ж недовірою, як у свій час його пращури до «колективізації». 

Український селянин середини 90-х років ХХ століття народився та ви-
ріс при соціалізмі. І хоча постулат «наукового комунізму» про формування 
принципово нової «радянської людини», суттєвими рисами якої є колекти-
візм і негативне відношення до приватної власності та приватного підприєм-
ства це більш утопія, ніж дійсність, не можна не визнати, що комуністичні 
ідеологічні стереотипи суттєво впливали на менталітет багатьох людей. Про 
це свідчить, наприклад, амбівалентне (суперечливе) відношення опитаних 
селян Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей до таких 
проблем, як приватна власність, приватне підприємництво та наймана праця 
у приватних підприємців. 

Тільки 15-20% опитаних селян хотіли б у тих умовах взяти землю для 
ведення самостійного товарного господарства. Тому, якщо трохи більше по-
ловини опитаних позитивно відносились до приватної власності на землю, то 
значна частина з них мала на увазі землю не стільки як основу для сільсько-
господарського товарного підприємництва, скільки як засіб для більш широ-
кого забезпечення своїх елементарних життєвих потреб (щось на зразок роз-
ширеного домогосподарства). Про це свідчать відповіді опитаних на питання 
про те, які розміри земельних ділянок хотіли б вони мати у приватній власно-
сті (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Погляд респондентів щодо бажаних розмірів земельних ділянок  

у приватній власності (у відсотках до загальної кількості опитаних) 
Придніпровський економічний район 

у тому числі 

Показник Всього 
n=1565 

Дніпропет-
ровська об-
ласть n=1094

Запорізька 
область n=224 

Кірово-
градська 
область 
n=227 

1. Не хочу брати взагалі землю у 
приватну власність 41,1 41,4 38,5 43,2 

2. Хотів би взяти не більше одного 
гектара 13,2 13,3 8,6 17,6 

3. Хочу взяти від 5 до 10 га 8,4 7,8 13,7 9,3 
4. Хотів би взяти 11-20 га 3,5 3,4 3,7 4,0 
5. Хотів би взяти більше 20 га 7,9 7,9 9,0 7,0 
6. Важко відповісти 18,1 17,2 22,6 18,1 

Джерело: Розраховано автором за соціологічними опитуваннями НВП «МаКіД» 
 
Тільки 7,9% опитаних хотіли б мати у приватній власності більше 20 га 

землі, орієнтуючись імовірно переважно на організацію сільськогосподарсь-
кого виробництва. Значно більше тих (до 25%), хто бажав би бути власником 
відносно невеликої ділянки землі, яка забезпечує розширення масштабів сі-
мейного «підсобного господарства», але зовсім недостатня для організації 
рентабельного товарного сільськогосподарського виробництва. Більшість же 
опитаних імовірно в основному були задоволені тими умовами ведення під-
собного господарства які існували, або ж взагалі не хотіли брати землю у 
приватну власність (41,4% у Дніпропетровській, 38,9% - у Запорізькій, 43,2% 
- у Кіровоградській областях), або ж не змогли знайти певну позицію у цьому 
питанні (17,2% в Дніпропетровській, 22,6 - у Запорізькій та 18,1% у Кірово-
градській областях). 

Майже порівну розділились думки опитаних відносно приватної власно-
сті на сільськогосподарську техніку: 40-45% відносились позитивно і при-
близно стільки ж негативно, при 10-20% тих, кому це байдуже. З одного боку 
селяни хотіли б мати у своїй власності певну техніку для механізації власно-
го домогосподарства. Не викликає сумнівів і те, що приватний власник більш 
дбайливо відноситься до експлуатації та ремонту свого трактора чи автомо-
біля. Але багатьох селян мабуть лякає перспектива попасти у нерівноправну 
залежність від тих, у кого буде в руках сільськогосподарська техніка. Адже 
при існуючих цінах, доходах та витратах сільськогосподарська техніка «не-
підйомна» для абсолютної більшості сільських домогосподарств. Свого часу 
для особистих потреб вони легально чи напівлегально використовували кол-
госпну чи радгоспну техніку. В умовах же приватної власності на сільського-
сподарську техніку виникає загроза їх повної залежності від тих, у кого вона 
буде в руках. Справедливий же розподіл громадської техніки між окремими 
селянськими подвір'ями дуже проблематичний. 
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Ще менше серед тих, хто підтримував на той час приватизацію підпри-
ємств, майстерень (37-38% відносились позитивно, 41-44% - негативно при 
12-15% тих, кому це байдуже). Тут до небезпідставних побоювань попасти у 
нерівноправну залежність від майбутніх приватних власників майстерень та 
переробних підприємств додається, мабуть, і традиційне соціалістичне нега-
тивне відношення до приватних підприємств як інститутів експлуатації пра-
цюючих. При цьому люди тоді не усвідомлювали, що «експлуатуються» пра-
цюючі на будь-яких підприємствах, в тому числі і на колективних, соціаліс-
тичних. Рівень же експлуатації та конкретні розміри одержуваного таким чи-
ном додаткового прибутку визначається не стільки формами власності, скі-
льки характером реальних соціально-економічних відносин в країні.  

Мабуть не без впливу соціалістичних стереотипів більшість опитаних 
селян були схильні недооцінювати позитивну роль підприємництва у підви-
щенні ефективності економіки України. Відповіді на питання про те, як рес-
понденти відносяться до підприємництва, одержані такі (табл. 3). Таким чи-
ном, тільки 32,1% респондентів підтримували основну тезу реформаторської 
думки про надзвичайно велику корисність для подальшого розвитку села 
приватного підприємництва, яке мало стати головним двигуном економічно-
го розвитку. Негативно до підприємництва відносилось 25,4% опитаних. А 
майже половина селян хоч і не виступали проти, але і не поділяли оптимізму 
реформаторів займаючи характерну для ментальності сільського населення 
обережну вичікувальну позицію. Особливо рельєфно вплив ідеологічних та 
соціально-психологічних стереотипів проявився на той час у відношенні ба-
гатьох селян до найманої праці. Виявилось, що в цілому, по Придніпровсь-
кому економічному району 53% не хотіли бути наймитами у приватних влас-
ників тобто, як правило, фермерів інших сіл. З іншого боку більшість із них, 
як ми звертали увагу вище, не хотіли вести і самостійне господарство. 

Таблиця 3 
Погляд респондентів щодо ставлення до підприємницької діяльності  

(у відсотках до загальної кількості опитаних) 
Придніпровський економічний район 

у тому числі Показник Всього 
n=1565 

Дніпропет-
ровська об-
ласть n=1094 

Запорізька 
область  
n=224 

Кірово-
градська об-
ласть n=227 

1. Підтримую підприємницьку дія-
льність, вважаю її виключно кори-
сною для суспільства 

32,1 30,1 34,4 39,6 

2. Ставлюсь байдуже 21,5 21,0 21,7 23,3 
3. Ставлюсь негативно 25,4 29,1 17,2 16,7 
4. Важко відповісти 21,0 19,8 28,8 20,3 

Джерело: Розраховано автором за соціологічними опитуваннями НВП «МаКіД». 
 
Таким чином, їх задовольняв статус «наймита» в колективних сільськогос-

подарських підприємствах, незважаючи на велику невдоволеність селян заробі-
тками (хорошими вважають свої заробітки тільки 1,8% опитаних, в той час, як 
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незадоволені низькими заробітками 52,7% респондентів у Дніпропетровській 
області, 59,4% в Запорізькій, 65,2% у Кіровоградській областях), а також тяж-
кою фізичною працею (в першу чергу незадоволені умовами праці 34,6% опи-
таних в Дніпропетровській, 41% в Запорізькій, 43,6 – в Кіровоградській облас-
тях). В даному випадку у селян спрацював стереотип, за яким вони вважали, що 
в умовах колективної та державної власності при надзвичайно низькій заробіт-
ній платі відсутня будь-яка експлуатація, тоді як приватне (капіталістичне) під-
приємництво «по своїй природі» завжди експлуататорське. 

Цьому сприяли і мотиви, тобто ті внутрішні спонуки, які визначають пове-
дінку людини. Головним генератором мотивації є початкові життєві потреби та 
прагнення селян. До чого прагнули, перш за все опитані мешканці села?  

Головним прагненням селян того часу було покращення матеріального 
становища, збереження здоров'я та сімейне благополуччя. Це ті прагнення, які 
згідно з відомою пірамідою потреб А. Маслоу, знаходяться на двох нижніх рів-
нях - виживання та безпеки. Незадоволення цих елементарних потреб в значній 
мірі блокує актуалізацію життєвих цінностей та мотивів більш високого рівня - 
у професійному самоствердженні, творчих досягненнях, розвитку та реалізації 
своїх багатопланових особистих здібностей тощо. Тому такі прагнення, як дося-
гнення популярності, зростання  рівня  професіоналізму  у  більшості  селян з 
находились десь на периферії життєвих прагнень (17-те та 18-те місця). Це сут-
тєво обмежує діапазон тих стимулів, які можна було ефективно використовува-
ти для регулювання напруги трудової мотивації. За таких умов фактично єди-
ним дієвим засобом впливу на трудову поведінку була заробітна плата та інші, 
так звані, матеріальні стимули. 

Про велику «зацикленість» інтересів та прагнень більшості селян на забез-
печення елементарних умов для виживання свідчать і їх відповіді на питання 
про те, які проблеми найбільше їх хвилювали (табл. 4).  

Таблиця 4 
Погляд респондентів на проблеми які найбільш їх хвилювали (відсоток 
до загальної кількості опитаних, що назвали головними із наведених) 

Придніпровський економічний район 

у тому числі Показник Всього 
n=1565 

Дніпропетров-
ська область 

n=1094 

Запорізька  
область  
n=224 

Кірово-град-
ська область 

n=227 
1. Недостатній заробіток 66,5 63,7 77,1 68,7 
2. Не впевненість у майбут-ньому 55,7 55,9 57,7 56,8 
3. Слабке здоров'я 25,4 24,5 25,8 29,1 
4. Конфлікти в сім'ї 10,7 9,7 13,5 12,3 
5. Зловживання алкоголем 9,6 8,8 14,6 9,3 
6. Втрата інтересів до роботи 9,3 9,4 10,2 4,8 
7. Недостатня кваліфікація, освіта 7,5 8,0 4,5 2,6 
8. Важко змінити місце проживання 6,4 5,8 10,2 5,3 
9. Інші проблеми  1,1 1,3 0,4 0,9 
10. Важко відповісти 5,4 5,5 4,9 5,7 

Джерело: Розраховано автором за соціологічними опитуваннями НВП «МаКіД». 
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Таким чином, серед проблем на першому місці - заробітна плата, на дру-
гому - невизначеність у майбутньому, на третьому – здоров’я, на четвертому 
- сімейне благополуччя (конфлікти в сім’ї, зловживання алкоголем). 

Це все традиційні проблеми виживання та безпеки. Проблеми ж, 
пов’язані з характером і змістом праці (інтерес до роботи) та професійним 
зростанням, мають хоч і важливе значення, але все ж значно поступаються по 
своїй значущості турботам про заробіток, життєву стабільність (невпевне-
ність у майбутньому) та здоров’я. Мотивації та сила потреб залежать як від їх 
життєвої значущості для людини, так і від міри задоволення (чим вище міра 
задоволення певної потреби, тим нижча її мотиваційна сила). 

Елементарні життєві потреби надзвичайно важливі для задоволення і з 
наближенням до неї їх мотиваційна сила суттєво занижується. Певну інфор-
мацію про рівень насичення елементарних життєвих потреб селян дають їх 
відповіді на питання про рівень добробуту сім’ї. Найбільше серед опитаних 
тих, хто оцінив свій добробут на 1997 рік як такий, що менше середнього рі-
вня (31,4% в Дніпропетровській, 34,8% в Запорізькій та 44,1% в Кіровоград-
ській областях). На середньому рівні по Придніпров’ю 29,3% вважали себе 
бідними - 23,7% , дуже бідними – 7,3%. Оцінювали свій рівень як такий, що 
вище середнього - 2% опитаних по Придніпров’ю. Багатими ж себе вважали 
тільки 0,5% опитаних в Дніпропетровській області, жодного чоловіка не було 
серед респондентів Запорізької та 0,4% селян Кіровоградської областей. 

Таким чином, рівень насиченості елементарних життєвих потреб селян 
був відносно низький. Тому тут були великі можливості для ефективного ма-
теріального стимулювання трудової активності через диференційовану заро-
бітну плату. Але ці можливості дуже обмежені. З іншого боку, у більшості 
колгоспів та радгоспів не було коштів для організації такої системи оплати 
праці, яка була б у змозі постійно підтримувати високий мотиваційний поте-
нціал, Про це свідчать, зокрема, відповіді респондентів на питання про осно-
вні матеріальні джерела для існування сім’ї. 

Опитані виділяли два головних джерела доходів - заробітна плата та 
особисте підсобне господарство. Заробітна плата була важливим джерелом 
доходів для 65-70% опитаних. Серйозним конкурентом заробітку постали 
доходи від особистого підсобного господарства, які вважались важливим 
джерелом доходів приблизно 50% опитаних. 

Головним чинником, який не надавав можливості заробітній платі ефек-
тивно впливати на трудову мотивацію селян, був дуже низький її рівень. Ни-
зький заробіток став однією з головних причин незадоволеності життям на 
селі (55,5% опитаних).  

Дуже суттєву, але суперечливу роль у функціонуванні мотиваційного 
механізму селян відігравало особисте підсобне господарство. З одного боку 
воно допомагало селянам вижити, компенсуючи низькі заробітки у суспіль-
ному секторі економіки. З іншого – доходи в особистих підсобних господарс-
твах, які складали від 40 до 80% сукупного сільського доходу, різко знижу-
вали стимулюючу роль оплати праці суспільного сектора. 
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На той час склався своєрідний симбіоз між особистим підсобним госпо-
дарством і колективним. Справа не тільки в тому, що суб’єктами праці в обох 
господарствах виступала одна і та ж людина, і її сукупний робочий день і 
трудовий потенціал роздвоювався на суспільну і особисту працю у власному 
господарстві. Особисте підсобне господарство в значній мірі опиралось на 
колгоспне чи радгоспне виробництво, як на свою матеріальну базу. Так, бі-
льшу частину кормів для домашньої худоби, техніку для обробки присадиб-
них ділянок легально чи нелегально селяни отримували із колективних гос-
подарств. Така можливість була певною компенсацією за низький рівень за-
робітної плати. В цілому особисті підсобні господарства були невід’ємною 
рисою постсоціалістичного села, відігравали значну, хоч і суперечливі роль в 
трудових та підприємницьких мотиваціях українських селян. Та форма, в 
значній мірі, паразитичного симбіозу, яка склалась між суспільним виробни-
цтвом і особистим підсобним господарством стала суттєвим гальмом у здійс-
ненні реформи. Типовою була ситуація, коли колективні господарства та де-
ржгоспи були вже банкрутами, а особисті підсобні господарства їх працівни-
ків забезпечували їм певний рівень задоволення життєвих потреб (часто 
більш високий ніж у міських робітників), навіть при відсутності заробітку на 
«основній роботі». Тому, як показало опитування респондентів, багато селян 
не були зацікавлені в повному банкрутстві наявних підприємств і в реформу-
ванні відносин власності. Адже з появою «ефективних власників» неможливо 
перекладати на них збитки одержуючи доходи від особистих підсобних гос-
подарств.  

Таким чином, певний вплив на те, що більшість селян без ентузіазму 
відносилась до реформування аграрних відносин мали соціокультурні чин-
ники. Це постсоціалістичний менталітет, інерція колгоспно-радгоспного спо-
собу життя, орієнтація більше на стабільність, збереження досягнутого рівня 
добробуту та на «спокійне життя», ніж ризикований пошук шляхів до знач-
ного підвищення ефективності праці та відповідних винагород. Але головні 
труднощі послідуючого реформування в значній мірі були пов’язані не стіль-
ки з соціокультурними, стільки з соціально-економічними проблемами. Про 
це, крім вищезазначеного, свідчать, зокрема, відповіді респондентів на пи-
тання про те, які найбільш серйозні проблеми та труднощі виникають чи мо-
жуть виникнути при створенні самостійних селянських (фермерських) госпо-
дарств. 

На першому плані у селян постали труднощі з грошовими коштами, зби-
тковість більшості галузей сільського господарства з 1996 року в умовах 
диспаритету цін на промислову і аграрну продукцію не на користь останньої 
та пов’язаний з цим великий ризик банкрутства. Думка про те, що реформу 
на той час гальмувала відсутність законів про приватну власність та вільну 
торгівлю землею, протидія місцевих керівників та бюрократичні труднощі 
при спробах одержати землю, не знайшла свого підтвердження. Серед опита-
них тільки 5-10% вказують на вищенаведені чинники. Головною проблемою 
в тих умовах, які склалися в Україні було те, що на ринку неконкуренто-
спроможними і збитковими виявились, як великі колективні, так і дрібното-
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варні фермерські господарства. Ефективно функціонувати і ті, і інші могли 
тільки за допомогою держави через механізм бюджетного перерозподілу. 

Враховуючи, що більш-менш рентабельним у більшості регіонів Украї-
ни було тільки виробництво зерна, то серед тих, хто бажав би вести само-
стійне сільське господарство, найбільш популярною була спеціалізація на 
виробництві зерна (27% опитаних в Дніпропетровській, 32% в Запорізькій та 
26,4% в  Кіровоградській  областях).  Значно менше  бажаючих виробляти 
м'ясо та молоко, вирощувати овочі та фрукти (5-10%). Але ж добре відомо, 
що найбільш ефективними виробниками зерна у всьому світі є якраз не дріб-
ні фермерські, а великі спеціалізовані господарства. Найбільш же доступни-
ми ринковими нішами для відносно невеликих та середніх фермерських гос-
подарств є виробництво молока, деяких видів м’яса, вирощування овочів, 
тобто тієї продукції, для виробництва якої потрібно більше трудових витрат 
та кропіткої господарської турботи.  

Висновки. Таким чином, як нам здається, головною перешкодою, яка 
стояла на шляху реформування аграрних відносин, була надзвичайно неспри-
ятлива макроекономічна політика. Порівняно з цією фундаментальною пе-
решкодою всі інші чинники відходять на задній план. Але це не означає, що 
вони не мають суттєвого значення. 

Отже, соціологічне опитування селян виявило широкий комплекс про-
блем, пов’язаних з першим етапом реформування сільського господарства, 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, які гальмували цей процес. На пер-
шому плані серед них - соціально-економічні чинники і, перш за все, макро-
економічна політика, вкрай несприятлива для організації ефективного рента-
бельного приватного сільськогосподарського підприємництва. На другому - 
соціально-культурні чинники, головним серед яких є традиційна консервати-
вна орієнтація селянина на збереження стабільності досягнутого вже рівня 
життя, а також деякі рудименти соціалістичних ідеологічних стереотипів про 
приватну власність та підприємництво. На третьому - організаційно-технічні 
та інформаційно-консультаційні чинники, які в пореформений період розвит-
ку аграрних малих господарств стануть одним із найголовніших. 

З огляду на те, що на початку реформи створилась соціально-
психологічна напруга серед значного числа селянства то організація прове-
дення пореформеного розвитку мала враховувати допущені прорахунки і по-
милки. Створені на першому етапі передумови і засади ринкового розвитку 
сільського господарства, коли співвідношення відомого і невідомого все бі-
льше змінюється у бік переважання першого, мали зумовлювати чітко вира-
жену соціальну спрямованість і підпорядкованість. У такій їх формі персоні-
фікація соціально-економічних інтересів селянства посідає визначальне місце 
серед інших чинників щодо досягнення кінцевої мети пореформеного розви-
тку. Як відмічав В.В. Юрчишин «пореформений розвиток аграрного сектора 
економіки і всього АПК може стати результативним лише за умови його на-
дійного нормативно-правового, макроекономічного та організаційного, у то-
му числі кадрово-управлінського забезпечення. Кожний з цих елементів над-
звичайно складний, але більш складним буде їх комплексне вирішення. У 
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практичному відношенні це вимагатиме відповідної консолідації владних 
структур, науки, безпосередньо виробничих осередків»[1, с. 5]. З 2000 року 
по теперішній час здійснюється пореформений розвиток аграрних відносин, 
що за сутністю і характером має забезпечити не лише економічне піднесення, 
але і соціально-психологічний клімат який би формував середній клас насе-
лення на селі, підвищення добробуту села, та формування обставин приваб-
ливого сектору їхнього життя. 
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У статті визначено необхідність проведення податкового контролю, форми його 

проведення. Розкрито зміст податкових перевірок як однієї з вагомих форм податкового 
контролю. Досліджено види податкових перевірок та особливості їх проведення. 

The paper identified the need for fiscal control of his form. The content of tax audits as one 
of the most important forms of tax control. Investigated types of tax audits and the peculiarities 
of their conduct. 

 
Постановка проблеми. Однією з форм державного контролю за діяль-

ністю суб’єктів господарювання являється перевірка дотримання ними вимог 
податкового законодавства. Контроль у даній сфері здійснюється спеціально 
уповноваженим на це державним органом - Державною податковою службою 
України (ДПС). Саме ця форма контролю є найбільш ефективною з точки зо-
ру забезпечення податкових надходжень до бюджетів. Податкові перевірки 
забезпечують безпосередній контроль та повнотою і правильністю обчислен-
ня податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння 
податкових розрахунків (декларацій), що їх подають платники податків, з 
фактичними даними щодо їх фінансово-господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літе-
ратурі проблемами податкового контролю займалися Храпкіна В.В., Магла-
перідзе А.С., Рева Т.М., Скворцов Н.Н., Луцик А.І. Разом з тим, прийняття 
Податкового кодексу України внесло ряд змін стосовно організації прове-
дення податкового контролю. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження форм податкового 
контролю, виявлення і аналіз основних змін, викликаних прийняттям ПКУ та 
визначення порядку організації і проведення податкових перевірок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З прийняттям ПКУ чітко 
визначилися шляхи здійснення податкового контролю, а саме:  

- ведення обліку платників податків;  



 

 97

- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної 
податкової служби;  

- перевірки та звірки відповідно до вимог ПКУ, а також перевірки щодо 
дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ко-
нтролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулю-
ють відповідну сферу правовідносин.   

Із перелічених форм проведення податкового контролю найбільш ваго-
мими є податкові перевірки. Із прийняттям ПКУ змінилися форми податко-
вих перевірок. Відповідно до ПКУ податковий контроль здійснюється орга-
нами податкової служби у формі камеральної, документальної та фактичної 
перевірки. Кожна з форм податкових перевірок має свої специфічні риси. 
Порівняльна характеристика податкових перевірок проведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика податкових перевірок 

Елемент Камеральна 
перевірка 

Документальна  
перевірка 

Фактична 
перевірка 

1. Суб’єкт Територіальні подат-
кові органи 

Податкові органи всіх 
рівнів 

Територіальні пода-
ткові органи 

2. Об’єкт Сукупність фінансово-
господарських опера-
цій тільки за звітний 
період 

Сукупність фінансо-
во-господарських 
операцій за весь пері-
од, що перевіряється, 
але не більше ніж за 
три роки 

Дотримання поря-
дку здійснення роз-
рахункових опера-
цій, ведення касових 
операцій, наявності 
ліцензій, патентів, 
свідоцтв, виробниц-
тва та обі-гу підак-
цизних то-варів, до-
тримання порядку 
оформлен-ня трудо-
вих від-носин з пра-
цівни-ками (найма-
ними особами) 

3. Підстава для 
проведення 

Спеціального рішення 
не потребує 

Рішення керівника 
податкового органу 

Рішення керівника 
податкового органу 

4.Періодичність Регулярно з періодич-
ністю представлення 
звітності 

Вибірково по мірі не-
обхідності 

Вибірково по мірі 
необхідності 

5. Місце прове-
дення 

Місцезнаходження 
податкового органу 

Місцезнаходження 
платника податків, 
місце знаходження 
податкового органу 

За місцем фактич-
ного провадження 
платником податків 
діяльності, розта-
шування господар-
ських або інших об'-
єктів права влас-ності 
такого плат-ника 

6. Категорії 
платників пода-
тків, що переві-
ряються 

Всі платники податків Юридичні особи та 
приватні підприємці 

Юридичні особи та 
приватні підприємці 
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Як бачимо, з введенням в дію ПКУ з’явився новий вид податкової пере-
вірки - фактична перевірка. Податковим кодексом визначено особливий по-
рядок проведення фактичних перевірок, а саме передбачено, що: 

- фактична перевірка здійснюється двома і більше посадовими особами 
органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта 
господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює 
розрахункові операції. Особливістю фактичної перевірки є те, що вона про-
водиться без попередження платника податків; 

- підставою для проведення даної перевірки є рішення керівника подат-
кового органу. Таке рішення оформленого наказом, копія якого вручається 
платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до 
початку проведення такої перевірки та за наявності обставин, які визначені 
ПКУ (стаття 80 ПКУ, пункт 80.2); 

- проведення фактичної перевірки посадовими особами податкових ор-
ганів може супроводжуватися проведенням хронометражу господарських 
операцій; 

- перед початком фактичної перевірки з метою встановлення дотриман-
ня порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, 
посадовими особами органів ДПС може бути проведена контрольна розраху-
нкова операція; 

- під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання робото-
давцем законодавства щодо оформлення трудових відносин з працівниками 
(найманими особами), з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, 
виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату 
праці працівника. При цьому можуть використовуватися документи, що по-
свідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (по-
садове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо) [5]. 

Якщо говорити про документальну перевірку, можна відмітити що вона 
є найглибшою. Документальну перевірку класифікують на такі підвиди: пла-
нові або позапланові; виїздні або невиїздні. Найбільш охоплючою серед до-
кументальних перевірок є планова документальна перевірка. Саме на неї по-
датковим органам відведено найбільше часу і за її наслідками нараховуються 
найбільші фінансові санкції.  

Документальною плановою вважається перевірка, предметом якої є 
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків і 
зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за 
яким покладено на ДПС, дотримання роботодавцем законодавства щодо 
укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівника-
ми (найманими особами). Така перевірка проводиться на підставі регістрів 
податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів, які викорис-
товуються в бухгалтерському та податковому обліку, податкових декларацій 
(розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності (стаття 75 ПКУ). Її 
особливістю є те, що вона повинна бути передбачена в плані-графіку прове-
дення планових документальних перевірок. Порядок формування та затвер-
дження плану-графіка визначено Методичними рекомендаціями щодо скла-
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дання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єк-
тів господарювання. Проекти планів-графіків на наступний квартал повинні 
бути узгоджені з органами фінансового контролю. Після такого узгодження  
плани-графіки подаються регіональними органами ДПС до ДПСУ на затвер-
дження з 20 до 25 числа останнього місяця поточного кварталу (згідно з до-
веденим графіком подання проектів). Даний порядок узгодження планів-
графіків проводиться у відповідності до постанови КМУ «Про затвердження 
Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами ви-
конавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і 
сплатою податків та зборів».  

Квартальні плани-графіки регіональних органів ДПС повинні бути сфо-
рмовані у відповідності із стратегічним напрямком контрольно-перевірочної 
роботи на календарний рік. Розробка стратегічних напрямків передбачає ви-
значення основних стратегічних галузей економіки або фінансово-
промислових груп та передача Департаменту податкового контролю юриди-
чних осіб обґрунтованих пропозицій щодо необхідності включення цих галу-
зей до плану перевірок Така робота проводиться до 1 вересня звітного року 
департаментами та управліннями ДПСУ [1].  

ПКУ вичначає частоту проведення документальних планових перевірок 
суб’єктів господарювання, яка буде залежати від ступеня ризику їх діяльнос-
ті. ПКУ передбачає поділ платників податків на платників з високим, серед-
нім та незначним ступенем ризику. Платники податків з незначним ступенем 
ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календар-
них роки, із середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, а з висо-
ким – не частіше одного разу на календарний рік. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносять юри-
дичних осіб, які відповідають  одній чи кільком з таких ознак: 

- декларування платником податків значних оборотів (понад 
100 млн. грн.) з одночасним декларуванням від'ємного значення фінансового 
результату попереднього року; 

- декларування протягом 2-х податкових періодів від'ємного значення 
об'єкта оподаткування податком на прибуток; 

- обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками податку на 
прибуток перевищують 20 % суми витрат платника; 

- рівень зростання податків не відповідає рівню зростання доходів плат-
ника або рівень сплати податків не відповідає рівню сплати податків у відпо-
відній галузі; 

- наявність інформації щодо взаємовідносин із суб'єктами господарю-
вання, які мають ознаки фіктивності, щодо яких порушено кримінальну 
справу, реєстрацію яких скасовано в судовому порядку тощо; 

- наявність розбіжностей у платника податків згідно із Системою авто-
матизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового креди-
ту в розрізі контрагентів у сумі понад 100 тис. грн.; 
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- наявність відносин з контрагентами, які згідно з реєстраційними дани-
ми перебувають у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо та в яких обся-
ги взаємооперацій більше 500 тис. грн.; 

- подання платником податків уточнюючих розрахунків податкової звіт-
ності з податку на прибуток та ПДВ у бік значного зменшення податкових 
зобов'язань (більше ніж 100 тис. грн.); 

- декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного 
відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного по-
даткового періоду, в сумі понад 100 тис. грн.; 

Для платників із середнім ступенем ризику відносять платників, для 
яких: 

- сума заявленого до відшкодування ПДВ у 10 разів перевищує суму на-
рахованого податку на прибуток; 

- має місце коригування податкової звітності з ПДВ в обсягах 10 або бі-
льше відсотків податкових зобов'язань або податкового кредиту; 

- обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. грн.; 
- сума інших витрат перевищує 10 % суми витрат платника; 
- наявність взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які перебува-

ють на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або 
співробітниками цього підприємства; 

- проводять виплату доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, за-
реєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподатку-
вання тощо; 

- здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів, зареєст-
рованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування; 

- наявність у податкових органів інформації про відсутність у суб'єктів 
господарювання торгових патентів і ліцензій; 

- здійснення експортних операції з товарами, нетиповими для основного 
виду діяльності підприємства, в обсягах більше 100 тис. грн.; 

- подання податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період, 
складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому подат-
ковому періоді (більше ніж 100 тис. грн.). 

До платників з незначним ступенем ризику належать платники, в яких: 
- сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 % суми ви-

трат платника; 
- суб'єкт господарювання повторно реєструється платником ПДВ у разі 

анулювання свідоцтва платника за ініціативою податкового органу; 
- має місце несвоєчасне нарахування та сплата ПДВ; 
- адреса суб'єкта господарювання належить до адрес, які при державній ре-

єстрації зазначаються як місцезнаходження багатьма юридичними особами [3]. 
Суб’єктів господарювання - фізичних осіб з метою проведення докумен-

тальних перевірок також класифікують за ступенем ризику. Але для даної 
групи платників Методичними рекомендаціями щодо складання плану-
графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господа-
рювання передбачена особлива система класифікації [6]. 
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Щодо камеральних перевірок, то їх зміст та порядок проведення з при-
йняттям ПКУ змін не зазнали. Камеральною вважається перевірка, яка про-
водиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на 
підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника 
податків [2]. При цьому згода платника податків на перевірку та його прису-
тність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.  

Висновки. Проведення контролюючими органами податкових перевірок 
дозволяє здійснювати не тільки арифметичну перевірку правильності скла-
дання податкової звітності, але і контролювати логічний взаємозв'язок різних 
показників з податкових декларацій, форм бухгалтерської звітності, зовніш-
ніх джерел, проводити аналіз основних фінансово-економічних показників 
діяльності платника податків. Саме це дає змогу державі виконувати свої фу-
нкції та змушує платників якісно проводити свою господарську діяльність.  
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Полтавська державна аграрна академія 
 
Наукова стаття присвячена розкриттю проблемних питань з позиції інформацій-

них джерел щодо організації оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою вар-
тістю. Внесено пропозиції щодо удосконалення порядку оцінки та визначення справедли-
вої вартості сільськогосподарської продукції. 

Scientific development is devoted opening of problem questions in relation to organization 
of estimation of agricultural product on a fair value, from position of information generators. 
Suggestions are borne in relation to the improvement of order of estimation and determination of 
fair value of agricultural product. 
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Постановка проблеми. Із введенням у 2007 році П(С)БО 30 [5] та Ме-
тодичних рекомендацій № 1315 [6] на сільськогосподарських підприємствах 
кардинально змінилася методологія обліку активів, і, зокрема, біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції. Головними чинниками таких 
змін є введення способу їх оцінювання при первісному визнанні за справед-
ливою вартістю. Усе це дає підстави говорити про порядок отримання досто-
вірної інформації (при встановленні справедливої вартості) про ціни активно-
го ринку – як першооснови  організації оцінки сільськогосподарської проду-
кції, – для подальшого удосконалення організації оціночних процедур сіль-
госппродукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання орга-
нізації та ведення обліку, оцінки біологічних активів та сільськогосподарсь-
кої продукції за справедливою вартістю, приділена достатня увага провідних 
українських вчених-економістів, серед яких:  П. Л. Сук, В. М. Жук,  Г. Г. Кі-
рейцев, А. І. Біленко, Л. В. Гаврилюк та інші. Однак остаточно проблему не 
вирішено щодо організації роботи по збору інформації про ціни активного 
ринку. 

Постановка завдання. Основними цілями дослідження є вивчення зага-
льних положень організації оцінки сільськогосподарської продукції за спра-
ведливою вартістю з метою виділення головних труднощів, що виникають на 
рівні підприємства, розробка напрямів удосконалення порядку встановлення 
справедливої вартості сільськогосподарської продукції, що задовольнить по-
треби управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відтепер перевага надаєть-
ся оцінці за справедливою вартістю, а не за плановою собівартістю, що було 
традиційним для сільськогосподарських підприємств. 

На думку Л. В. Гаврилюк, як свідчить практика, запроваджені П(С)БО 
30 “Біологічні активи” методологічні засади бухгалтерського обліку викли-
кали численні труднощі облікової роботи та не набули поширення у сільсь-
когосподарських підприємствах країни. Однією з причин цього є недостатнє 
наукове дослідження та відсутність практичних роз’яснень щодо застосуван-
ня окремих положень стандарту [3]. 

Тож, оцінка сільськогосподарської ппродукції за справедливою вартістю 
є складним процесом. Визначення справедливої вартості ґрунтується на цінах 
активного ринку. Поняття “активного ринку” розкрито в П(С)БО 8, згідно 
якого: активний ринок – це ринок, якому притаманна сукупність умов (пред-
мети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-
який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про 
ринкові ціни є загальнодоступною) [4]. 

Спеціалісти, які мають проводити роботу з оцінки за справедливою вар-
тістю, мають знати методики, що застосовуються в даній роботі. Для цього 
на підприємствах повинні бути створені постійно діючі комісії з визначення 
справедливої вартості сільськогосподарської продукції. Ці комісії мають на 
меті: організацію роботи по збору, узагальненню та збереженню інформації 
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про справедливу вартість аналогічних активів на дату балансу; прийняття 
рішень про таку оцінку на підставі застосування певних методів [7].  

Джерелами інформації при цьому можуть бути:  
1) самостійний забір інформації про ціни на ринку;  
2) отримання інформації з органів державного управління (середньозва-

жені біржові ціни, які склалися на Аграрних товарних біржах та аграрній бі-
ржі, дані цінового моніторингу Мінагрополітики України, інформація управ-
лінь агропромислового розвитку райдержадміністрації);  

3) інформація про закупівельні ціни на продукцію, що є об’єктом держа-
вного цінового регулювання [7]. 

Два останні джерела є складними для застосування, що пояснюється су-
купністю обмежувальних факторів. 

Так, дані цінового моніторингу Мінагрополітики України обмежені на сай-
ті www.minagro.kiev.ua інформацією про: закупівельні та оптово-відпускні ціни 
на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки; се-
редньозважені біржові ціни на сільгосппродукцію; цінову ситуацію на ринку 
продовольчих товарів; ситуацію щодо цін на овочі та фрукти. 

Зазначена інформація є доступною виключно за другим вище вказаним 
пунктом [9]. Більш детальне дослідження показує, що на сайті Міністерства 
аграрної політики України наводиться інформація про середньозважені бір-
жові ціни виключно на сільськогосподарську продукцію рослинництва, про-
дукти її переробки, які склалися на Аграрній біржі. Ціни наводяться за одну 
тонну, а отже є необхідність для потреб управлінського обліку розраховувати 
фактичну собівартість однієї тонни продукції. Визначення собівартості 1 т 
продукції забезпечує, з одного боку – контроль за використанням матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів, а з іншого боку забезпечить безпробле-
мне зіставлення фактичних даних щодо витрат на одиницю продукції та ціни 
продукції (її справедливої вартості), необхідність в чому визначається потре-
бами управлінської ланки щодо визначення наслідків діяльності – так звано-
го, “доходу”, який підприємство може отримати від реалізації продукції рос-
линництва.  

З вище зазначеного випливає, що середньозважені біржові ціни, які 
склалися на Аграрній біржі втрачають свою інформаційну цінність для Комі-
сії щодо визначення справедливої вартості з позиції відсутності наповненості 
цінами по продукції тваринництва. 

Додаткова потреба в цінах активного ринку потребує оформлення запи-
тів на інформацію за встановленою формою  згідно Порядку складення та 
подання запитів на інформацію (затвердженого Наказом Мінагрополітики 
України № 397 від 11 серпня 2011 р.). Цей Порядок розроблено відповідно до 
Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Постанови Кабінету 
Міністрів України № 583 від 25.05.2011 р. “Питання виконання Закону Укра-
їни “Про доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою ство-
рення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 
[9].  
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Запит на інформацію подається в усній чи письмовій формі під час осо-
бистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом або по теле-
фону за адресою міністерства. Відповідь на запит на інформацію надається у 
спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходжен-
ня запиту. Отже виходить, що для того щоб оцінити сільськогосподарську 
продукцію на момент отримання урожаю чи іншого оприбуткування за нас-
лідками біологічного перетворення (молоко, яйця, вовна, риба, мед тощо) 
Комісія з визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції 
повинна проводити попереднє оформлення запиту. 

Інформація управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій 
за наслідками цінового моніторингу хоча і належать до публічної інформації, 
проте також обмежена в застосуванні на веб-сайті, тобто сайт відображає за-
купівельні ціни лише на окремі види продукцію рослинництва та продукції 
тваринництва. Для більш ширшого запиту, на веб-сайті Головного управлін-
ня агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 
– користувачі інформаційного джерела також потребують оформлення запи-
ту. Інформація на запит надається безоплатно [8].  

Держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільсько-
господарської продукції, встановлюючи мінімальні та максимальні інтервен-
ційні ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені  Законом України 
“Про державну підтримку сільського господарства України”, при дотриманні 
правил антимонопольного законодавства та правил добросовісної конкурен-
ції.  Зміст  державного   цінового   регулювання   полягає   у здійсненні  Аг-
рарним  фондом  державних інтервенцій в обсягах,  що дозволяють  встано-
вити  ціну  рівноваги  (фіксінг)  на  рівні,  не нижчому   за   мінімальну  ін-
тервенційну  ціну  та  не  вищому  за максимальну   інтервенційну   ціну [1].  

Згідно Закону України № 1447 – VI від 04.06.2009 р. об’єктами держав-
ного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції (то-
варів): пшениця тверда, пшениця м’яка, зерно суміші пшениці та жита, куку-
рудза, ячмінь, жито озиме, жито ярове, горох, гречка, просо, овес, соя, насін-
ня соняшнику, насіння ріпаку, насіння льону, шишки хмелю, цукор-пісок 
(буряковий), борошно пшеничне, борошно житнє, м’ясо та субпродукти за-
бійних тварин та птиці, молоко сухе, масло вершкове, олія соняшникова [2]. 

Отже, у результаті проведеного дослідження щодо визначення справед-
ливої вартості сільгоспродукції встановлено, що необхідним є:  

1) застосування для встановлення справедливої вартості на сільськогос-
подарську продукцію (що є об’єктами державного цінового регулювання) ін-
тервенційних цін цієї продукції (згідно наказу № 17 Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 10.02.2011 р.), що передбачить непро-
ведення переоцінки сільськогосподарської продукції на звітну дату (дату 
складання проміжної та річної фінансової звітності) у зв’язку з тим, що ціно-
ва ситуація є нестабільною та характеризується динамікою збільшення, а от-
же не потребує проведення переоцінки. Зазначене  обумовлюється також 
тим, що ціни не можуть змінюватися протягом періоду державного цінового 
регулювання, встановленого для такого об’єкта, крім випадків, пов’язаних із 
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суттєвим впливом цінової кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ри-
нку. Якщо на підприємстві визначатимуть справедливу вартість всієї номен-
клатури сільськогосподарської продукції, то розрахунковими періодом для 
Комісії щодо визначення справедливої вартості буде не звітний місяць чи 
квартал, а рік – маркетинговий період  (період,  який  розпочинається  з міся-
ця,  у  якому  починає  поставлятися (продаватися) окремий вид продукції  
рослинництва  відповідного  врожаю,   та   закінчується останнім  числом  мі-
сяця,  що  передує  місяцю,  в  якому  починає поставлятися (продаватися) та-
кий самий вид продукції  рослинництва наступного врожаю); 

2) для продукції, по якій немає жодного інформаційного каналу  про ри-
нкові ціни – слід застосовувати оцінку за плановою собівартістю. При появі 
можливості достовірної оцінки сільськогосподарської продукції за справед-
ливою вартістю, Комісія щодо визначення справедливої вартості повинна 
провести таку оцінку; 

3) якщо Комісія щодо визначення справедливої вартості має доступ до 
різних активних ринків або цін по ним, то вона має користуватись відповід-
ним для підприємства ринком або тим, яким сподівається скористатись. 

Внесені пропозиції щодо удосконалення порядку оцінки та визначення 
справедливої вартості сільгосппродукції потребують, в першу чергу, норма-
тивного визнання, а в другу чергу – обумовлюються сучасною практикою 
отримання підприємствами України інформації про ціни активного ринки 
сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Дослідивши особливості організації інформаційного забез-
печення з метою оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю, встановлено, що застосування оцінки за справедливою вартістю 
потребує подальшого вдосконалення зі зверненням уваги на наступні факти: 
оцінюючи сільгосппродукцію, варто врахувати, що її відображають у вартіс-
ному виразі. Вартість сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах 
активного ринку. Тобто, оцінювач має оцінювати сільськогосподарську про-
дукцію виходячи з цін, що склалися на активному ринку, інформація за яким 
накопичується в різних інформаційних джерелах. Ці інформаційні канали, 
хоча і являють собою альтернативу при встановленні справедливої вартості, 
проте обмежені щодо використання в часі, тобто потребують попередньої ор-
ганізації оцінки для реалізації облікової політики щодо отримання інформації 
про цінову ситуацію на активному ринку сільгосппродукції. 
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Узагальнено теоретичні підходи щодо необхідності та значення економічного регу-

лювання аграрного виробництва в умовах ринкового розвитку. Визначено пріоритетні на-
прями економічного регулювання в сучасних умовах. Розроблено організаційно-економічні 
заходи удосконалення ринкового регулювання аграрного виробництва. 

Theoretical approaches to the necessity and importance of economic regulation of 
agricultural production in terms of market development. Defined priority directions of economic 
regulation in the modern world. The organizational and economic measures of improvement of 
market regulation of agricultural production. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку та ринкової трансформації 

аграрного сектора України принципового значення набувають питання удо-
сконалення форми і методів економічного регулювання виробництва, спря-
мованих на забезпечення продовольчої безпеки країни, створення умов для 
постійного нарощування виробництва аграрної продукції та забезпечення 
всебічної підтримки товаровиробників. 

Ефективність ринкової системи господарювання в аграрній сфері зале-
жить від активної регулюючої функції держави й продукування нею еконо-
мічних умов для розвитку виробництва. З огляду на це, ефективність функці-
онування агроекономічної системи залежить від раціонального вирішення 
питань розвитку аграрної економіки на мікро- та макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на важливість 
збалансованого поєднання державного і ринкового регулювання, для еконо-
мічного зростання та розвитку аграрного виробництва, воно як у теоретич-
ному, так і практичному аспекті допоки що залишається малодослідженим. 
Це обумовлюється, на нашу думку, багатогранним характером можливої 
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державної підтримки розвитку аграрного виробництва, особливостей здійс-
нення економічного регулювання в країні та повільним реформуванням соці-
ально-економічних відносин на селі. 

Проблеми розвитку та економічного регулювання аграрного виробницт-
ва розкриті в працях таких відомих вчених, як В. Андрійчука [1], 
В. Амбросова [2], Т. Лозинської [3], П. Макаренка [4], М. Маліка [5], 
П. Саблука [6], О. Шпикуляка [8] та інших. 

Проте в умовах подальшого реформування аграрного виробництва ме-
ханізми регулювання економічних взаємовідносин потребують поглибленого 
дослідження, зокрема щодо сутності, значення та ефективності економічного 
регулювання на макроекономічному і господарському рівнях, розробки орга-
нізаційно-економічних заходів його удосконалення на майбутнє. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та значення 
економічного регулювання розвитку аграрного виробництва в сучасних умо-
вах та розробка організаційно-економічних заходів його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні відносини зав-
жди потребували й потребуватимуть регулювання, яке уособлює сукупність 
важелів державного і ринково-конкурентного впливу на соціально-
економічні процеси у суспільстві. Причина в тому, що людина у своєму істо-
ричному розвитку намагається втілити в життя логіку раціональної взаємодії 
для успішної реалізації мотивацій. Саме у цьому криється причина виник-
нення регулювання як інституту демонополізації економічних відносин та 
забезпечення конкурентного задоволення потреб суспільства та індивіда. 

Ринковий механізм і державне регулювання розвитку аграрної сфери є 
взаємодоповнюючими елементами сучасної економіки в Україні. Держава 
повинна виконувати лише ті функції, яких не може забезпечити ринок, тому 
за нею завжди зберігатимуться такі основні завдання як створення правової 
бази, захист конкуренції та прав власності, розподіл і перерозподіл доходів. 
Змінюються лише пріоритети регулювання, поскільки кожний конкретний 
період часу потребує різних цілей, які повинні співпадати з сучасними підхо-
дами та принципами державного регулювання економіки. Державне втру-
чання в аграрне виробництво має бути раціональним – надмірність або недо-
статність заважають розвитку, породжуючи негативні тенденції й наслідки, 
які спостерігаються у наш час. 

Економічне регулювання розвитку аграрного виробництва полягає у 
впливі держави, наднаціональних органів і менеджменту підприємств через 
законодавчі й нормативно-правові акти, ціновий, кредитно-інвестиційний та 
податковий механізми на стабільне економічне зростання й підвищення ефе-
ктивності галузі. 

Перспективи розвитку вітчизняного аграрного виробництва і ринку за-
лежать від ефективності впливу на них відповідних механізмів. Ці механізми 
все ще формуються, залишаючись здебільшого недосконалими, такими, що 
не відповідають інтересам учасників ринкового обміну, й безпосередньо за-
лежать від існуючих умов їх функціонування. Механізми регулювання аграр-
ного виробництва включають у себе структурні складові, які доцільно розді-
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лити на правові (Закони України, Укази Президента України, Постанови 
Верховної Ради України, Накази Міністерства аграрної політики та продово-
льства України, нормативні акти місцевих органів влади) й економічні (регу-
лювання ціноутворення, податкове регулювання, бюджетна підтримка, фі-
нансово-кредитне забезпечення, розвиток страхування, митно-тарифне регу-
лювання, моніторинг та інформаційне забезпечення, товарні та фінансові ін-
тервенції, розвиток інфраструктури). 

Процес удосконалення економічного регулювання розвитку аграрного 
виробництва повинен відбуватися у двох основних напрямах (рис. 1): 
1) підвищення економічної ефективності аграрного виробництва за рахунок 
розвитку ринкової інфраструктури, стимулювання розвитку аграрного під-
приємництва, інформаційного та науково-методичного забезпечення 
суб’єктів господарювання, цінового регулювання, соціального захисту насе-
лення та розвитку сільських територій; 2) цільове регулювання складових аг-
рарного сектора регіону, яке повинно здійснюватися з допомогою сприяння 
розвитку інтеграційних процесів за ланцюгом «виробництво-переробка-
реалізація» на основі кластерного підходу; підтримки спеціалізації й концен-
трації виробництва і переробки аграрної продукції; впровадження нових ста-
ндартів якості як продукції, так і роботи аграрних підприємств, а також конт-
ролю за дотриманням цих стандартів; здійснення політики інтервенції стосо-
вно продуктів тривалого зберігання з метою згладження сезонних коливань 
на ринку аграрної продукції. 

Встановлено, що високий рівень розвитку інфраструктури аграрного ви-
робництва дасть можливість здійснити в країні більш чітку і економічно ви-
гідну зональну спеціалізацію і водночас дозволить використовувати для ви-
робництва продукції наявні природні умови. Це позбавить від необхідності 
виробляти деякі види продукції в менш сприятливих умовах і з великими ви-
тратами, а дасть можливість завозити їх із спеціалізованих зон. Відродження 
інфраструктури сільськогосподарського виробництва має відбуватися не по 
вертикалі (село-район-область-країна), а за принципом максимальної набли-
женості до місць споживання послуг, що дасть змогу надавати послуги сіль-
ському господарству без додаткових витрат та дублювання функцій управ-
ління й контролю на рівні області. 

Запропонований нами організаційно-економічний механізм інфраструк-
турного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств слід 
розглядати як взаємодію внутрішнього і зовнішнього середовища, які за до-
помогою організаційних та економічних важелів впливають на розвиток га-
лузей інфраструктурного обслуговування аграрного сектора економіки та 
взаємодію між сільськогосподарськими і обслуговуючими підприємствами. 
Головною його особливістю є не стільки орієнтація на внутрішньовиробничі 
відносини суб’єктів господарювання, а здебільшого на те, щоб орієнтувати їх 
діяльність на всебічне використання можливостей обслуговування господар-
ської діяльності з метою зростання конкурентної позиції, максимізації поточ-
них і перспективних доходів, забезпечення сталого розвитку. 
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Рис. 1. Напрями удосконалення економічного регулювання 

розвитку аграрного виробництва 
 
Проведені дослідження свідчать, що одним із важливих принципів регу-

лювання процесу ціноутворення є його антимонопольна спрямованість, спри-
яння розвитку вільної конкуренції шляхом встановлення граничних цін на про-
дукцію монопольних підприємств і об’єднань. Ціновий механізм повинен сти-
мулювати підвищення якості продукції до рівня світових стандартів. У процесі 
його формування регулюючу роль держави слід спрямувати на поступове на-
ближення внутрішніх цін до рівня світових на продукцію аналогічної якості. 

Основними напрямами удосконалення цінового механізму в аграрному 
секторі повинен бути комплексний підхід до формування цін на всіх стадіях 
відтворювального процесу із застосуванням єдиної у національному госпо-
дарстві методологічної бази, активна участь держави у забезпеченні еквіва-
лентного обміну та стимулювання платоспроможного попиту населення на 
аграрну продукцію, обмеження цін на продукцію монополій. 
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Встановлено, що процеси глобалізації економіки та посилення міжнаро-
дної конкуренції, що характеризують сучасний продовольчий ринок, стають 
об’єктивною передумовою зміни парадигми управління агропромисловим 
комплексом, яка полягає у зміні традиційної економічної політики та перехо-
ді до нових систем організації виробництва, заснованих на використанні пе-
реваг спеціалізації, інтеграції та кооперації. Кластерний розвиток як чинник 
активізації регіонального економічного розвитку є характерною ознакою су-
часного стану управління економічними процесами та їх регулюванням в ад-
міністративно-територіальних утвореннях. 

Підвищення рівня використання принципів кластерної організації виро-
бництва, передусім, слід домагатися за рахунок удосконалення неформально-
го партнерства учасників кластера, оскільки рівень їх дотримання низький; 
поліпшення формального партнерства; спільної дистрибутивної мережі виве-
дення товару на ринки (включаючи міжнародні); довіри, що базується на па-
ритетному обміні між учасниками продуктового ланцюга; організації роботи 
третейського суду (поки вони виконують свої функції посередньо); доведен-
ня до відмінних значень виконання інших елементів та принципів кластери-
зації. Перехід на логістичну модель кластеризації організації й управління 
виробництвом і реалізацією продукції та послуг вимагає високих рівнів їх 
якості для забезпечення високого ступеня ефективності. 

Стимулювання процесу формування агропромислових кластерів є необ-
хідною складовою регіональної аграрної політики. При цьому важливі такі 
основні фактори, як удосконалення системи утворення та професійної підго-
товки, створення можливостей для інновацій, удосконалювання інституціо-
нального середовища та системи поширення знань і технологій. 

Державна підтримка розвитку аграрного підприємництва на регіональ-
ному рівні повинна бути науковим інструментом довготермінового прогно-
зування, індикативного планування, засобом вирішення регіональних, держа-
вних та міжрайонних проблем. При цьому головний управлінський акцент 
повинен бути спрямований на розвиток інфраструктури, системи управління 
сільськогосподарським виробництвом, місцевої переробної промисловості, 
сфери послуг та ефективного використанням місцевих ресурсів. 

Виходячи з визначеної мети, функцій, методів, форм управління, в робо-
ті запропонований організаційно-економічний механізм підтримки розвитку 
підприємництва в аграрному виробництві, який охоплює аналіз зовнішнього 
середовища, моніторинг стану та розвитку аграрного виробництва, функції, 
методи, форми та інструменти управління. 

Для формування механізму державної підтримки розвитку аграрного 
підприємництва як цілісної системи, запропоновано застосувати процесний 
та програмно-цільовий підхід. Суть процесного підходу полягає в тому, що 
державна підтримки розглядається як серія взаємопов’язаних управлінських 
функцій. Суть програмно-цільового підходу полягає у розробці політики реа-
лізації стратегічних напрямів і найактуальніших програм вирішення соціаль-
но-економічних проблем галузі й передбачає визначення комплексу взаємо-
пов’язаних організаційно-правових та фінансово-економічних заходів, спря-
мованих на їх виконання. 
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Процес державної підтримки та стимулювання розвитку аграрного під-
приємництва повинен включати наступні етапи: аналіз стану та розвитку аг-
рарного виробництва; розробку програми розвитку аграрного підприємницт-
ва; прийняття управлінських рішень; контроль за виконанням цих рішень. 
Методологічну основу побудови організаційно-економічного механізму дер-
жавної підтримки розвитку аграрного підприємництва становлять загальні 
теоретичні принципи, на базі яких повинна розроблятися остання: відповід-
ність характеру та рівню розвитку аграрного підприємництва; відповідність 
цілям розвитку керованої економічної системи; інтегрованість різних еконо-
мічних інтересів усіх учасників господарського процесу в аграрному секторі; 
забезпеченість мотивації всіх учасників цього процесу. 

Висновки. 1. Економічне регулювання аграрного виробництва полягає у 
впливі держави, наднаціональних органів і менеджменту підприємств через 
законодавчі й нормативно-правові акти, ціновий, кредитно-інвестиційний та 
податковий механізми на стабільне економічне зростання й підвищення ефе-
ктивності галузі. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного виробництва 
і ринку залежать від ефективності впливу на них відповідних механізмів, які 
все ще формуються, залишаючись здебільшого недосконалими, такими, що 
не відповідають інтересам учасників ринкового обміну та безпосередньо за-
лежать від існуючих умов їх функціонування. 

2. Процес удосконалення економічного регулювання розвитку аграрного 
виробництва повинен відбуватися у двох основних напрямах: 

- підвищення економічної ефективності аграрного виробницта; 
- цільове регулювання складових аграрного сектора. 
3. Одним із головних інструментів економічного регулювання аграрного 

виробництва в сучасних умовах є розвиток ринкової інфраструктури (обслу-
говуючі й збутові кооперативи, біржі, ярмарки, аукціони, торгові доми та ін-
ше), яка підвищує ефективність дії ринкового механізму, регулює зв’язки між 
економічними суб’єктами, прискорює процеси купівлі-продажу товарів, зме-
ншує витрати обігу. 

4. Ефективність аграрного підприємництва суттєво зростає в умовах 
кластеризації економіки. Залучаючи кластерний підхід до дослідження інно-
ваційного оновлення аграрного виробництва, слід розглядати аграрні класте-
ри як територіальне об’єднання споріднених за спеціалізацією діяльності 
підприємств, що орієнтовані на розробку й використання наукомістких агра-
рних інновацій для отримання виробничих конкурентних переваг та забезпе-
чення економічного зростання на державному і регіональному рівнях. Сти-
мулювання процесу формування агропромислових кластерів є необхідною 
складовою аграрної політики. 

5. Розроблений організаційно-економічний механізм підтримки та сти-
мулювання розвитку підприємництва в аграрному виробництві охоплює ана-
ліз зовнішнього середовища, моніторинг стану і розвитку аграрного вироб-
ництва, функції, методи, форми й інструменти управління. Для формування 
цього механізму як цілісної системи запропоновано застосувати процесний 
та програмно-цільовий підхід. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Прийдак Т.Б., ст. викладач 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ та прикладних 

питань стратегії розвитку виробництва цукрових буряків на підприємстві. На основі 
аналізу ефективності існуючої системи управління виробництвом цукрових буряків в до-
сліджуваному підприємстві проведена розробка стратегії її розвитку на перспективу. 

To research the theoretical and methodological foundations and applications of strategy 
development of sugar beet plant. Based on analysis of the effectiveness of the existing system of 
production of sugar beet in the pre-slidzhuvanomu company developed the strategy of 
development for the future. 

 

Постановка проблеми. Бурякоцукровий підкомплекс АПК України 
завжди відігравав вагому роль в економіці держави і соціальному розвитку 
суспільства. Ще на початку 90-х років минулого століття за обсягами вироб-
ництва цукру із цукрових буряків Україна займала перше місце у світі, а за 
обсягами експорту входила в перелік провідних країн-експортерів. У 1990 р. 
посівна площа під цукровими буряками становила понад 1,6 млн га, а вироб-
ництво цукру дорівнювало 5,0 млн т. Проте в другій половині 90-х років ми-
нулого століття і на початку ХХІ ст. бурякоцукрове виробництво зазнало 
значного спаду. Вже у 2010 р. посівна площа під цукровими буряками стано-
вила 320 тис. га, а виробництво цукру – тільки 1,3 млн т, Україна постала пе-
ред необхідністю завезення 445 тис. т цукру.  

Складність поточної ситуації полягає ще і в тому, що за роки ринкових ре-
форм в Україні не вдалося суттєво підвищити ефективність бурякоцукрового ви-
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робництва, здійснити техніко-технологічне переоснащення та впровадити інно-
ваційну модель розвитку галузі. Між тим, цінова кон’юнктура світового та 
внутрішнього ринку цукру, що склалася у період 2009-2011 рр., є достатньо 
сприятливою для відновлення бурякоцукрового виробництва в Україні, оскі-
льки нині світові ціни є найвищими за останні тридцять років. Тому в умовах 
підвищення попиту на світовому ринку потенційне виробництво цукру в 
Україні може перетворитися не тільки у високоприбутковий бізнес при до-
триманні відповідних технологій вирощування цукрових буряків, а й задово-
льнити внутрішній попит на вітчизняний цукор і збільшити кількість робо-
чих місць та обсяги відрахувань до бюджету.  

Отже, надзвичайної актуальності набуває проблема розробки теоретико-
методичних засад і практичних заходів щодо подальшого розвитку буряко-
цукрового виробництва, удосконалення ринкових відносин у бурякоцукровій 
сфері, особливо в умовах подолання негативних наслідків впливу світової 
фінансової кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів 
стратегії розвитку підприємств агарного сектору присвятили свої праці такі 
вчені, як: І. Ансофф, П. Гайдуцький, А. Гальчинський, В. Геєць, 
Б. Данилишин, П. Макаренко, Л. Мармуль, Л. Мельник, М. Мескон, 
В. Плаксієнко, П. Саблук та інші. Значний внесок у вивчення питань розвит-
ку та ефективності функціонування бурякоцукрового виробництва зробили 
В. Білаш, О. Варченко, А. Діброва, С. Дусанівський, С. Кваша, М. Коденська, 
П. Руснак, О. Шпичак, А. Фурса, М. Ярчук та інші. Водночас чимало питань, 
що стосуються формуванню та розробці стратегії розвитку бурякоцукрового 
виробництва, залишаються допокищо малодослідженими. Саме тому, на на-
шу думку, не можна стверджувати про остаточне вирішення вказаної вище 
проблеми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка і формування 
стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва в аграрному підприємстві. 
Відповідно до сформульованої мети передбачається виконання таких за-
вдань: 

- провести стратегічний аналіз діяльності підприємства в галузі буряко-
цукрового виробництва; 

- здійснити розробку стратегій розвитку бурякоцукрового виробництва 
із використанням сучасних методик портфельного та SWOT-аналізу; 

- розробити напрями удосконалення техніко-технологічних аспектів роз-
витку виробництва цукрових буряків; 

- розробити мету та цілі розвитку конкретного аграрного підприємства в 
бурякоцукровій галузі; 

- запропонувати шляхи удосконалення стратегічного управління та здій-
снити оцінку ефективності запропонованих заходів з виробництва цукрових 
буряків на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні реформи в 
Україні при переході до ринкової економіки поступово створюють певний 
баланс попиту і пропозиції споживчих товарів, зумовлюють зміни у вироб-
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ництві сільськогосподарської продукції і виготовленні продуктів харчування. 
В цих умовах діяльність підприємств агропромислового комплексу має бути 
орієнтованою на реального, а головне-на потенційного споживача продукції. 

Станом на 2011 рік у досліджуваному нами ПП „Ланна-Агро” не було 
розроблено ефективної системи стратегічного управління бурякоцукровою 
галуззю, існувала лише майже несвідома орієнтація на розмиті цілі. Загаль-
ний стратегічний рівень нами було визначено за допомогою табл. 1. 

Таблиця 1 
Визначення загального стратегічного рівня системи управління  

виробництвом цукрових буряків ПП „Ланна-Агро” 

Критерії Оціночна шкала Оцінка 

Стратегічне ми-
слення персона-
лу 

Відсутнє 0 - 10 Наявне 6 

Цілі діяльності Невизначені 0 - 10 Визначені 5 
Стратегії Відсутні 0 - 10 Наявні 5 

Методи встано-
влення стратегій 

Використовуються 
випадково, неповно, 
як результат виник-
нення НП. 

0 - 10 

Використовуються 
постійно, повно, на 
основі всебічного 
аналізу та прогнозів 

4 

Стратегічні за-
ходи 

Формуються на ос-
нові натхнення, до-
свіду та навиків кері-
вників, безсистемні 
не сприймаються як 
стратегічні 

0 - 10 

Формуються як ре-
зультат стратегічної 
діагностики та вста-
новлення цілей 

6 

Плани Поточні, безсистемні 0 - 10 
Розроблені на основі 
досліджень, взаємо-
пов’язані, стратегічні 

5 

Виконання пла-
нів 

Доведення прийня-
тих рішень абияк до 
кінця 

0 - 10 
Частина механізму 
стратегічного управ-
ління 

4 

Разом (середнє значення) 5 
 
Враховуючи оцінку 5 балів, можна зробити висновок, що дане підпри-

ємство знаходиться на середньому рівні організації стратегічної діяльності, 
спостерігається поточне управління, розвинена система планування, напрям-
ки операційних процесів визначаються керівником господарства. 

У ПП „Ланна-Агро” досить розвинена система управління, планування 
та організації виробництва, у господарстві намагаються дотримуватися всіх 
технологічних норм виробництва, впроваджувати новітні технології вироб-
ництва цукрових буряків, підвищувати її урожайність та зменшувати витрати 
виробництва. 

Для оцінки стану стратегічного управління виробництвом цукрових 
буряків у господарстві, необхідно здійснити всебічний аналіз процесу вироб-
ництва і збуту, аналіз показників ефективності виробництва (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва цукрових буряків 

у ПП „Ланна-Агро”, 2008-2010 рр. 
Роки Показники 

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

Площа посіву, га 559 834 721 129,0 
Питома вага в структурі посіву, % 13,9 20,9 18,3 х 
Урожайність ц/га 378,5 392,1 353,4 93,4 
Валове виробництво, всього, ц  211594 327030 254789 120,4 
в тому числі на 100 га ріллі 5257 8296 6375 121,3 
Рівень товарності, % 44,5 43,6 44,2 х 
Затрати праці - всього, тис. люд.-год. 44,4 55,6 63,7 143,4 
в тому числі: на 1 га, люд.-год. 79,5 66,7 88,3 111,1 

на 1 ц. люд.-год. 0,21 0,17 0,25 119,0 
Виробничі витрати, тис. грн 3077 5107 10955 356,0 
в тому числі: на 1 га, грн 5,5 6,1 15,2 276,0 

на 1 ц, грн 14,54 15,62 43,00 295,7 
Повна собівартість реалізованої проду-
кції, тис. грн. 1639 2412 5123 312,6 

в тому числі: на 1 ц, грн. 17,40 16,91 45,50 261,6 
Ціна реалізації 1 ц, грн. 15,40 31,16 38,02 246,9 
Вартість товарної продукції всього, 
тис. грн 1451 4445 4281 295,0 

в тому числі: на 1 га посіву, грн 2,6 5,3 5,9 228,7 
на 1 люд.-год, грн 32,7 80,0 67,2 205,8 
на 1 грн. витрат вироб-
ництва, грн 0,47 0,87 0,39 82,9 

Прибуток (збиток) - всього, тис. грн -188,0 2033,0 -842,0 447,9 
на 1 га посіву, грн -336,3 2437,6 -1167,8 347,2 

Рівень рентабельності (збитковості) 
виробництва, % -11,5 84,3 -16,4 х 

 
Дані табл. 2 свідчать про погіршення показників економічної ефектив-

ності виробництва цукрових буряків у господарстві. Так, не зважаючи на 
зростання валового виробництва цукрових буряків, прибуток по даній куль-
турі зменшився, що пов’язано із зростанням собівартості 1 ц цукрових буря-
ків у зв’язку із подорожчанням паливо-мастильних матеріалів, зростання рів-
ня оплати працівників, що зайняті на вирощуванні цукрових буряків та ін. 
Ціна реалізації 1 ц цукрових буряків за останні роки зросла у 2,5 рази. Рівень 
збитковості виробництва цукрових буряків із -11,5 % у 2008 р. знизився до -
16,4 % у 2010 році. 

Методичним інструментом дослідження стратегічних позицій 
ПП „Ланна-Агро” у бурякоцукровій галузі нами було обрано метод SWOT-
аналізу, завдяки якому встановлюються взаємозв’язки між сильними і слаб-
кими сторонами в діяльності підприємства, а також загрозами і можливостя-
ми, що супроводжують цю діяльність. 
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Узагальнення результатів проведеного аналізу показано у матриці 
SWOT-аналізу, яка побудована у двох векторах: стан зовнішнього середови-
ща (горизонтальна вісь) і стан внутрішнього середовища (вертикальна вісь) 
(табл. 3). Кожен вектор розбитий на два рівні. 

Таблиця 3 
Матриця SWOT-аналізу конкурентної позиції ПП „Ланна-Агро” 

у галузі бурякоцукрового виробництва 
Стан зовнішнього середовища: 

Можливості 

1. Використання нових сортів та гібридів цукрових 
буряків з високим біологічним потенціалом 
2. Виробництво перспективних продуктів перероб-
ки цукрових буряків (біоетанол, біогаз) 
3. Використання власних ресурсів 

Загрози: 

1. Використання закордон-
них технологій конкурента-
ми 
2. Зростання тиску конку-
рентів 

Сильні сторони: 

1. Стабільний попит 
на продукцію 
2. Мала ймовірність 
виникнення нових 
конкурентів та поси-
лення загрози з їх сто-
рони 
3. Сегментування ри-
нку 

Додаткові вкладення в роз-
виток перспективних галу-
зей виробництва та пере-
робки цукрових буряків,  
завоювання більшої частки 
ринку, повніше викорис-
тання державної підтрим-
ки, використання засобів 
формування попиту і сти-
мулювання збуту, застосу-
вання передових досягнень 
в техніці, технології, орга-
нізації управління та мар-
кетингу 

За рахунок залучення нових 
технологій зайняти передове 
положення в галузі буряко-
цукрового виробництва 

С
та
н 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 

Слабкі сторони: 

1. Зростання темпів 
інфляції 
2. Зміни в потребах 
споживачів 

Дослідження ринку і вико-
ристання методів прогно-
зування попиту на продук-
цію 

Мінімізувати вплив конку-
рентів на підприємство, зо-
середитись на інтенсифікації 
виробництва цукрових бу-
ряків 

 
Поле „Сила – Можливості” – передбачає додаткові вкладення в галузі 

виробництва, за рахунок вироблення нового продукту та підвищення якості 
наявних продуктів завоювати більшу частину ринку, застосування засобів 
ФОПСТИЗ. Поле „Слабкість – Можливості” - передбачає дії керівництва під-
приємства на подолання слабких сторін внутрішнього потенціалу за рахунок 
використання можливостей, а саме: розширення ринків збуту за рахунок 
комплексного дослідження ринку, прогнозування рівня попиту. Поле „Сила – 
Загрози” – орієнтує на боротьбу з небезпеками за рахунок використання вну-
трішніх резервів, тобто високий імідж підприємства як ділового партнера, 
вчасної зміни технологій виробництва можуть захистити підприємство від 
несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Поле „Слабкість – Загрози” – задає необхідність вироблення такої стра-
тегії, яка б дозволила підприємству зміцнити свій потенціал і відвернути за-



 

 117

грози, що можуть виникнути з боку зовнішнього середовища. До таких захо-
дів належать: організація збуту на основі високоефективного маркетингу, за-
стосування нової техніки і нових технологій, а також впровадження ефектив-
ної системи стратегічного управління. 

Отже, ПП „Ланна-Агро” має реальні можливості успішного розвитку за 
умов, коли будуть враховані сильні сторони і можливості, розроблені шляхи 
подолання загроз і слабких сторін, а також буде впроваджено ефективну сис-
тему стратегічного управління у галузі бурякоцукрового виробництва. 

Таким чином, за досліджуваний період економічна ефективність виро-
бництва цукрових буряків у ПП „Ланна-Агро” погіршилась і виробництво за-
лишається збитковим. Тому, курівництву господарства необхідно вжити за-
ходів, перш за все стратегічного характеру, для підвищення ефективності ви-
робництва даного виду продукції. 

На основі проведеного дослідження, нами запропонована стратегія ін-
тенсивного розвитку бурякоцукрового виробництва у ПП „Ланна-Агро”. В 
основі стратегії розвитку на основі інтенсифікації у господарстві є наступне: 

- створення системного потенціалу для досягнення цілей підприємства 
– впровадження прогресивних систем і передових технологій виробництва; 

- послідовна інтенсифікація виробництва цукрових буряків шляхом ра-
ціональної хімізації і докорінного поліпшення землі; 

- впровадження у виробництво продуктивніших сортів і гібридів цук-
рових буряків та дотримання всіх вимог агротехніки; 

- удосконалення галузевої структури підприємства з орієнтацією на 
вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, 
що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження 
досягнень науки, техніки, передової практики. 

У реалізації обраної стратегії, важливу роль має виробнича програма, 
яка розроблена нами для ПП „Ланна-Агро” (табл. 4). 

Таблиця 4 
Програма стратегічного розвитку виробництва цукрових буряків у 

ПП „Ланна-Агро”, 2012-2014 рр. 

Назва розділу Короткий зміст розділу Виконавці 

Преамбула 

Основною метою діяльності господарства є задоволення 
потреб підприємства та збільшення прибутку від госпо-
дарської діяльності. Цього можна досягти за рахунок 
збільшення обсягів збуту цукрових буряків та покра-
щення їх якості 

Керівник 

Стратегія роз-
витку цільово-

го ринку 

Для розвитку господарства, а також отримання прибут-
ку необхідно застосовувати новітні технології виробни-
цтва цукрових буряків, використовувати нові сорти та 
гібриди культури, які більш економічно вигідні 

Керівник еко-
номічного від-

ділу 

Маркетингова 
стратегія 

Переважаючою є стратегія сегментації. Щодо виду 
стратегії доцільно використовувати атакуючу стратегію 

Керівник еко-
номічного від-

ділу 
Товарна стра-

тегія Виробництво продукції високої якості Керівник 
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Назва розділу Короткий зміст розділу Виконавці 

Стратегія  
формування  
каналів збуту 

Використання старих каналів збуту. Створення нових 
каналів збуту та проведення реклами своєї продукції 

Головний бух-
галтер 

Цінова  
стратегія 

Цінова стратегія передбачає формування гнучкої полі-
тики цін 

Бухгалтерський 
відділ 

Стратегія фо-
рмування по-

питу 

Для формування та збільшення попиту слід розробити 
систему рекламних заходів 

Головний еко-
номіст 

Соціальна 
стратегія 

Підтримка розвитку освіти, рівня культури, побутового 
обслуговування, медицини Керівник 

Екологічна 
стратегія 

Ведення виробництва екологічно безпечної продукції 
відповідно до вимог і норм законодавства Керівник 

Стратегія 
структурних 
перетворень 

Перебудова структури управління у відповідності з 
стратегією Керівник 

Фінансова 
стратегія 

Забезпечення реалізації програти розвитку виробництва 
цукрових буряків здійснюється з прибутків господарст-
ва з можливістю залучення кредитів під перспективні 
проекти  

Головний  
бухгалтер 

 
 

Основою програми розвитку є комплекс стратегічних рішень, що 
включають основні напрямки та позиції, які могли б дозволити успішно вес-
ти господарські процеси. При складанні програми враховувалися такі основні 
напрямки діяльності: визначення оточуючого середовища; комплексне ви-
вчення ринку, позиції конкурентів, оцінка власних можливостей підприємст-
ва; формування цілей підприємства у галузі на перспективу; максимально 
можливий контроль за виробництвом та збутом продукції та координація всі-
єї виробничої діяльності. Якщо оцінити загальну стратегію розвитку вироб-
ництва цукрових буряків, то основою її є досягнення максимальних результа-
тів діяльності і підвищення рівня конкурентоздатності продукції. Основою 
втілення даної стратегії являються тактичні та оперативні плани розвитку 
підприємства. 

Застосування високопродуктивної техніки і прогресивних технологій в 
цукробуряковій галузі значно підвищить результативність виробництва. На-
ми запропоновано у ПП „Ланна-Агро”  змінити Українську індустріальну 
технологію, яка використовується в більшості господарств Полтавської обла-
сті на зарубіжну індустріальну. В цілому, вона включає такі самі процеси, але 
в запропонованій технології використовується дражоване насіння гібридів 
цукрових буряків іноземної селекції, підживлення азотними добривами здій-
снюється врозкид без заробки у грунт, розпушування ґрунту у міжряддях не 
проводиться, використовується комплекс машин іноземного виробництва. 
Розрахунки збільшення врожаю, зменшення витрат на 1 ц цукрових буряків і 
зростання виручки від реалізації цієї продукції наведені у табл. 5. 
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Таблиця 5 
Економічна ефективність впровадження зарубіжної індустріальної  
технології виробництва цукрових буряків у ПП „Ланна-Агро” 

Показники Існуюча тех-
нологія 

Зарубіжна індустрі-
альна технологія 

Відхилення 
(+;-) 

Площа, га 721 721 х 
Урожайність, ц/га 353,4 512 158,6 
Обсяг виробництва, ц 254789 369152 114363 
Реалізаційна ціна, грн/ц 38,02 38,02 0 
Виробнича собівартість, грн/ц 43,00 30,17 -12,83 
Повна собівартість, грн/ц 45,50 31,95 -13,55 
Рівень рентабельності, % -16,4 19,0 35,4 

 

Додаткові витрати по впровадженню технології і сорту цукрових буря-
ків повинні скласти 250 грн на 1 га посівної площі цукрових буряків, але за-
вдяки зростанню урожайності цукрових буряків з 353,4 до 512 ц з га повна 
собівартість 1 ц продукції зменшиться з 45,50 до 31,95 грн, що і призведе при 
незмінній ціні реалізації цукрових буряків до зростання економічної ефекти-
вності їх виробництва. Так, при сталій посівній площі застосування нової 
технології і сорту цукрових буряків дасть прибавку валового збору 114363 ц і 
призведе до зростання рівня рентабельності виробництва на 35,4 в.п. 

Висновки. 1. На основі проведеного дослідження запропонована стра-
тегія інтенсивного розвитку виробництва цукрових буряків у ПП „Ланна-
Агро”. Для її здійснення необхідні додаткові вкладення в розвиток виробниц-
тва цукрових буряків, завоювання більшої частки ринку, повніше викорис-
тання державної підтримки, використання засобів формування попиту і сти-
мулювання збуту, застосування передових досягнень в техніці, технології, 
організації управлінні та маркетингу. 

2. Найперспективнішим напрямом підвищення ефективності виробництва 
цукрових буряків є зниження собівартості продукції, цього можна досягти за 
рахунок підвищення урожайності, що грунтується на системі заходів по підви-
щенню економічної родючості землі і всебічної інтенсифікації виробництва. 

3. Головним напрямом стратегічного розвитку та підвищення рівня 
ефективності виробництва цукрових буряків є: інтенсифікація виробництва; 
розвиток комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів; до-
ступність позикових коштів для розвитку матеріально-технічної бази; вико-
ристання інвестиційно-інноваційного потенціалу, що допоможе збільшити 
обсяги виробництва продукції, і, в свою чергу, скоротити собівартість вироб-
ництва 1 ц продукції та збільшити прибуток, ефективне використання якого в 
подальшому забезпечить високий рівень конкурентоспроможності підприєм-
ства у галузі, зміцнення його економічного становища. 
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ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Притула В.І., здобувач 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті досліджуються еволюційні зміни принципів управління відповідно до ос-
новних концепцій розвитку науки управління персоналом, автором визначено поняття 
принципу управління персоналом з позиції дуалістичного підходу, а також сформульовано 
принципи побудови та функціонування інтегрованої системи управління персоналом. 

The evolutionary process changing management principles according to scientific 
management's concepts are explored, the content of personnel management principles from the 
perspective of dualistic approach are defined, the principles of construction and operation for an 
integrated HR management system are formulated by author in this article. 

 
Постановка проблеми. В основі побудови та функціонування будь-

якої сфери наукового знання покладено базові принципи, що є фундамента-
льною складовою та ознакою інституалізації науки.  

У процесі історичного становлення та еволюційного розвитку сфери 
управління персоналом як науки розширюється і спектр її принципів. Зокре-
ма Анрі Файоль стверджував, що кількість принципів управління, по суті, є 
необмеженою. Дійсно, подальші дослідження, спрямовані на виявлення бази-
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сних фундаторів ефективного управління, настільки розширили число прин-
ципів, що сьогодні вони уже потребують систематизації відповідно до їх пе-
ріодизації. При цьому організація інтегрованої системи управління персона-
лом також передбачає розробку базових принципів її формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальносистемні закони та 
принципи управління були сформульовані в першій половині ХХ століття ві-
домими науковцями – Ф. Тейлором, Г. Емерсоном, А. Файолем, пізніше були 
доповнені та розвинені в ході подальшої науково-практичної діяльності.  

Сьогодні кожне системне дослідження у сфері управління персоналом 
базується на вивченні та аналізі існуючих принципів з подальшим опрацю-
ванням та розширенням їх переліку. Так, А.Я. Кібанов розкриває зміст і 
принципи управління та організації праці, І.А. Кулигіна, М.О. Каширін і 
Д.Ю. Пименов проводять ґрунтовне дослідження основних принців управ-
ління персоналом, сформульованих представниками класичної школи управ-
ління.  У сучасних умовах домінуючі принципи управління досліджують В.В. 
Давніс та В.І. Тинякова. Проте, незважаючи на багатовекторність усіх прове-
дених досліджень щодо принципів управління, питання формування базис-
них принципів організації інтегрованої системи управління персоналом за-
лишається недослідженим. 

Постановка завдання. Ціллю написання статті є розробка та форму-
лювання принципів організації та функціонування інтегрованої системи 
управління персоналом. У ході дослідження маємо на меті вирішити наступні 
завдання: 

- визначити сутність поняття «принцип управління персоналом»; 
- розглянути основні принципи управління; 
- вивчити та систематизувати сукупність існуючих принципів управ-

ління персоналом; 
- окреслити базові фундації інтегрованої системи управління персона-

лом. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи сферу 

управління персоналом, І.А. Кулигіна, М.О. Каширін та Д.Ю. Пименов трак-
тують принципи як стійкі правила свідомої діяльності людей в процесі 
управління [3, с. 18]. 

Під принципами Л.М. Іванової-Швеця  та А.О. Корсакова розуміють 
основні правила, положення та норми, яким мають слідувати керівники та 
спеціалісти в процесі управління персоналом [2, с. 45]. Науковці стверджу-
ють, що, пізнаючи принципи, люди відкривають закономірності. Розглядаю-
чи природу даного поняття, вони висловлюють думку, що принципи управ-
ління персоналом відображають вимоги об’єктивно діючих економічних за-
конів та закономірностей, а тому і самі по собі можуть бути визнані 
об’єктивними.  

Проте ми відстоюємо позицію дуалістичного підходу, тому під прин-
ципами управління персоналом розуміємо: 

1) стійкі правила, положення і норми свідомої та підсвідомої діяльності 
людей на рівні інтуїції чи досвіду в процесі управління (суб’єктивний аспект); 
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2) базові фундації системного формування наукового підходу до 
управління персоналом (об’єктивний аспект).  

Тож, на нашу думку, принципи управління безпосередньо пов’язані із 
закономірностями функціонування даної системи наукового знання і при 
цьому відображають об’єктивну реальність та суб’єктивну складову людсь-
кого фактора, що й визначає дуалістичну природу формування принципів 
управління персоналом.  

У процесі формування та розвитку наукової думки ХХ століття у сфері 
управління персоналом можна виділити наступні чотири парадигми управ-
ління, в основі яких лежать наступні концепції: 

1) концепція наукової організації праці;  
2) концепція людських відносин;  
3) концепція концентрації індивідуальної відповідальності; 
4) концепція командного управління; 
Під парадигмою розуміємо  сукупність фундаментальних установок, 

поглядів та переконань, що сприймаються та поділяються науковою спільно-
тою, консолідуючи її більшість протягом певного періоду часу.  

Основу класичних принципів управління сформували представники 
концепції наукової організації праці: Ф. Тейлор у 1911 р. в праці «Принципи 
та методи наукового менеджменту», Г. Емерсон у  1912 р. в книзі «Дванад-
цять принципів продуктивності» та А. Файоль у 1916 р. в роботі  «Загальне та 
промислове управління». Принципи управління, розроблені представниками 
класичної школи, узагальнено на рис. 1. 

Запропоновані Ф. Тейлором, Г. Емерсоном, А. Файолем принципи ста-
ли базовими та отримали свій подальший розвиток у сучасних системах 
управління. 

Гуманізація трудових відносин, залучення працівників до обговорення 
питань виробничої діяльності, використання позитивних ефектів колективної 
самоорганізації – найважливіші принципи концепції людських відносин, реа-
лізація  яких вперше дала найманому працівнику статус партнера у тих ситу-
аціях, коли необхідно урегульовувати складні соціальні та трудові питання. 

Концентрація індивідуальної відповідальності 60-70-х років ХХ століт-
тя характеризується таким визначальним принципом, як стимулювання інди-
відуального професійного розвитку за рахунок  включення факторів особис-
тої зацікавленості та професійної відповідальності. Дана концепція була 
спрямована на підвищення конкурентоспроможності компанії через стиму-
лювання індивідуальної активності та підприємливості у кожного окремо 
взятого працівника. Однак орієнтація на егоцентризм, індивідуалізм та амбі-
ційність працівників негативно позначилася на морально-психологічному 
кліматі організації, знижуючи в цілому ефективність її діяльності. 

Тому наступна управлінська концепція 80-90-х років, ґрунтуючись на 
принципах командної гри та формуванні колективних цінностей, передбачала 
налагодження сприятливого  мікроклімату в організації, де працівники, 
об’єднанні в тимчасові та постійні робочі групи спільно вирішують проблеми 
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компанії. Впровадження принципів самоорганізації та самоуправління спіль-
ною діяльністю, принципів взаємодопомоги, взаємозамінності та взаємокон-
тролю, принципу колективної відповідальності за ефективність роботи, 
принципу стимулювання розвитку індивідуального та колективного потенці-
алу позитивно позначилися на формуванні у працівників організації  загаль-
нокорпоративних цінностей та спільних цілей. 

 

 
 

Рис. 1. Принципи класичної школи управління 

Принципи наукового управління Ф. Тейлора 
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що здійснюється на підприємстві 

адміністрація проводить ретельний відбір працівників, а потім тренує, навчає 
та розвиває кожного окремо взятого працівника 

співробітництво з працівниками у всіх сферах виробництва у відповідності 
до наукових принципів, розроблених адміністрацією 

рівномірний розподіл праці та відповідальності між адміністрацією та 
працівниками 
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У ХХІ ст. сфера управління персоналом орієнтується на універсальні 
принципи справедливості (за Л. Кольбергом) – рівність людських прав та по-
вага до гідності людини як індивідуальної особистості, а також на принципі 
благоговіння перед життям (за А. Швейцером) – визнання життя людини та її 
здоров’я найбільшою цінністю. 

Таким чином, управління персоналом, засноване на принципах абсо-
лютного гуманізму має стати концептуальною основою наступної парадигми 
в системі управління персоналом. 

У цілому всю сукупність визнаних норм управління персоналом можна 
об’єднати в групу таких базових принципів: єдиноначальності в управлінні та 
колегіальності в прийнятті рішень; централізації та децентралізації; пропор-
ційності та єдності розпоряджень в управлінні; принцип економії часу; деле-
гування повноважень; зворотного зв’язку; економічності; ефективності; мо-
тивації. 

При цьому, зважаючи на сучасні світові тенденції в управлінні персо-
налом,  найбільш перспективними принципами із їх сукупної різноманітності 
вважають: 

— принцип орієнтації на стратегічний підхід до управління персона-
лом; 

— принцип економічної доцільності інвестицій у формуванні людсь-
ких ресурсів; 

— принцип соціального партнерства та демократизації управління; 
— принцип стандартизації якості умов праці; 
— принцип безперервності розвитку персоналу; 
— принцип професіоналізації управління персоналом. 
У наукових колах сфера управління персоналом сприймається як скла-

дна соціально-економічна система, структурована із таких підсистем, як під-
система мотивації; планування та прогнозування; добору та відбору праців-
ників; облікова підсистема; підсистема контролю; навчання та підвищення 
кваліфікації; підсистема правового забезпечення та соціальних гарантій то-
що. 

Проте ми вважаємо, що наступним етапом розвитку науки управління 
персоналом є генезис існуючих підсистем до рівня функціонування системи з 
подальшим їх об’єднанням в інтегровану систему управління  персоналом. 

Таким чином, розробку теоретичного підґрунтя для інтегрованої сис-
теми управління персоналом ми розпочали з формування принципів її побу-
дови. Для кращого сприйняття результатів проведеної теоретико-аналітичної 
роботи узагальнимо їх у табл. 1. 

Усі сформульовані принципи побудови інтегрованої системи управлін-
ня персоналом реалізуються у взаємодії, а їх сукупна конфігурація визнача-
ється умовами функціонування системи.  
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Таблиця 1 
Принципи побудови та функціонування інтегрованої 

системи управління персоналом 
Принцип Зміст принципу 
цілісності прагнення системи зберегти свою структуру  

синергетичності посилення ефективності функціонування всієї інтегрованої систе-
ми за рахунок взаємодії систем-компонентів  

пріоритетності 
інтересів 

інтереси інтегрованої системи визнаються вищими за інтереси її 
компонентів 

емерджентності поява в інтегрованій системі властивостей, не характерних для 
окремих систем у її складі; 

оптимальності вибір найбільш раціональної структури інтегрованої системи  

науковості 
формування інтегрованої системи має ґрунтуватися на загальній 
теорії систем, враховувати закони економіки та суспільного розви-
тку 

ієрархічності виділення в інтегрованій структурі базових систем та систем, що 
їм підпорядковуються 

автономності незважаючи на інтеграційний зв'язок системи-компоненти отри-
мують достатній рівень самостійності у функціонуванні 

узгодженості 
взаємодія між ієрархічними системами за умови достатнього рівня 
автономності має бути погодженою та синхронізованою у часово-
му та просторовому вимірі  

багатоаспектності багатовекторність функціонування інтегрованої системи та ком-
плексне вирішення існуючих завдань  

адаптивності гнучкість інтегрованої системи в умовах динамічної зміни зовніш-
ніх та внутрішніх факторів  

прогресивності 
та перспективності 

відповідність інтегрованої системи сучасним тенденціям та запи-
там, наявність потенціалу та можливість подальшого використан-
ня в майбутньому 

оперативності інтегрована система має забезпечувати своєчасність у прийнятті 
рішень 

комплексності при формуванні інтегрованої системи слід гармонійно поєднати її 
складові, враховуючи усі фактори, що діють на систему  

економічності ефективність функціонування інтегрованої системи управління 
має бути обґрунтованим з позиції економічної доцільності  

соціальності інтегрована система управління має включати комплекс соціаль-
них гарантій та забезпечень для працівників  

 
Висновки. Принципи як базисні характеристики виникнення та розви-

тку наукового знання сформульовані на основі пізнання закономірностей та 
практичного досвіду функціонування системи. При цьому у сфері управління 
персоналом принципи не носять догматичний характер, а є достатньо гнуч-
кими, що свідчить про відповідність еволюційних концепцій управління іс-
торичним реаліям розвитку суспільства.  

Вирішення проблеми періодизації, узагальнення існуючих та генерація 
нових принципів управління персоналом у теоретичному контексті та їх реа-
лізація у практичному вимірі мають стати базисом для формування та ефек-
тивного функціонування інтегрованої системи управління персоналом.  
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В статті досліджено наукові засади  розвитку міжгалузевих відносин в агропроми-
словому комплексі. Розкриті основні проблеми розвитку міжгалузевих відносин, розкрито 
основні методологічні принципи господарського механізму. Визначено перспективні на-
прями удосконалення формування міжгалузевих економічних відносин. 

The article investigates the scientific basis of interdisciplinary relations in agriculture. The 
basic problem of interbranch relations, the basic methodological principles of the economic 
mechanism. Perspective matter of intersectoral economic relations. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі відбуваються трансформа-

ційні зміни, як у зв’язку з недостатніми темпами економічного розвитку, так і 
наявністю стагнаційних та кризових явищ в економіці та аграрній сфері на 
основі змін міжгалузевих економічних відносин на підприємствах агропро-
мислового комплексу. Дослідження глибинних процесів міжгалузевих відно-
син є важливим елементом для розуміння тенденцій та напрямів розвитку 
національної економіки, формування адекватної політики. Саме з цих проце-
сів виникає необхідність методологічного з’ясування природи  нееквівалент-
ності міжгалузевого обміну, його витоків, обґрунтування шляхів зменшення 
негативних наслідків в галузях і сферах агропромислового комплексу. Не-
зважаючи на те, що аналіз міжгалузевих економічних відноси завжди був од-
ним із головних завдань економічної науки, актуальність даної проблеми 
значно зростає на сучасному етапі розвитку економіки. 

Проблеми розв’язання системи міжгалузевих зв’язків, як свідчить досвід 
економічно розвинених країн світу, сприяє підвищенню ефективності функ-
ціонування всіх галузей агропромислового комплексу. Проблема міжгалузе-
вих економічних відносин між сільським господарством та іншими галузями 
економіки країни виникла ще за радянських часів. У країнах колишнього ра-
дянського блоку агропромислове виробництво регулювалося за допомогою 
прямих (централізоване затвердження обсягів виробництва та розподіл інвес-
тицій між галузями АПК; обов’язкове фінансування галузей з державного 
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бюджету; виконання планів поставки продукції тощо) та опосередкованих 
(встановлення рівня цін;  регулювання рівня доходів підприємства; регулю-
вання зовнішньо торгівельних зв’язків) регуляторів. Невирішені проблеми у 
цій сфері зумовлює необхідність деяких змін методологічного підходу до 
розгляду міжгалузевих відносин: від теоретичних основ до проектування від-
повідних заходів та оптимальної моделі, яка буде поєднувати економічне під-
ґрунтя з формами організаційного забезпечення. Але проблема настільки ва-
жка і складна, що потребує подальшого дослідження та практичних рекомен-
дацій по удосконаленню системи міжгалузевих економічних відносин в агро-
промисловому комплексі взагалі та в його складових окремо. Проблеми фор-
мування та регулювання нееквівалентних міжгалузевих відносин потребують 
детального вивчення та дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичну сутність основ 
міжгалузевих відносин, нееквівалентного міжгалузевого обміну, їх генезису і 
форм прояву досліджувались провідними вченими-економістами: Березі-
ною Л.М., Валентиновим В.Л., Гагалюком Т.В., Гайдуцьким П.І., Милько 
І.П., Нестерчуком Ю.О., Саблуком П.Т., Ситником В.П., Черчиком Л.М., 
Шпичаком О.М. та ін.  Формування міжгалузевих відносин в аграрному сек-
торі економіки  знайшли своє відображення в наукових працях : Андрійчука 
В.Г., Березівського П.С., Зіновчука В.В., Ільчука М.М., Мацибори В.І, Трего-
бчука В.М., Саблука П.Т., Яценко В.М. та інших. Питанням розвитку агро-
промислового комплексу присвячені роботи багатьох вчених-економістів, чі-
льне місце серед них посідають праці: Бакая С. С., Бойка В. І., Кісіля М. І., 
Коденської М. Ю., Лукінова І. І., Лобаса М. Г., Овсянікова О. В., Пасхаве-
ра Б. Й., Перегуди В. Л., Саблука П. Т., Сіренко Н. М., Сторожука О. О., Чер-
вена І. І., Шпикуляка О.Г. та ін. 

Постановка завдання. Головним завданням по формуванню системи 
міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки є оптимальний підбір вза-
ємопов’язаних галузей, раціональний підбір галузей та підприємств зі спіль-
ними фінансовими інтересами із дотримуванням відповідних пропорцій між 
ними, ефективним природно-географічним розміщенням продуктивних сил. 
Процес реформування агропромислового комплексу зумовлює необхідність 
формування нової системи економічних відносин в агропромисловій сфері. 
Розвиток агропромислового комплексу вимагає удосконалення методології 
дослідження міжгалузевих відносин: від теоретичної інтерпретації явища не-
обхідно перейти до безпосереднього проектування моделей ефективності 
міжгалузевих відносин. Формування системи міжгалузевих відносин є голо-
вною ознакою економічної організації агропромислового комплексу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковою засадою станов-
лення та розвитку міжгалузевих відносин є причинність. Причинність як особ-
ливий вид взаємозв'язку явищ дійсності сягає своїм корінням у взаємодію, ви-
ражає його зв'язок зі змінами, які вона викликає. У зв'язку з тим, що матеріальні 
утворення представляють собою відносно стійкі системи руху, вони не просто 
співіснують, а впливають один на одного і викликають один в одному відповід-
ні зміни. Взаємодія тих чи інших матеріальних утворень по відношенню до ви-
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никаючих у взаємодіючих утвореннях змін буде виступати в якості причини, а 
самі зміни – як слідства. Якщо ця взаємодія не позбавляє самостійності висту-
паючих в нього утворень, то вона являє собою зовнішню причину по відношен-
ню до виникаючих змін. Дослідники марксистсько-ленінської діалектики [5, с. 
120] вважають, що причина – це взаємодія матеріальних утворень, яка викликає 
відповідну зміну в них, а наслідок – це зміни, що виникають під взаємодіючих 
матеріальних утвореннях в результаті їх взаємодії. Оскільки всі матеріальні 
утворення представляють собою відносно стійкі системи руху і в силу цього є 
активними, впливають один на одного і викликають відповідні зміни, остільки 
причинно-наслідковий зв'язок охоплює всі матеріальні утворення, то саме він є 
формою вираження внутрішньої активності матерії [1; 3], формою зв'язку спря-
мованої взаємодії [7; 4]. Разом з тим, деякі буржуазні філософи заперечують 
об'єктивність причинно-наслідкового зв'язку, вважають, що він характерний 
тільки для мислення, для взаємозв'язку понять, представляє собою вид пояс-
нення, що передбачається тієї чи іншої теорією. “Причинність, – пише, напри-
клад, Браун, – є вид пояснення, а не щось, що існує в самій природі. І намагати-
ся знайти це щось, що пов'язує причину і наслідок, – означає здійснювати кате-
горіальну помилку. Причинні пояснення можливі тому, що ми маємо теорії, за 
допомогою яких намагаємося зрозуміти навколишній світ. Ми бачимо світ в те-
рмінах цих теорій” [9; 10]. Найважливішою характеристикою причинно-
наслідкового зв'язку, як відомо, є тимчасова послідовність: причина, завжди в 
часі наступає раніше слідства. Будучи взаємодією елементів, що становлять ці-
лісне матеріальне утворення, або відносно самостійних матеріальних утворень, 
причина починає діяти, тобто виконувати свої функції тоді, коли слідство відсу-
тнє. Слідство з'являється пізніше. Щоб воно з'явилося, необхідний час, протя-
гом якого взаємодіють реальності викличуть один в одному певні зміни. Інши-
ми словами, потрібен певний (у кожному окремому випадку свій) інтервал часу, 
перш ніж те чи інше взаємодія дасть результат. Якби між взаємодією і його ре-
зультатом (відповідними змінами) не було певного тимчасового інтервалу, не 
було б ніякої історії, ніякого розвитку. Тоді все здійснилося б в одну мить, в не-
скінченно далекому минулому або розчинилося б у безперервному потоці змін, 
що виключає будь-яку стійкість, а разом з цим якісну визначеність. Між тим 
матерія існує в розчленованому на окремі відносно стійкі, якісно певні матеріа-
льні утворення та стану вигляді. Останні в результаті взаємодії переходять один 
в одного і в нові відносно стійкі стани: всі ці переходи являють собою, ланки 
розгортаються від справжнього до майбутнього причинно-наслідкових ланцю-
гів. Деякі автори стверджують, що причина і “передує слідству, і існує з ним 
одночасно”. Висунувши таке становище, автори пояснюють: “Перетворення 
одного явища в інше являє собою розвивається в часі процес, при якому нове 
явище (наслідок) співіснує з згасаючим явищем (причиною) протягом всього 
матеріального процесу взаємодії” [8, 6]. Класичним, неперевершеним зразком 
дослідження об'єкта і його взаємозв'язки як органічного цілого служить "Капі-
тал" К.Маркса. Саме в "Капіталі" спосіб сходження від абстрактного до конкре-
тного та їх взаємозв'язок представлені в найбільш розвиненому вигляді. 
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На економічну незалежність нашої держави сьогодні активно впливає 
агропромисловий комплекс, який належить до міжгалузевих формувань еко-
номіки. Однією з найгостріших проблем  агропромислового комплексу є те, 
що сільське господарство, роблячи значний внесок в розвиток держави, несе 
непропорційну частку витрат, які пов’язані з цим розвитком. Найважливіша 
невирішена проблема, яка стримує розвиток агропромислового комплексу, є 
не відпрацьованість міжгалузевого економічного механізму господарювання, 
який забезпечував би прибутками всю галузеву структуру АПК. Внаслідок 
специфічних умов сільськогосподарського виробництва сільське господарст-
во має менші прибутки ніж в інших галузях, термін обігу капіталу становить 
більше року,  а в інших галузях і сферах набагато менше. Саме це призвело 
до зниження ефективності галузі та до значного спаду виробництва. 

Думка більшості дослідників збігається в тому, що забезпечення еквіва-
лентності міжгалузевих відносин має ґрунтуватися на вільному ціноутворен-
ні в поєднанні з державним регулюванням. За даними В.Л. Валентинова 
встановлено, що державне регулювання має доповнюватися стихійною ево-
люцією інституційної структури АПК у напрямі вдосконалення пропорції 
міжгалузевого обміну [2]. 

Наше дослідження свідчить, саме рівень розвитку міжгалузевих відносин 
формують в сучасних умовах стратегічну основу сталого економічного зрос-
тання сільського господарства країни. Незважаючи на те, що аналіз міжгалузе-
вих економічних відноси завжди був одним із головних завдань економічної 
науки, актуальність даної проблеми значно зростає на сучасному етапі розвитку 
економіки. Основними проблемами розвитку міжгалузевих відносин є: 

– вдосконалення напрямів в сфері ціноутворення на сільськогосподарсь-
ку продукцію;  

– не відпрацьованість економічного механізму господарювання для всіх 
галузей агропромислового комплексу. Основною причиною, на наш погляд, є 
не відпрацьованість механізму безпосереднього господарювання при якому 
всі галузі агропромислового комплексу мали б одинакові стартові умови, не 
відпрацювання механізмів захисту економічних інтересів сільськогосподар-
ських товаровиробників. Фінансування сільського господарства в сучасних 
умовах  здійснюється у формі нееквівалентного міжгалузевого обміну. Пред-
ставники аграрного сектора, як правило,  демонструють свою неспромож-
ність відстоювати свої соціальні та економічні інтереси,  як це вдало роблять 
представники бізнесово-посередницьких структур. На нашу думку, до основ-
них методологічних принципів господарського механізму доцільно віднести:  

– еквівалентність міжгалузевого обміну;  
– рівноправність і різноманітність форм власності;  
– державне регулювання АПК;  
– самостійність господарських суб’єктів;  
– економічну відповідальність, зацікавленість, ризик;  
– соціальну захищеність сільських працівників. 
Вважаємо, що основними економічними категоріями, які характеризу-

ють міжгалузеві відносини є: міжгалузеві зв’язки, підприємство, синергія, 
диверсифікація, інтеграція, кооперація, кадри, інвестиції та галузь. 
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Висновки. Перспективним напрямом удосконалення формування між-
галузевих економічних відносин є створення оптимальної моделі, яка поєд-
нує систему економіки та агропромислового комплексу. Найбільш ефектив-
ною формою міжгалузевих відносин в аграрній сфері є вертикальна коорди-
нація, яка не тільки усуває нееквівалентність у міжгалузевих відносинах, а й 
сприяє прискореному процесу відповідних структурних змін в агропромис-
ловому комплексі. Формування обґрунтованих та економічно справедливих 
міжгалузевих відносин в аграрній сфері є визначальною передумовою розви-
тку ринкової економіки. 
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УДК 631. 153 
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

Федякина Т. Е., аспирант 
Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины 
 
Разработан методический подход к выбору экономически и экологически обосно-

ванных технологических операций, направленных на повышение урожайности озимой 
пшеницы, с использованием данных дистанционного зондирования Земли. 

Methodical approach to the selection of the economically and environmentally sound 
manufacturing operations to raise the level of winter wheat by the use of Earth remote sensing 
information was developed. 

 
Постановка проблемы. Озимая пшеница в Украине является одной из 

ведущих зерновых культур, посевы которой ежегодно занимают площади 
около 6 млн. га. Поэтому достижение высокого и стабильного уровня ее про-
изводства является важной задачей агропромышленного комплекса (АПК) 
страны. 
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Любые агротехнологии выращивания озимой пшеницы дают наилучшие 
результаты при наименьших затратах средств и труда в том случае, когда они 
применяются с учётом климатических особенностей территории, почвы. 

В сложившихся социально-экономических условиях, когда многократно 
возросла стоимость сельскохозяйственной техники, энергоносителей, средств 
химизации, посевного материала, особенно важно уделять внимание эконо-
мически и экологически обоснованному управлению и планированию про-
цесса выращивания урожая, поскольку прогнозирование развития ситуации 
позволяет регулировать технологический процесс в сторону минимизации 
затрат и ущерба окружающей среде.  

Анализ последних достижений и публикаций. Анализ литературных 
источников показал, что изучением вопросов технико-экономической эффек-
тивности сельскохозяйственных техники и агротехнологий занимаются такие 
ученые как: Гладка А. Б., Кравчук В. И., Погорелый В. Л., Хафизов К. А., 
Бондаренко В. И., Рыбка B. C. и др. 

В работе [1] рассматривались вопросы влияния параметров и режимов 
работы машинно-тракторных агрегатов на урожайность зерновых культур. 

Исследования ученых Лаптева И. П., Русанова В. А., Масюка Н. Т. сви-
детельствуют также об актуальности вопросов влияния уплотнения и загряз-
нения почв на урожайность. 

Одной из причин нестабильной урожайности зерновых культур в Ук-
раине является проведение агротехнических операций без учета изменчивых 
агроклиматических, почвенных и биологических факторов, что является 
следствием низкого уровня информационной обеспеченности. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, может стать использование 
оперативной и достоверной информации, получаемой от спутниковых систем 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при планировании состава агро-
технических операций, направленных на повышение урожайности. 

Постановка задачи. Целью проводимой работы является разработка 
методического подхода к выбору экономически и экологически обоснован-
ных технологических операций направленных на повышение урожайности 
озимой пшеницы с использованием информации ДЗЗ. 

Для реализации данного подхода необходимо оценить: 
-  экономические затраты на проведение агротехнических мероприятий; 
- влияние уплотнения почвы и сроков их проведения на урожайность. 
Изложение основного материала исследования. Оценка возможного 

будущего экономического и экологического эффекта от проводимых агро-
технических мероприятий на каждом этапе производства с целью рациональ-
ного использования имеющихся материально-технических ресурсов является 
одной из важных задач экономики АПК Украины. Использование информа-
ции, получаемой от спутниковых систем ДЗЗ, предоставляет возможность 
учитывать изменения климатических и почвенных факторов в процессе вы-
ращивания, что может стать стимулом для стабилизации и роста урожайно-
сти. 
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Использование для решения данной задачи подхода, предложенного в 
работе [2], предусматривает вычисление часового расхода топлива для оцен-
ки затрат при проведении каждой технологической операции. При этом поле, 
на котором выращивается урожай, характеризуется выращиваемой культурой 
и сортом, типом и состоянием почвы, объемом запланированных работ, кон-
фигурацией поля, а также набором агротехнических мероприятий. 

Обобщенными параметрами состояния почвы могут служить ее плот-
ность и влажность, количественные значения которых возможно фиксиро-
вать с помощью спутников ДЗЗ. 

По опытным данным в работе [3] была получена зависимость удельного 
сопротивления почв от ее влажности. 

Известно, что почва находится в состоянии так называемой физической 
«спелости» при 40-50% от полной влагоемкости. В работе [4] отмечается, что 
при работе агрегата в этом диапазоне влажности удельное сопротивление 
практически неизменно и минимально. Поэтому в данной работе предлагает-
ся рассматривать те случаи, когда по каким-либо причинам приходится обра-
батывать почву не в состоянии физической «спелости», а в состоянии пере-
увлажнения или иссушения, когда удельное сопротивление будет значитель-
но больше, и, по возможности, регулировать сроки проведения технологиче-
ских операций с целью уменьшения уплотнения почвы и энергетических за-
трат. 

Процесс выращивания урожая озимой пшеницы предусматривает реали-
зацию заранее выбранной агротехнологии, типовой набор которой приведен 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Технология выращивания озимой пшеницы 

Технологическая 
операция 

Описание технологической операции Скоростные 
диапазоны 

Внесение удобрений ~ 0,3 кг/м2. Одновременно можно внести и 
мелиоранты. 

2,2 м/с – 3,3 м/с 

Лущение Сохранения влаги в почве, уничтожение сор-
няков, ликвидации вредителей и болезней. 

2,2 м/с – 3,3 м/с.
 

Пахота Глубина пахоты – 0,25 м.  2,2 м/с – 3,3 м/с.
Культивация Уход за парами, при подготовке почвы под 

посев. Глубина обработки 0,1 – 0,12 м.  
3,3 м/с – 1,6 м/с.
 

Посев Глубина посева 0,04 -0,05 м.  2,2 м/с – 3,9 м/с 
Прикатывание Проводится на глубине 0,04 -0,05 м для вы-

равнивания поля, дробления крупных глыб и 
уплотнения почвы перед посевом. 

2,5 м/с –
 4,16 м/с. 
 

Снегозадержание Проводят в январе-феврале способом нареза-
ния снежных валков. Повторяют 2-3 раза. В 
первуй раз проводят при толщине снежного 
покрова 0,1–0,15 м. 

2,2 м/с – 3,3 м/с 

Раннее весеннее бо-
ронование 

Проводится как только гусеничный трактор 
может заехать на поле. 

2,2 м/с – 3,6 м/с. 
 

Уборка зерновой 
части урожая. 

Прямое или раздельное комбайнирование 2,5 м/с – 4,4 м/с 
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Предлагается все технологические операции выращивания озимой пше-
ницы условно разделить на 2 группы (рис.1): 

- без погружения орудия в почв; 
- с погружением орудия в почву. 
 

 
Рис. 1. Технологические операции выращивания озимой пшеницы 

 
В первом случае оценка часового расхода топлива определяется коэф-

фициентом сопротивления качению, во втором – удельным сопротивлением 
агрегата. 

Согласно работе [5] часовой расход топлива для сельскохозяйственной 
техники равен: 

      zt
PRG *= ,     (1) 

где R  - удельный расход топлива, 
часкВт

кг
*

; 

zP  - тяговая мощность двигателя, кВт. 
Для определения тяговой мощности агрегата при выполнении им сель-

скохозяйственных работ без погружения орудия в почву, а также для оценки 
загрузки двигателя в этих условиях с учетом рабочей скорости движения [6]: 
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где f  - значения коэффициентов сопротивления качения представлены в 
табл. 2; 

G  - масса сельскохозяйственного агрегата, кг; 
тη  - тяговый КПД трактора, в полевых условиях составляет 0,45-0,60; 
рϑ  - рабочая скорость движения, м/с. 

 
Для операций с погружением орудия в почву величина удельного сопро-

тивления машин необходима для определения количества машин в агрегате и 
их общей ширины захвата с целью выбора состава машин, позволяющих 
наиболее эффективно использовать тяговую мощность трактора. Методика 
расчета удельного сопротивления машин с погружением орудия в почву под-
робно рассмотрена в работе [4]. 

Технологические операции 
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Таблица 2 
Коэффициенты сопротивления качению и коэффициенты 

сцепления тракторов 
Тракторы на пневматических 

шинах Гусеничные тракторы Тип пути 
ѓ ц ѓ ц 

Целина, плотная 
залежь 0,05-0,07 0,7-0,9 0,06-0,07 1,0-1,2 

Стерня 0,08-0,1 0,6-0,8 0,06-0,08 0,8-1,0 
Вспаханное 

поле 0,12-0,18 0,5-0,7 0,08-0,1 0,6-0,8 

Поле, подготов-
ленное под по-

сев 
0,16-0,18 0,4-0,6 0,09-0,12 0,6-0,7 

Укатанная 
снежная дорога 0,03-0,04 0,3-0,4 0,06-0,07 0,5-0,7 

 
Тяговую мощность агрегата для данного вида работ определяем путем 

умножения тягового сопротивления агрегата на скорость его движения. 
Данные, предоставляемые спутниковыми системами ДЗЗ, содержат точ-

ную и оперативную информацию о климатических и почвенных факторах на 
каждом этапе реализации выбранной агротехнологии. Использование этой ин-
формации в совокупности с данными метеорологического прогноза, даст воз-
можность принимать экономически и экологически обоснованные управленче-
ские решения о возможности регулирования сроков проведения агротехниче-
ских мероприятий с целью уменьшения воздействия движителей на почву. 

Обработка почвы осуществляется путем многократного прохождения 
сельскохозяйственной техники по полю, что характеризуется не только значи-
тельными топливными затратами, но и приводит к ее деградации, особенно при 
проведении полевых работ на переувлажненной почве, несущая способность 
которой низка. Поэтому однократные проходы тракторов уплотняют почву до 
1,37-1,43 г/см3, а многократные до 1,5. В результате воздействия движителей 
машин глубина уплотнения почвы достигает 0,3-0,6 м. Методики расчета зави-
симости урожайности от уплотнения почвы представлена в работе [7]. 

Исследованиями Украинского научно-исследовательского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства (ИМЭСХ) на суглини-
стых черноземах установлено снижение урожайности пшеницы на 1,07 ц/га 
на каждые 0,1 г/см3 увеличения плотности почвы свыше оптимальной (1,1-
1,3 г/см3). 

За счет роста сорняков урожайность зерновых культур снижается на 2-
2,5 ц/га. Борьба с сорняками на площади 12 млн. га, выделенных под зерно-
вые, обеспечивает повышение урожайности на 2 ц/га, что дает потенциаль-
ный прирост 2,4 млн. т зерна. Применение приемов борьбы с сорняками 
обычно эффективно на полях, где численность сорняков превышает эконо-
мический порог вредоносности [8] 
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Для оценки потерь зерна в зависимости от продолжительности уборки, 
производительности и технического состояния комбайна, характеризующе-
гося коэффициентом готовности, можно воспользоваться методиками, пред-
ложенными в работах [9, 10]. 

Таким образом, при принятии управленческих решений об экономиче-
ской и экологической эффективности проведения технологических операций, 
направленных на повышение урожайности, предлагается воспользоваться со-
отношением: 

     ∑ ∆+〉∆ псс YЗY ,     (3) 
где сY∆  - стоимость прибавки к урожаю, полученной благодаря прове-

денным технологическим операциям; 
∑ З  - суммарные затраты на проведение технологических операций, на-

правленных на повышение урожайности; 
псY∆  - стоимость урожая, потерянного из-за несвоевременного проведе-

ния технологических операций или переуплотнения почвы. 
Выводы. Использование в качестве инструмента решения задачи стаби-

лизации урожайности озимой пшеницы рассмотренного методического под-
хода с использованием информации ДЗЗ, позволит принимать управленче-
ские решения относительно сроков, экономической и экологической обосно-
ванности проведения агротехнических мероприятий, направленных на по-
вышение урожайности. 
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УДК 657.6:004.4:681.518 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
Ходаківська Л. О., к.е.н., Ходаківська К. С., студентка 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті досліджено основні функціональні можливості програмного забезпечен-
ня для аудиторської діяльності. Зроблено огляд відповідних інформаційних технологій та 
інформаційних систем. Узагальнено основні проблеми та визначено перспективи розвит-
ку автоматизації аудиту в Україні. 

In the outlined article, the basic functionalities of the software for accounting audit were 
investigated. In his comment, the author reviews some appropriate accounting information 
technologies and information systems. Also, the article gives a summarized version of the 
prospects of implementation of the accounting audit’s automation in Ukraine as well as its major 
problems and obstacles. 

 
Постановка проблеми. Створення і функціонування інформаційних 

систем в управлінні тісно пов’язане з розвитком інформаційної технології – 
головною складовою частини інформаційної системи [1]. Це повною мірою 
стосується і такого напряму економічної роботи як аудит, який на сьогодні-
шній день – в умовах розвитку сучасних інформаційних систем – не може за-
лишатися осторонь глобальних інформаційних систем. Разом з тим розвиток 
інформаційних систем відбувається настільки швидкими темпами, що ні ау-
дит, ні будь-який інший напрям економічної роботи, що використовує такі 
системи не може ефективно функціонувати без використання відповідних 
технічних засобів. Таким чином, питання комп’ютерних технологій аудиту в 
умовах розвитку сучасних інформаційних систем потребує належної уваги і 
на сьогоднішній день є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі автоматизації ау-
диторської діяльності в своїх дослідженнях приділяли значну увагу як зару-
біжні, так і українські вчені, серед яких: Е. Чамберс, К. Кловз, 
Г. В. Федорова, В. Ю. Лісіна, С. В. Івахненков, Л. О. Терещенко, 
Б. В. Кудрицький та ряд інших. Проте більшість праць з цієї проблематики 
зосереджені переважно на технічних моментах даного питання, в той час як 
обґрунтування теоретико-методологічних основ є обов’язковою умовою нау-
ково обґрунтованих підходів до будь-якого процесу чи явища. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретич-
них передумов комп’ютеризації такої важливої складової економічної роботи 
як аудит та визначення його місця в сучасних інформаційних системах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна технологія 
(IT) – це системно організована для рішення задач управління сукупність ме-
тодів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, 
пошуку, обробки і захисту інформації [2]. 

За призначенням інформаційні технології в аудиті можна розподілити 
на забезпечувальні та функціональні (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація інформаційних технологій в аудиті [4] 

 
До забезпечувальних інформаційних технологій аудиту належать про-

грамні засоби, які можуть бути використані для задоволення загальних інфо-
рмаційних потреб аудитора в процесі перевірки. 

Забезпечувальні інформаційні технології є основним інструментом ау-
диторів на етапі переходу від традиційних ручних технологій до систем ком-
плексної автоматизації. 

Серед забезпечувальних інформаційних технологій аудиту виділяють 
такі групи програмного забезпечення: 

1. Нормативно-довідкові та інформаційно-пошукові системи. Призна-
чені для забезпечення правової підтримки рішень, що приймаються аудито-
ром, і задоволення його основних інформаційних потреб у процесі проведен-
ня перевірки. Серед нормативно-довідкових та інформаційно-пошукових си-
стем варто виділити такі групи інформаційних технологій: 

- системи нормативно-правової підтримки, які забезпечують норматив-
но-правову підтримку аудитора своєчасною та актуальною інформацією. 
Прикладами таких систем можуть бути «Грант», «Консультант Плюс», 
«Юрисконсульт», «Ліга: Закон» тощо; 

- довідкові системи забезпечують аудитора необхідною додатковою ін-
формацією для підготовки та планування перевірки. Сюди, зокрема, може 
бути віднесено: 

- інформаційно-довідкові системи, призначені для забезпечення ауди-
тора інформацією про суб’єкта господарювання на етапі прийняття рішення 
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про проведення перевірки. Прикладом такої системи може бути система роз-
криття інформації на фондовому ринку України, що розміщується в мережі 
Інтернет; 

- інформаційно-пошукові системи, розміщені в мережі Інтернет, забез-
печують задоволення загальних інформаційних потреб аудитора та надають 
широкі можливості для пошуку інформації у відкритих джерелах; 

- бази даних про підприємства та організації, які можуть бути корисни-
ми в процесі аудиту для аналізу та порівняння показників досліджуваного 
підприємства з подібними підприємствами галузі. 

2. Інформаційні технології загального призначення і засоби електро-
нного офісу. До цієї групи належать, насамперед, текстові й табличні редак-
тори, засоби електронного документообігу та інші технології, основним при-
значенням яких в аудиті є забезпечення аудиторів різноманітними засобами 
підготовки документів, автоматизація розрахунків, введення баз даних клієн-
тів. Ці інформаційні технології забезпечують можливість доступу до елект-
ронних масивів та надають широкий спектр інших сервісних функцій. Серед 
основних програмних продуктів можна назвати програмні засоби, що вхо-
дять до пакета програм Microsoft Office: Word, Excel, Access та інші. Слід 
відмітити широку популярність Excel серед аудиторів, пов’язану з простотою 
використання і потужністю тих інструментів, які надає Excel у роботі з маси-
вами даних. Варто сказати, що основою автоматизації роботи окремих ком-
паній є саме програмні рішення, розроблені на базі системи Excel. 

3. Спеціалізовані інформаційно-аналітичні та статистичні системи. За-
безпечують аудитора засобами для проведення комплексного фінансового 
аналізу (прикладом таких програмних комплексів є «FinAnalitic», «Sales 
Expert») та організації статистичних вибіркових досліджень («Статистик-
Консультант», «СтатЕксперт»). 

4. Інформаційні системи обліку. Підготовлені та налаштовані аудито-
ром інформаційні системи обліку, дають змогу здійснювати процедуру тес-
тування алгоритмів інформаційних систем обліку клієнта. Це досягається 
шляхом автоматизованого чи ручного перенесення даних з інформаційної си-
стеми клієнта до інформаційної системи, налаштованої аудитором, з їх пода-
льшою обробкою. Порівнявши результати обробки, отримані аудитором, із 
результатами, сформованими системою клієнта, аудитор має можливість дій-
ти висновків щодо відповідності функціонування алгоритмів інформаційної 
системи клієнта. 

Під функціональними інформаційними технологіями розуміють спеці-
ально розроблені чи модифіковані технології, призначені для вирішення за-
вдань певної предметної сфери. 

Функціональні (прикладні) інформаційні технології в аудиті становлять 
сукупність технічних та програмних засобів, призначених для вирішення за-
вдань аудиту фінансової звітності. 

Процес створення спеціалізованого програмного забезпечення для ау-
диторів ускладнюється специфікою аудиторської діяльності, до якої нале-
жить значний спектр підприємств, з якими мусять працювати аудитори. При 
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цьому всі підприємства розрізняються між собою за сферою діяльності, спе-
цифікою, характером та обсягами діяльності. Однак набагато важливіше є те, 
що всі підприємства, які перевіряються, відрізняються за формою ведення 
бухгалтерського обліку, характером технологій, застосовуваних для обробки 
інформації (ручна, частково автоматизована, автоматизована), типом програ-
много забезпечення, за допомогою якого автоматизуються процеси збору, ре-
єстрації, обробки та зберігання інформації. Сьогодні на ринку бухгалтерсько-
го програмного забезпечення існує значне число виробників, що пропонують 
різні інформаційні системи бухгалтерського обліку, які розрізняються залеж-
но від виду діяльності та специфіки підприємства. Найпопулярнішими є про-
грамні продукти «1С: Підприємство 7.7», «Парус», «Галактика», «БестПРО» 
та інші. Крім того, виробники налаштовують й доробляють програмні засоби, 
розробляють інформаційні системи обліку залежно від специфіки й бажання 
замовника [4]. 

Такий широкий спектр різноманітного програмного забезпечення, за 
допомогою якого автоматизуються інформаційні та управлінські процеси на 
підприємстві, що перевіряється, ускладнює створення спеціалізованого про-
грамного забезпечення, призначеного для комплексної автоматизації ауди-
торських перевірок. 

У зв’язку з цим, сьогодні аудитори перебувають у пошуку засобів, зда-
тних хоча б частково автоматизувати процедуру перевірки. 

За ступенем охоплення задач аудиту, які вирішуються в процесі переві-
рки, функціональні серед інформаційних технологій можуть бути виділені 
програмні продукти окремих аудиторських процедур. Технології цієї групи 
призначені для вирішення окремих задач аудиту в процесі перевірки фінан-
сової звітності. Сюди належать засоби, призначені для вирішення окремих, 
найбільш трудомістких задач аудиту, покликаних забезпечити раціональне 
використання часу перевірки за рахунок зменшення рутинної складової в ді-
яльності аудиторів. 

Інформаційні технології цієї групи мають проміжне значення при пере-
ході від застосування різноманітних забезпечувальних технологій до техно-
логій комплексної автоматизації аудиту. 

Серед цієї групи технологій можна виділити: 
1. Системи автоматизації аудиторських вибіркових досліджень – по-

кликані забезпечити надійність та ефективність аудиторського вибіркового 
статистичного дослідження: 

- програма «Vibor 01» призначена для визначення обсягів вибіркової 
сукупності під час проведення якісного вибіркового дослідження; 

- програма фірми Ernst&Young, що має назву «E&Y Microstar», призна-
чена для визначення обсягів вибірки на підставі інформації про обсяги гене-
ральної сукупності, припустимої похибки, заданого рівня аудиторського ри-
зику та рівня суттєвості [3]. 

Суттєвість – це характеристика облікової інформації, яка визначає її 
здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності. 
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2. Системи дослідження файлів та баз даних. До цього виду технологій 
належать системи, призначені для автоматизації процесів пошуку, групуван-
ня, аналізу та відбору даних із баз даних інформаційних систем клієнта. 

Прикладом такого програмного продукту може слугувати програма 
Audit Command Language (ACL), яка забезпечує: 

- доступ до змісту файлів даних інформаційної системи господарюючо-
го суб’єкта незалежно від виду програмного забезпечення, що використову-
ється ним під час ведення обліку чи його конфігурації; 

- пошук, відбір, сортування та групування операцій, їх аналіз на логіч-
ність, санкціонованість, законність, наявність обов’язкових елементів. 

Складність застосування такого програмного забезпечення пов’язана з 
необхідністю опанування аудитором інформації про структуру збереження 
даних у базі даних клієнта та опанування навичками побудови запитів у се-
редовищі баз даних. 

3. Інформаційні системи комплексної автоматизації аудиторської дія-
льності покликані забезпечити розв’язання основних задач аудиту фінансової 
звітності та інші види аудиторських перевірок. Розглянемо характеристики 
різних програм, які претендують називатися системами комплексної автома-
тизації аудиту. 

Інформаційні системи комплексної автоматизації перевірок становлять 
певне операційне середовище, що забезпечує комплексне вирішення най-
більш трудомістких завдань, що постають перед аудитором на основних ета-
пах аудиту фінансової звітності. Маємо констатувати відсутність на ринку 
програмних продуктів вітчизняних розробок здатних автоматизувати процес 
аудиту. На поточний момент адаптовано до вимог вітчизняних аудиторських 
компаній і представлено на ринку аудиторського програмного забезпечення 
України версії таких російських програмних комплексів, як: «AuditXP», 
«Комплекс Аудит», «IT Audit: Аудитор» [4]. 

Інформаційні системи комплексної автоматизації аудиторської діяль-
ності. Рівень сучасних інформаційних технологій дає змогу говорити про не-
обхідність створення систем, спрямованих на комплексну автоматизацію ау-
диторської діяльності загалом. Такі системи повинні створювати автоматизо-
ване інформаційне середовище в межах аудиторської фірми, здатне забезпе-
чити потреби керівництва компанії в інформації для управління аудиторсь-
кою діяльністю. 

Висновки. Таким чином, як ми бачимо, сучасні інформаційні системи 
мають досить широкий спектр можливого застосування при здійсненні ауди-
торських перевірок. Кожна конкретна система відповідає конкретним за-
вданням, а тому їх використання має ґрунтуватися на глибокому знанні як 
теоретичної складової цієї роботи, так і її технічних моментів. Проте, ситуа-
ція, яка склалася нині в Україні з рівнем автоматизації аудиторської діяльно-
сті загалом є далекою від бажаної, що значно знижує конкурентоспромож-
ність вітчизняних аудиторських фірм порівняно із зарубіжними транснаціо-
нальними компаніями, і стримує подальший розвиток вітчизняного аудиту. 
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Обґрунтована сутність та роль фінансів у інноваційному розвитку транспортно-

дорожньому комплексі.  Акцентована значущість кластерного розвитку ТДК в площині 
фінансового забезпечення сталого розвитку його складових та досягнення конкурентноз-
датності країни. 

The essence and role of finance in the innovative development of the transport sector. 
Accented importance of cluster development of the transport sector in the plane of the financial 
sustainability of this components and achieve competitiveness of the country. 

 
Постановка проблеми. Україна розташована на перетині багатьох між-

народних транспортних коридорів, що зв’язують її з іншими країнами та є 
важливою сполучною ланкою між ними. Таке географічне положення зумов-
лює значущість транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) для розвитку еко-
номіки країни. Наявність конкурентних преваг, невикористаного наукового, 
виробничого, територіального, інвестиційного потенціалу обумовлюють до-
цільність впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку ТДК на 
основі формування транспортно-дорожніх кластерів. Особливо актуальними 
питання кластерного розвитку набувають у період подолання кризових явищ 
в економіці країни та стабілізації стану провідних її галузей. 

Позитивний зарубіжний досвід функціонування кластерів, в тому числі 
й в транспортній сфері, дозволяють стверджувати, що кластерізація транспо-
ртно-дорожнього комплексу сприятиме досягненню його конкурентоспро-
можного рівня, активізації інвестиційної діяльності, модернізації інфраструк-
тури, розвитку суміжних галузей, територій, використанню експортного по-
тенціалу в цій сфері [1, c. 73]. Галузі ТДК характеризуються як галузі з най-
більшою інноваційною спроможністю та інноваційною ємністю. Інноваційні 
транспортно-дорожні кластери дозволять полегшити процес дифузії іннова-
цій у транспортну сферу [11, c. 138]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В численних наукових пра-
цях вітчизняних і іноземних науковців, таких як: І.Я. Аксьонов, 
О.П. Артинов, М.М. Біленький, М.М. Громов, В.П. Ільчук, Г.О. Кондрать’єв, 
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В.Г. Коба, Ф.П. Кравець, В.І. Краєв, Б.М. Парахонський, Ю.Є. Пащенко, 
Ю.М. Цвєтов, Є.М. Сич та ін. піднімались проблемні питання транспортної 
галузі, що пов’язувались з недостатнім фінансуванням, фізичним та мораль-
ним зносом основних фондів і та ін., проте низка проблем залишилась поза 
увагою вчених – дослідників. 

Сучасні концептуальні підходи, викладені у наукових працях вітчизня-
них та зарубіжних вчених, повною мірою не розкривають ролі фінансів в ін-
новаційному розвитку ТДК. Необхідність комплексного ґрунтовного дослі-
дження теоретичних і практичних питань щодо подальшого розвитку транс-
портно-дорожнього комплексу, сучасний стан якого визначається строкатіс-
тю та значною диференціацією умов функціонування, потреб фінансування, 
особливостей розміщення і вагомості у народногосподарському комплексі 
країни та її регіонів стали визначальними при формуванні цілей роботи.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сут-
ності та ролі фінансів у інноваційному розвитку ТДК й критичному осмис-
ленні векторів подальшого розвитку шляхів подолання окресленої проблема-
тики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізуємо, що являють 
собою фінанси інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу. 
Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке 
характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Як і 
будь-яке явище, вони можуть розглядатись на різних рівнях узагальнення і 
деталізації. 

Найбільш поширене тлумачення категорії „фінанси” полягає у фокусу-
ванні виключно на динамічному їх боці, тобто йдеться про визначення фі-
нансів лише як системи відносин, що виникають у процесі розподілу та пере-
розподілу деяких грошових фондів. Таке визначення показує тільки один бік 
такого багатогранного явища, як фінанси, окреслюючи його межі виключно 
через характер функціонування. За статичного розгляду фінансів вони є не 
системою відносин, а певними коштами, які сформовані в процесі створення, 
розподілу й перерозподілу деяких фондів грошових ресурсів. Хоча обидва 
підходи є правильними, оскільки цілком коректно відображають сутність фі-
нансів, проте їх не можна вважати повними. Так само важко погодитися з ви-
черпністю тлумачення фінансів, як набору методів і форм використання кош-
тів, адже в цьому разі розглядається лише організаційний, інструментальний 
бік фінансів та ігнорує ряд інших їх ознак. 

З огляду на предмет цього дослідження, нас цікавить тлумачення, яке 
було б максимально повним і відповідало б особливостям функціонування 
транспортно-дорожнього комплексу, а також дало б змогу адекватно обґрун-
тувати роль фінансів у інноваційному розвитку ТДК. 

Для визначення сутності фінансів як інструменту інноваційного розвит-
ку ТДК заслуговує на увагу тлумачення дефініції Кузьміна О.Є. та Шотіка 
Т.М. Вони пропонують наступне визначення: „фінанси слід розуміти як гро-
шові відносини щодо формування й розподілу фондів грошових ресурсів, ви-
користання яких здійснюється в системі відносин між суб'єктами функціону-
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вання економіки” [4, c. 22]. Відмітимо, що дане визначення є досить змістов-
ним і значною мірою відбиває характер фінансової складової інноваційного 
розвитку і водночас розкриває фінанси як джерело матеріальних ресурсів, як 
явище, що інтегрується в систему економічних зв'язків, і як інструмент 
управління інноваційним процесом. 

Комплексний аналіз визначень [6, 7, 8, 9, 10] обумовлює необхідність 
тлумачення фінансів, яке б враховувало властиві ознаки функціонування 
ТДК. У зв’язку з цим, поняття „фінанси” потребує більшого уточнення. 

Транспорт, будучи галуззю матеріального виробництва, виконує функ-
цію просторового переміщення продукції промислового і сільськогосподар-
ського призначення, пов'язує виробництво та споживання, об'єднує різні га-
лузі та регіони у єдиний комплекс, забезпечуючи безперервний процес роз-
витку продуктивних сил. Транспорт прискорює кругообіг матеріальних благ 
у суспільному виробництві, збільшуючи тим самим, сумарну продукцію на-
родного господарства країни. Хоча на транспорті і відбувається процес виро-
бництва, але він своєрідний на відміну від промислового, сільськогосподар-
ського секторів тим, що на транспорті продукт у новій натурально-речовій 
формі не створюється. Його корисний ефект досягається за рахунок перемі-
щення створеної іншими галузями матеріального виробництва продукції від 
місця виробництва до місць споживання. Таке положення виключає можли-
вість існування транспортної продукції окремо, поза виробничого процесу, де 
виробництво, реалізація і споживання транспортної продукції злито воєдино. 
Процес виробництва, реалізації та споживання продукції транспортного ком-
плексу регіону здійснюється в межах обігу і для обігу.  

В.М. Опарін вважає, що...” фінанси мають як видиму, зовнішню, форму 
прояву, так і внутрішній зміст. Видима сторона фінансів проявляється у гро-
шових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці пото-
ки - їх характер і форми, спрямованість і обсяги - є предметом практичної фі-
нансової діяльності. Прихована, змістова, сторона фінансів пов’язана з тим, 
що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме - рух вартості створеного 
у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні 
відносини. Від налагодженості цих відносин залежить ефективність економі-
чної системи і розвиток суспільства. Обмінно-розподільні відносини харак-
теризують внутрішню сутність фінансів і є предметом фінансової науки”. 

З огляду на це, він надає наступне визначення: „фінанси - це сукупність 
грошових відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням 
фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості 
створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за 
певних умов і національного багатства” [5]. 

Враховуючи вищенаведене, в контексті особливостей умов функціону-
вання галузей транспортної сфери комплексна оцінка сутності фінансів поля-
гає у наступному: фінанси  ТДК - це система грошових відносин щодо роз-
поділу та перерозподілу доданої вартості, що формується у нематеріальній 
формі, але є домінантною складовою валового внутрішнього продукту. 
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Комплексний підхід дослідження ролі транспорту, сутності та організа-
ції процесу функціонування транспортно-дорожнього комплексу дозволяє 
обґрунтувати визначення фінансів суб’єктів господарювання ТДК, яке най-
повніше враховуватиме викладені зауваження.  

Так, транспорт – це одна з найважливіших галузей народного господарс-
тва, що виконує функцію своєрідної кровоносної системи в складному орга-
нізмі країни. Транспорт не тільки забезпечує потреби господарства і насе-
лення в перевезеннях, але разом з містами утворює каркас території, є скла-
довою частиною інфраструктури, служить матеріально-технічною базою фо-
рмування і розвитку територіального поділу праці, справляє істотний вплив 
на динамічність і ефективність соціально-економічного розвитку окремих ре-
гіонів і країни в цілому.  

Транспортно-дорожній комплекс є штучною особливо складною техні-
ко-технологічною, соціально-економічною та організаційною відкритою сис-
темою, що займає найважливіше місце в економіці країни та світу, тому до-
слідження та вдосконалення його функціонування розглядається вченими, 
практиками й урядами країн і вважаються необхідними, вагомими, актуаль-
ними.  

ТДК має глобальний характер, оскільки тільки формально розділений 
кордонами країн, межами регіонів країни, міст і районів. Він одночасно може 
розглядатися як найважливіший народногосподарський інфраструктурний 
елемент і як самостійна частина (галузь) економіки, яка створює комплекс 
специфічних економічних благ, що і визначає його галузеві відзнаки.  

Якщо аналізувати зміст комплексу створюваних благ, то виявиться, що, 
з одного боку, транспортна послуга є системоутворюючою. Комплекс ство-
рюється й існує, щоб створювати умови для руху транспорту, перевезення 
пасажирів і вантажів. Саме тому ТДК відноситься до елементів інфраструк-
тури народного господарства. З іншого боку, всередині ТДК утворюється 
власна інфраструктура, яка забезпечує його функціонування і дозволяє ство-
рюватися сукупності супутніх, але необхідних і не менше важливих економі-
чних благ. Ця сукупність мінлива. Вона постійно розширюється. Змінюються 
і ціннісні пріоритети благ, змінюються соціально-економічні відносини з 
приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання всієї сукупності еко-
номічних благ, створюваних комплексом переважно у вигляді послуг. З іншо-
го боку  всередині ТДК утворюється власна інфраструктура яка забезпечує йо-
го функціонування і  дозволяє створюватися сукупності супутніх але необхід-
них і не менше важливих економічних благ. Ця сукупність мінлива. Вона по-
стійно розширюється. Змінюються і ціннісні пріоритети благ, змінюються 
соціально-економічні відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну та 
споживання всієї сукупності економічних благ, створюваних комплексом пе-
реважно у вигляді послуг. 

Дослідження особливостей функціонування ТДК надає змогу сформу-
лювати підхід до визначення „суб’єкт господарювання ТДК”, а також обґру-
нтувати впровадження поняття „суб’єкти управління ТДК”. Суб'єкти госпо-
дарювання в ТДК доцільно розглядати на макро- та мікрорівні.  



 

 145

Очевидно, що транспорт є необхідною умовою територіального поділу 
праці, спеціалізації районів, їх комплексного розвитку. На нашу думку, ціл-
ком виправдане включення до складу суб’єктів господарювання ТДК адміні-
стративно-територіальні одиниці. Адже, кожний регіон має свої особливі 
умови господарювання: географічне розміщення, галузеву структуру, транс-
портний, ресурсний, виробничий, кадровий потенціал тощо. 

Ринкове середовище, постійно змінюючись, впливає на всі функціона-
льні області діяльності суб’єктів, в тому числі і на фінансові відносини, що 
зумовлює необхідність управління ними згідно зі змінами всіх чинників. Ви-
щенаведене дозволяє обґрунтувати дефініцію „суб’єкти управління ТДК”. 
Суб'єктами управління в ТДК виступатимуть держава, органи влади адмініс-
тративно-територіальних одиниць, територіальні або промислові об’єднання 
в особі їх керівних органів, власники підприємств транспортно-дорожньої 
сфери та менеджери цих суб’єктів. У кожного з цих суб’єктів своя місія та 
задачі управління для успішного досягнення власних стратегічних цілей. 

У відповідності з висновками більшості експертів для організації керу-
вання на сучасному рівні транспортними потоками виникає необхідність 
створення єдиної системи управління транспортною мережею України з ура-
хуванням перспективного розвитку існуючих ринкових стосунків, включаю-
чи систему експлуатації транспортних засобів.  Для цього доцільно впрова-
дити розробки глобальних інформаційно-навігаційних систем, в тому числі 
на міжнародних транспортних коридорах. Для забезпечення нормальної ро-
боти таких систем необхідне впровадження нових технологій інтермодальних 
та інтероперабельних перевезень. Крім того, потрібно створити гармонізова-
ну з європейськими зразками систему управління безпекою дорожнього руху. 

Вирішення окреслених цих і багатьох інших актуальних задач розвитку 
ТДК України можливе за рахунок формування транспортно-дорожніх клас-
терів. З 2003 року Верховна Рада України відповідним законом визначила 
стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності, одним з яких є бу-
дівництво і реконструкція транспортних систем. Закон „Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні” зобов’язав органи виконавчої влади 
всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спря-
мованих на реалізацію пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та 
концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів  
[12, c. 135]. 

На жаль, однією з найслабкіших ланок у цьому процесі є відсутність ін-
новаційних структур, які дали б можливість об’єднувати навколо них свої ре-
сурси та стали б концентруючою силою всіх суб’єктів інноваційної діяльнос-
ті [11]. 

Усвідомлюючи невідкладну потребу вжити заходи для об’єднання нау-
ки, виробництва та фінансового сектору, Державне агентство України з інве-
стицій та інновацій опрацювало схему взаємодії всіх учасників інноваційного 
процесу через утворення спеціальних об’єднань, які можна називати „іннова-
ційними кластерами”, „кластерами компетенції”, „точками зростання” тощо. 
Саме такі об’єднання, на нашу думку, стануть інституційним механізмом ре-
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алізації відповідних інноваційних пріоритетів та дадуть змогу підвищити 
внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність його членів за рахунок 
комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень та ін-
новацій, освіти, навчання і заходів політики підтримки. 

Оскільки в статті ми визначили, що однією із умов сталого економічного 
зростання як суб’єктів господарювання ТДК, так і держави в цілому є інно-
ваційна діяльність, а головним чинником, що впливає на її ефективність ви-
ступає фінансове забезпечення, то пріоритет формування транспортно-
дорожніх кластерів стає очевидним. Активізація і мобілізація фінансових по-
токів в межах кластерного утворення  дозволить ефективно використовувати 
наявний і невикористаний потенціал. 

Висновки. Резюмуючи все вищевказане, ми дійшли таких висновків: 
фінанси займають домінуюче місце в інноваційному розвитку ТДК і є перс-
пективним напрямком подальших досліджень. Особливої актуальності набу-
вають питання кластерного розвитку ТДК в площині фінансового забезпе-
чення сталого розвитку його складових та досягнення конкурентноздатності 
країни. 
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Розглянуті структура виробництва цукрових буряків та цукру, інтеграційні процеси 
в цукробуряковому підкомплексі та вплив концентрації на ефективність вирощування цу-
крових буряків в Україні. 

The structure of the domestic production of raw materials and finished products, the 
integration processes in the sugar beet subdivision and the effect of concentration on the 
efficiency of sugar beet in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Наразі економічні відносини бурякосійних гос-
подарств та цукрових заводів розвиваються шляхом посилення вертикальної 
інтеграції. Виробництво і переробка цукрових буряків концентрується в інте-
грованих компаніях, які займаються як вирощуванням коренеплодів, так і 
випуском цукру. До складу таких формувань входять бурякосійні господарс-
тва, цукрові заводи та інші структури. Причому окремі компанії з кожним 
роком нарощують свої капітали в цукровій галузі, придбаваючи нові заводи 
та розширюючи площі посівів буряків. Така інтеграція дозволяє заощаджува-
ти кошти в зв’язку з усуненням проміжних фінансово навантажених ланок 
між виробниками сировини та її переробниками. Відповідно забезпечується 
підвищення ефективності цукробурякового виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку економі-
чних відносин бурякосійних господарств та цукрових заводів активно дослі-
джувались відомими вченими та практиками: О. Багатеренком, П. Борщевсь-
ким, О. Зайцем, М. Коденською, В. Слюсарем, В. Рибачуком та іншими [2, 3]. 
Дана стаття має за мету охарактеризувати сучасний стан даних процесів у 
галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Національної 
асоціації цукровиків України "Укрцукор" в 2009-2011 рр. цукрові заводи 
вирощували цукрові буряки для промислової переробки  на площах, що 
становили 57,2% загальних в Україні, відповідно цукровими заводами було 
вирощено 58,5% валового збору цукрових буряків ( табл. 1). 

В 2011 р. площі посівів цукрових буряків на цукрових заводах станови-
ли 295,4 тис. га, в тому числі в інтегрованих формуваннях – 231,3 тис. га 
(78,3%), на самостійно працюючих цукрових заводах –64,1 тис. га (217%). 

Інтеграційні процеси в галузі відображаються на рівні концентрації ви-
робництва сировини. В результаті інтеграційних процесів відбувається кон-
центрація і виробництва цукру в Україні (табл.2). 
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Таблиця 1 
Структура виробництва цукрових буряків у 2009-2011 рр.* 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Площа Валовий 
збір Площа Валовий 

збір Площа Валовий 
збір Виробники 

тис.
га % млн. 

т % тис.
га % млн 

т % тис. 
га % млн 

т % 

Цукрові заводи 205 64,1 6,5 65,0 260 61,4 7,4 54,0 295 57,0 11,0 58,8 
Сільськогосподар-
ські підприємства 63 19,7 2,0 20,0 145 29,5 4,0 29,2 126 24,4 4,7 25,1 
Фермерські гос-
подарства 18 5,6 0,6 6,0 45 9,1 1,2 8,8 41 7,9 1,4 7,5 
Господарства на-
селення 34 10,6 0,9 9,0 42 8,5 1,1 8,0 54 10,7 1,6 8,6 
Всього 320 100 10,0 100 492 100 13,7 100 516 100 18,7 100 

* За даними НАЦУ "Укрцукор". 
 

 
Рис. 1. Структура площ посівів цукрових буряків у 2011 р. 

 

Таблиця 2 
Структура виробництва бурякового цукру за виробниками 

в Україні в 2011 р. (за даними НАЦУ "Укрцукор") 

Цукрові компанії, групи за-
водів 

Кіль-
кість 
заводів 

Перероблено 
буряків,  
тис. т 

Вироблено 
цукру, 
тис. т 

У % до загаль-
ного випуску 

1. ТОВ Фірма “Астарта-
Київ” 7 2567.4 370.9 15.9 

2. ТОВ “Агропродінвест” 2 1314.3 189.3 8.1 
3. ТОВ “Укрлендфармінг” 2 1285.1 186.7 8.0 
4. ТОВ “Кернел Трейд” 4 1216.6 161.7 6.9 
5. Група компаній “Мрія-
центр” 7 1309.2 157.6 6.8 
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Цукрові компанії, групи за-
водів 

Кіль-
кість 
заводів 

Перероблено 
буряків,  
тис. т 

Вироблено 
цукру, 
тис. т 

У % до загаль-
ного випуску 

6. ТзОВ“Радехівський цу-
кор” 1 841.0 111.9 4.8 

7. ТОВ “Панда” 3 742.6 90.9 3.9 
8. Агрофірма “Світанок” 2 522.9 81.6 3.5 
9. “Теофіпрольський ц/з” 1 560.0 76.9 3.3 
10. ”Подільські цукроварні” 3 525.5 74.6 3.2 
11. ТОВ “Галс-ЛТД” 2 333.1 43.7 1.9 
Всього інтегровані компанії 34 11217.7 1545.8 66.3 
Самостійні цукрові заводи 43 6146.9 785.15 33.7 
Разом по Україні 77 17364.6 2330.95 100.0 

 

В 2011 р. ТОВ "Астарта-Київ", до складу якого входить 7 цукрових за-
водів, було перероблено 2567,4 тис.т цукрових буряків і випущено 370,9 тис.т 
цукру, що становить майже 16% загального його обсягу виробництва в Укра-
їні (2330,95 тис.т). Групою компаній "Мрія-центр", що нараховує також 7 цу-
крових заводів, в 2011 р. було вироблено 157,6 тис. т бурякового цукру –
близько 7% загального виробництва. Більше 160 тис. т цукру було вироблено 
ТОВ "Кернер Трейд", яка об’єднала 4 цукроварні. В цілому інтегрованими 
цукробуряковими структурами, які об'єднали  в 2011 р. 34 цукрових заводи, 
виробили понад 66% цукру при тому, що не інтегрованими цукровими заво-
дами в кількості 43 підприємства вироблено 785 тис. т (33,7%) продукту. 

Компактність сировинних зон навколо цукрових заводів позитивно по-
значається на ефективності цукробурякового виробництва, оскільки знижує 
транспортні витрати (особливо в умовах зростання цін на пально-мастильні 
матеріали) та втрати коренеплодів та вмісту в них цукру. Дослідження нау-
ковців (зокрема Українського НДІ цукрової промисловості), свідчать, що 
ефективною є заготівля цукрових буряків при радіусі доставки близько 30 км, 
тобто бурякосійні площі повинні бути сконцентровані навколо переробних 
підприємств. Цьому сприяє формування інтегрованих формувань, що відбу-
вається в галузі. 

В значній мірі завдяки розглянутим інтеграційним процесам забезпечене 
зростання інтегруючого показника економічної ефективності основних ланок 
цукробурякового підкомплексу: в 2009 та 2010 рр. була досягнута рентабель-
ність виробництва цукрових буряків відповідно 37,0 та 16,7% (при збитково-
сті в 2007 р. -11,1%),  і їх переробки (випуску цукру) – відповідно  2,3 та 3,2% 
(при збитковості в 2007 р. -2,5%). В 2011р. рентабельність цукрових буряків 
за даними Міністерства аграрної політики та продовольства становила 22,7%, 
а витрати на виробництво 1 т цукру за даними Національної асоціації цукро-
виків України «Укрцукор» становили 6850 грн. при середній оптовій ціні 
7725 грн/т. 

Разом з тим  реформування земельних відносин в цукробуряковій галузі 
України створює передумови для негативних перспектив розвитку галузі на 
шляху розширення і поглиблення інтеграції. Виклик може створити  Стаття 
14. проекту Закону України “Про ринок земель” (реєстраційний № 9001-д), 
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яка регламентує обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільсь-
когосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва. Пункт 4 передбачає, що «загальна площа земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з ураху-
ванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не 
може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських угідь на території 
одного району та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на 
території області». У разі введення в ході земельної реформи такого обме-
ження по оренді землі в Національній асоціації цукровиків України  «Укрцу-
кор» прогнозують зупинку більше 40 цукрових заводів через неможливість 
забезпечити їх сировиною. Особливо в загрозливій ситуації опиняться крупні 
цукрові компанії. Слід зазначити, що в Українській аграрній конфедерації 
(УАК) не безпідставно вважають, що саме агрохолдинги - вертикально інтег-
ровані формування у цукробуряковому під комплексі- створили умови для 
того, щоб забезпечити державу цукром власного виробництва. За підрахун-
ками УАК, близько 900 суб’єктів господарювання у нашій державі потрап-
лять в обставини, коли вони юридично не зможуть здійснювати свою діяль-
ність. 

Висновки. Пріоритетними напрямами удосконалення заготівлі цукро-
вих буряків слід вважати відновлення прямих (безпосередніх) зв’язків по ви-
рощуванню та заготівлі цукрових буряків, створення ефективних інтеграцій-
них формувань по технологічному ланцюгу цукробурякового виробництва. 

Важливим економічним важелем збільшення виробництва цукру з най-
меншими затратами у вертикально інтегрованих структурах цукробурякового 
підкомплексу може стати механізм мотивації працівників різних ланок за ве-
ртикаллю, побудованій залежно від кінцевих результатів їх діяльності на 
умовах забезпечення рівноцінних партнерських стосунків усіх учасників, в 
тому числі первинної ланки бурякоцукрового виробництва, об'єктивності 
оцінки якості та безпечності сировини при прийманні на переробку. 

В Проекті Закону України "Про ринок земель" доцільно врахувати спе-
цифіку роботи цукрової галузі в частині необхідності створення компактних 
сировинних зон навколо цукрових заводів. 
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Розглянуто класичні праці з предмету вимірювання інтелектуального капіталу, за 

допомогою порівняльної характеристики моделей, що доказали свою ефективність на 
практиці закордонних компаній (Навігатор інтелектуального капіталу – «радарна схе-
ма» Т.А. Стюарта, BSC Каплана і Нортона, IAM К.Е. Свейбі, Навігатор інтелектуально-
го капіталу «Скандія» Едвінсона і Малоуна, Індекс інтелектуального капіталу та Техно-
логічний аудит Е.Н. Брукінг), запропоновано ідеальну модель для вимірювання інтелекту-
ального капіталу та обґрунтовано її ключові критерії. 

Classic papers on the measuring of intellectual capital are considered, an ideal model for 
the measuring of intellectual capital is offered and its key criteria are defined with the method of 
the comparative description of the classic IC models, that have been proved their efficiency (Т. 
A. Stewart’s IC navigator, BSC by Kaplan & Norton, K.-E. Sveiby’s IAM, Scandia’s IC Naviga-
tor by Edvinsson & Mallone, Intellectual Capital Services’ IC-Index and the Technology Bro-
ker’s IC Audit). 

 

Постановка проблеми. Не зважаючи на те, що інтелектуальний капітал 
- відносно недавнє відкриття в області економіки (перше посилання на термін 
- 1969 р., Дж. Гелбрейт), на сьогоднішній момент існує величезна кількість 
його визначень, так само, як і складу компонентів, що до нього відносять. Ін-
тернет заповнений статтями стосовно цього предмета, і щодня з'являються 
нові наукові роботи. У бібліотеках можна знайти декілька фундаментальних 
праць з теорії управління інтелектуальним капіталом, десятки монографій і 
безліч науково-популярної літератури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В області оцінки інтелектуа-
льного капіталу і вимірювання його складових також досі немає єдиного ме-
тоду, проте в існуючих моделях виміру окремих об'єктів і зроблених в них 
спробах структурувати інтелектуальний капітал спостерігаються загальні те-
нденції. Цією проблемою детально займається шведський учений К.Е. Свей-
бі. У його статті «Methods for Measuring Intangible Assets», яка час від часу 
оновлюється (останнє оновлення - 27 квітня 2010 року), приведені усі відомі 
на сьогодні моделі виміру інтелектуального капіталу: із застосуванням як 
прямих, так і непрямих методичних прийомів, як за допомогою фінансових, 
так і за допомогою нефінансових показників [1]. 

Проте детальний розгляд кожної із моделей у даному дослідженні уяв-
ляється недоцільним, оскільки усі вони схожі і являються, по суті, вдоскона-
леними варіантами чотирьох або шести основних. Останні можна назвати 
класичними моделями виміру інтелектуального капіталу. Усі вони розробле-
ні зарубіжними ученими (США і Швеція), тому, з метою звернення до пер-
шоджерел, в цьому дослідженні використовуються переважно англомовні лі-
тературні посилання. 



 

 152 

Аналіз, заснований на порівнянні моделей виміру інтелектуального ка-
піталу за ключовими ознаками був зроблений в роботі «Models of IC 
Valuations» Германом А. ван дер Бергом. Автор використав такі ознаки порі-
вняння: тимчасова орієнтація (минуле/майбутнє); системна динаміка (капі-
тал/потік); причинно-наслідковий аспект (причина/ефект) [2]. Проте підбір 
моделей для порівняння не дозволяє ні збільшити кількість ознак, ні зістави-
ти їх в інших аспектах, оскільки деякі з моделей стосуються не лише і не сті-
льки вимірювання інтелектуального капіталу. Так, моделі доданої і ринкової 
вартості (EVA і MVA) відносяться до області фінансового аналізу показників 
рентабельності і прибутковості діяльності підприємства, коефіцієнт Тобина - 
до його загальної вартісної оцінки. Що стосується таких специфічних мето-
дів, як теорія реальних опціонів і метод дослідження посилань на патенти 
(Citation-weighted Patents - CWP), то перший недостатньо вивчений і склад-
ний для аналізу і застосування, а другий, хоча і є прямим виміром об'єктів ін-
телектуального капіталу, проте не враховує усіх його видів. 

Постановка завдання. Мета цієї роботи полягає в удосконаленні мето-
дики аналізу класичних моделей виміру інтелектуального капіталу підприєм-
ства і виділення ключових ознак для їх порівняння між собою. Головне за-
вдання дослідження полягає в обґрунтуванні основних характеристик ідеаль-
ної моделі виміру інтелектуального капіталу, яка об'єднує в собі закономір-
ності побудови класичних моделей і є базою для порівняння її із новими мо-
делями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш видатними зару-
біжними ученими, які дали сучасній економічній теорії уявлення про інтеле-
ктуальний капітал і зробили спробу його класифікувати і оцінити, можна на-
звати: Т. А. Стюарта [3], Роберта С. Каплана і Девіда П. Нортона [4], К. Е. 
Свейбі [1; 8; 9; 10], Л. Едвінсона, М. С. Малоуна [5], Іохана і Горана Руса [6], 
Е. Н. Брукінг [7]. 

Т. А. Стюарт (США) класифікував інтелектуальний капітал на людсь-
кий, структурний і споживчий і запропонував способи виміру інтелектуаль-
ного капіталу по цих видах і в цілому. За його власними словами: «Я не спо-
діваюся вичерпати тему. Моя мета — поділитися ідеями, які я знаходжу ціка-
вими, і спонукати компанії до експериментів з їх власними ідеями». Способи 
виміру будуються на якісних оцінках, загальна картина демонструється за 
допомогою «Навігатора інтелектуального капіталу» — «радарній схемі», що 
дозволяє порівняти неоднорідні дані і навіть дані різного походження, — які-
сні показники для кожного виду інтелектуального капіталу (по три показники 
на споживчий, структурний і людський) і загальний — співвідношення між 
ринковою і обліковою вартістю. Привабливість цієї схеми у тому, що вона 
показує, які види інтелектуального капіталу розвинені на підприємстві кра-
ще, ніж інші; і, відповідно, які вимагають особливої уваги з урахуванням їх 
стратегічного значення. Проте Навігатор не показує, як вплине зміна одного з 
якісних вимірників на загальний показник. Навіть якщо вимірник змінився з 
одночасною зміною співвідношення ринкової і облікової вартості, ще не до-
ведено, що між ними є залежність. Ринкова вартість компанії може мінятися 
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під впливом зовнішніх чинників. Щоб абстрагуватися від такого впливу, по-
трібно кожного разу порівнювати з цим підприємством однотипні компанії, і 
аналізувати також і їх показники, і для них будувати Навігатора. Також неко-
ректно застосовувати облікові і ринкові показники в одному вимірнику без 
коригувань бухгалтерської вартості.   

Роберт С. Каплан і Девід П. Нортон (США) розробили у 1996 році Зба-
лансовану систему показників (Balanced Scorecard - BSC). З її допомогою 
здійснюється контроль стратегічної діяльності на рівні бізнес-процесів, по 
суті - оперативне управління процесів. Ця розробка вказує на те, що інтелек-
туальний капітал - зовсім не капітал, а процеси, що утворюють вартість. 
Процеси, в які залучені цілком відчутні ресурси. Відповідно до концепції 
BSC, ці процеси поділяються на чотири сфери або напрями: фінансове, спо-
живче, напрям внутрішніх процесів і напрям навчання і росту. Ці показники 
мають нефінансові вимірники, оскільки стверджується, що фінансових пока-
зників недостатньо для того, щоб описати стан підприємства. Проте нефінан-
сові показники, по-перше, не можуть бути порівнянні між собою, по-друге, 
не викликають довіри у зовнішніх користувачів, у тому числі і у власників 
підприємства, які звикли до мови «грошей». А грошові вимірники можуть 
бути застосовні у будь-якій системі показників, і тільки вони дозволять із за-
довільною точністю визначати стан того або іншого процесу, у тому числі, і 
шляхом порівняння. Крім того, такий поділ бізнес-процесів на чотири сфери 
не охоплює усієї діяльності підприємства і може дублювати показники з різ-
них сфер. Іншими словами, модель не відповідає ознакам системності, тобто 
не здатна описати загальну картину процесів, що відбуваються на підприємс-
тві. Проте ідея певного набору показників з прив'язкою до стратегічних за-
вдань підприємства вбачається перспективною, про що свідчить цілий ряд 
успішних прикладів її впровадження в американських корпораціях фінансо-
вого і страхового профілю. Насправді, BSC, як і багато інших спроб виміряти 
інтелектуальний капітал, будуються на системі ключових показників ефекти-
вності (Key Performance Indicators - KPI), безпосередньо пов'язаних з концеп-
цією сучасного управління «Управління по цілях», основоположник якої - 
знаменитий П. Друкер, один із найвпливовіших теоретиків менеджменту ХХ 
століття. 

К. Е. Свейби (Швеція) запропонував в 1996 модель під назвою «Монітор 
невідчутних активів» (The Intangible Assets Monitor - IAM) для виміру і «на-
очну форму, яка відбиває набір релевантних індикаторів для виміру невідчу-
тних активів у спрощеному виді» [8]. 

Між BSC і IAM, як відмічає у своїй статті з порівняння цих моделей К.Е. 
Свейбі, є і багато спільного, і багато відмінностей. Обидві доводять, що не-
фінансові показники повинні служити гідним доповненням до фінансових. 
Обидві концепції розділяють невідчутні активи на три групи: Споживчий на-
прям -  Зовнішня структура; Напрям внутрішніх процесів - Внутрішня струк-
тура; Напрям навчання і росту - Людські компетенції, відповідно. Що стосу-
ється відчутних активів, то і тут їм відповідають четверті групи: Фінансовий 
напрям (BSC) і Відчутні активи (IAM). К.Е. Свейби стверджує, що обидва 
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методи були розроблені незалежно один від одного, окрім того, концепція 
BSC у її кінцевому вигляді була розроблена пізніше - в 1990 році, IAM - в 
1986-1987 роках. Відмінності моделей полягають у наступному: 1) К.Е. 
Свейби стверджує, що люди і тільки вони створюють дохід, тому вливання в 
персонал не можуть вважатися витратними статтями; а компетентні знання є 
ресурсом створення багатства. BSC розпиляв дії людей між відчутними і не-
відчутними «структурами», які контролюються ззовні (зовнішня структура) і 
зсередини (внутрішня структура). У BSC стверджується, що ці структури 
можуть бути визнані активами, оскільки генерують потік доходу. Автор кон-
цепції IAM утримується від таких сміливих висновків, оскільки вважає, що 
дії людей - лише ознаки успіху і майбутнього доходу, але не першоджерело. 
У дослідженні «джерел» знань потрібний точніший підхід. 2) IAM спорідне-
на традиційному бухгалтерському обліку - обидві концепції будуються на 
«потоці капіталу» (Stock - Flow theory), тому три невідчутні групи активів 
IAM сприймаються як реально існуючі ресурси. Основна увага має бути зо-
середжена на динаміці створення потоку капіталу, і для цього IAM пропонує 
показники, що відбивають зміни в активах. Ці зміни умовно поділяються на 
Зростання, Відновлення, Ефективність і Стабільність. За допомогою цих по-
казників можна «підглянути», як розвиваються невідчутні активи. Для цього 
розроблені індикатори, що показують, чи ефективно ми використовуємо ін-
телектуальні активи, чи поновлюються вони, чи є ризик їх втрати. Мета ж 
BSC - доповнити фінансові показники нефінансовими напрямами. 3) На 
практиці складно виділити окрему групу «Споживачів», як пропонується в 
BSC, і абстрагуватися від інших партнерів, наприклад, постачальників, з 
якими у багатьох компаній склалися тісні взаємовідносини. Зовнішня струк-
тура IAM містить і клієнтів, і постачальників, і інших зовнішніх «агентів».4) 
BSC не ставить питання «що є основою фірми?». IAM же базується на понят-
ті «Напрям знань», стверджуючи, що компетенції людей є основою фірми. 
Каплан і Нортон зводять поняття і значення фірми до її стратегічних напря-
мів діяльності. IAM стверджує, що для того, щоб збільшити доход, потрібно 
переглянути початкову стратегію на користь стратегії, «сфокусованої на 
знаннях». Таким чином, К.Е. Свейбі стверджує, що концепції BSC і IAM 
схожі лише ззовні, але при найближчому розгляді мають значні відмінності. 
Так, на його думку, модель BSC користується поняттями «Індустріальної 
ери», тому і має бути віднесена до неї. IAM же пропонує інструменти для 
управління підприємством «Ери Знань».  Проте IAM також, як і BSC, засно-
вана на ключових показниках ефективності, властивих управлінню по цілях 
[9]. 

Л. Едвінсон і М. С. Малоун розробили в 1997 році ще одного Навігатора 
інтелектуального капіталу «Scandia' s IC Navigator». Цей Навігатор, на відмі-
ну від радарної схеми Стюарта, оперує ще і фінансовими показниками. Як і 
IAM Свейби, Scandia's IC Navigator в главу кута ставить людський капітал. 
Як і BSC, враховує Фінансовий, Споживчий, Процесний аспекти і аспект 
Оновлення і Розробок (Renewal and Development focus). Таким чином, ця мо-
дель виміру інтелектуального капіталу є спробою об'єднати попередні мето-
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ди. Scandia's IC Navigator розділяє ринкову вартість компанії на фінансовий і 
інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал, у свою чергу - на людсь-
кий і структурний; структурний - на споживчий і організаційний; організа-
ційний - на інноваційний і процесний. При цьому організаційний капітал ли-
ше приблизно дорівнює загальній вартості інтелектуального капіталу компа-
нії. Інтелектуальний капітал обчислюється шляхом множення вартості інте-
лектуального капіталу (абсолютний грошовий показник (С)) на коефіцієнт 
ефективності (і). Останній виражений у відсотках, які отримують на основі 
суб'єктивних суджень і вибіркових показниках. Не лише такий спосіб визна-
чення  «Коефіцієнта індексу ефективності інтелектуального капіталу» викли-
кає сумніви, але і те, що вартість інтелектуального капіталу (С) знаходиться 
як проста сума «близько двох дюжин індексів» в абсолютному грошовому 
вираженні. Тому можемо зробити висновок, що ідея об'єднати краще із попе-
редніх концепцій виміру інтелектуального капіталу в одній моделі сама по 
собі не погана, але в методиці знаходження цього набору ключових показни-
ків відсутні як об'єктивність, так і обґрунтованість.  

Іохан і Горан Рус в 1998 розробили єдиний Індекс інтелектуального ка-
піталу (IC - Index). Модель поділяє інтелектуальний капітал на три групи: 
Людський, Організаційний і Споживчий капітал і капітал Стосунків 
(Customer and Relationship Capital). Організаційний капітал, у свою чергу, по-
діляють на капітал Оновлення і Розвитку (Business Renewal and Development 
Capital) і Процесний капітал (Business Processes Capital). Стратегічна важли-
вість представлених компонентів варіюється залежно від специфіки діяльно-
сті компанії. У результаті знаходження сумарного Індексу інтелектуального 
капіталу зводиться до визначення чотирьох складових: Індекс капіталу сто-
сунків, Індекс людського капіталу, Індекс інфраструктурного капіталу і Ін-
декс інноваційного капіталу. Таким чином, модель Руса і Руса виділяє абсо-
лютно інші чотири види інтелектуального капіталу. Приведені індекси також 
діляться на індекси нижчого рівня ієрархії: здібності до розробок продуктів і 
проектів, різні види ефективності, різні види зростання (зростання числа зв'я-
зків із споживачами, зростання довіри, зростання інновацій). Ці індекси не 
порівнянні між собою, і можуть порівнюватися тільки кожен вид за різні пе-
ріоди часу. За відсутності доказовості цієї моделі можна стверджувати, що 
мета, для якої, власне, розроблялася модель IC - Index - прогнозування при-
бутку від розробки нових проектів і послуг шляхом вливання певної суми ін-
вестицій в різні види інтелектуального капіталу - досягнута не була. 

Е.Н. Брукінг в 1998 році розробила модель «The Technology Broker's 
Audit» для визначення доларової вартості інтелектуального капіталу фірми. 
Модель ділить інтелектуальний капітал на чотири види: ринкові активи, 
людські активи, активи інтелектуальної власності  та інфраструктурні активи. 
Ринкові активи представлені такими об'єктами, як бренди, покупці, канали 
розподілу і бізнес-співпраця. Інтелектуальна власність включає патенти, ав-
торські права і комерційні таємниці. Людські активи - освіта, знання, пов'я-
зані з роботою, компетенції. Інфраструктурні - управлінські процеси, системи 
інформаційних технологій, мережева праця і фінансові системи. Модель Бру-
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кінг розроблена для менеджерів з метою діагностики і розвитку слабких 
місць інтелектуального капіталу. Вона заснована на методі навідних питань 
(їх число коливається від 20 до 158) у сфері процесів управління знаннями, 
виміру досліджень і розробок, наявності вартості бренду. Чим більше ствер-
дних відповідей - тим краще розвинений інтелектуальний капітал фірми. По-
тім, використовуючи один із трьох підходів (прибутковий, витратний або ри-
нковий), розраховується вартість інтелектуального капіталу. Цьому методу 
властиві такі ж недоліки, як і попереднім, тільки система ключових показни-
ків ефективності замінюється системою навідних питань. 

Навіть при поверхневому вивченні згаданих робіт неважко помітити, що 
усі названі учені засновували свої дослідження на об'єктивно існуючому і на-
уково доведеному феномені перевищення ринкової вартості компанії над ба-
лансовою. А їх моделі виміру інтелектуального капіталу полягали в спробі 
його структуризації. 

Результати цих досліджень, незважаючи на їх недоліки, не просто мож-
ливо застосувати на практиці в перспективі, але взагалі, більшість з них роз-
роблялися у рамках управління певною компанією. Так, Л. Едвінсон очолю-
вав креативну групу шведської компанії у сфері фінансових послуг «Скан-
дію», за ім’ям якої і названий Навігатор інтелектуального капіталу. Девід П. 
Нортон був президентом консалтингової фірми Renaissance Solutions. Томас 
А. Стюарт є директором відділу Маркетингу і Знань в глобальній американ-
ській консалтинговій компанії Booz & Company. Енні Брукінг десять років (з 
1990 р.) працювала на посаді головного виконавчого директора компанії 
«The Technology Broker». Звідси можна зробити не утішливий висновок, адже 
що діє в одному конкретному випадку, може не підійти для іншого. Ресурс-
ний набір і потенціал кожного окремого господарюючого суб'єкта значно 
відрізняється від усіх інших. Якщо ж ще пам'ятати про те, що на сьогодні усі 
методи і підходи, що дозволяють ідентифікувати і хоч якось оцінити компо-
ненти інтелектуального капіталу, розроблені для практичного застосування в 
західних компаніях, вітчизняні підприємства залишаються осторонь. 

Для виміру об'єктів інтелектуального капіталу використовують як гро-
шові, так і негрошові методи. Проте для вартісної оцінки цих об'єктів і їх 
впливу на створення вартості підприємства в цілях надання звітності власни-
кам, негрошові вимірники не можуть бути застосовані. Це пояснюється, по-
перше, низькою мірою їх порівнянності результатів виміру один з одним і з 
іншими об'єктами; по-друге, в сумнівній достовірності результатів виміру. 
Негрошові вимірники більше підходять для якісного аналізу і розгляду перс-
пектив розвитку інтелектуального потенціалу підприємства. Різниця між по-
няттями інтелектуального потенціалу і інтелектуального капіталу полягає в 
тому, що перший є лише прихованими можливостями, другий - фактичними, 
об'єктивно існуючими процесами або результатами. Дослідження моделей 
виміру нематеріальних об'єктів стосується тільки об'єктів інтелектуального 
капіталу. 

Грошові показники також мають ряд недоліків. Вони відбивають минулі 
події і залежать від існування ринків; систематично знецінюють майбутні ре-
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зультати, коли передбачувані майбутні економічні вигоди піддають дискон-
туванню і приведенню до теперішньої вартості; вони також нерідко підда-
ються спекулятивним діям з боку менеджерів. 

К.Е. Свейбі стверджує, що негрошові (нефінансові) показники кращі, 
ніж грошові (фінансові). Свої аргументи він будує на ефекті звички: просто 
звикли до фінансових показників і не помічаємо, що завжди користуємося 
нефінансовими. Насправді, тільки невелика частина користувачів інформації 
оперує грошовими даними. Наприклад, промислові підприємства, пише він в 
статті «Measuring Intangibles and Intellectual Capital», вимірюють свою проду-
ктивність в «тонах на годину»; лікарні вимірюють кількість зайнятих палат 
або ліжок; школи - кількість оцінок вище за середній рівень; університети - 
кількість професорів. Свейбі пише про те, що нефінансові вимірники набли-
жають нас до першопричини явищ і подій, тоді як фінансові - лише показу-
ють результат [10]. 

Важко не погодитися, що фінансові показники дійсно є підсумковими 
показниками. Але хто сказав, що можна виміряти першопричину в принципі 
- не важливо, за допомогою яких показників? Очевидно, що жодній з моде-
лей виміру інтелектуального капіталу, заснованою на нефінансових або змі-
шаних показниках, цього ще не вдалося. 

Немає нічого точнішого за мову цифр. Якщо не можна використати 
грошові вимірники, тоді все одно доведеться шукати спосіб виразити показ-
ники математикою. Інакше загальної системи не винайти, не отримати і не 
побачити природні зв'язки між чинниками, що беруть участь в процесі жит-
тєдіяльності підприємства, - не вийде нічого достовірно довести. Та невелика 
частина користувачів інформації (бухгалтера, фінансисти, плановий відділ), 
яка інтерпретує якісні показники в грошових вимірниках, не даремно займа-
ється саме такою роботою. Якщо Свейбі стверджує, що не існує об'єктивних 
показників, нехай навіть виміряних грошима, то наблизитися до заповітної 
об'єктивності можна тільки за допомогою цифр і ніяк інакше. А доки усім те-
оріям, заснованим на вимірі об'єктів інтелектуального капіталу за допомогою 
якісних (нефінансових) показників, погрожує єдиний вердикт: відсутність 
доведеності і об'єктивності, що, по суті, і показано у висновках до статті 
«Models of IC Valustions». У графі «причинно-наслідковий аспект - причина» 
проти даних моделей значиться «недостатність доказів» [2]. 

Використання методу КРІ для визначення чинників вартості підходить 
якнайкраще. Адже більшість дослідників інтелектуального капіталу, зайня-
тих пошуком його виміру, прибігають до цього методу в побудові своїх мо-
делей. Крім того, з кінця 90-х років активізувалася робота Європейської ко-
місії із дослідження інтелектуального капіталу і конкурентних переваг. За-
пущені такі дослідницькі проекти, як METRIUM (Measuring Intangibles to 
Understand and Improve Innovation Management), що стартував 1998 року, і 
MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual Capital). Мета цих проектів - 
розробка методології і системи виміру для інтелектуального капіталу. До 
проекту METRIUM залучені 9 університетів і дослідницьких інститутів з 6 
європейських країн: Данія, Фінляндія, Франція, Норвегія, Іспанія і Швеція. 
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MAGIC - масштабніший проект, створений для глибшого дослідження прое-
ктного і виробничого аспектів діяльності в соціально-економічних системах. 
У нього залучені близько 40 європейських компаній світового рівня з таких 
країн, як: Данія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Іспанія, Португалія. Дослі-
дження цих проектів також зводяться до пошуку оптимального набору клю-
чових показників ефективності із прив'язкою до стратегічних сфер управлін-
ня:  технології, виробництво, економіка і соціальна сфера [11]. 

Але зрозумілі виводи або результати роботи цих проектів залишаються 
невідомими. Хоча пропозицій, як і що вимірювати, - більше, ніж досить, щоб 
зробити власні висновки: ясної і універсальної методики з виміру інтелектуа-
льного капіталу досі нікому знайти так і не вдалося. 

Можна використовувати скільки завгодно нефінансових показників, 
експертних оцінок та інших способів виміру процесів, які, по суті, ще не на-
були форми. Доки ці процеси не будуть капіталізовані в нематеріальні акти-
ви, вони, як і раніше, залишаються статтями витрат, тому що підприємство, 
дійсно, лише витрачає на них гроші - до тих пір, поки на них не будуть нале-
жним чином оформлені права. Відстежити вартість цих процесів можна, ви-
користовуючи режим їх функціонування. Що можна назвати - те можна оці-
нити. Якщо дати ім'я чомусь, то у суб'єкта, що пізнає, з'являються асоціації і 
поняття, пов'язані з цим ім'ям. Далі утворюються класи схожих імен, а вже 
схожі поняття можна оцінити через лише одне із них, що має ціну, шляхом 
простого порівняння. Так поступали з оцінкою людського капіталу - по заро-
бітній платі. Так оцінювали і «структурний», і «споживчий», і усі інші незлі-
ченні групи і види міфічних «невловимих» ресурсів. 

Цінність процесу визначається по результату. Результат показує, на що 
пішли ресурси: на капіталізацію або витрати. Різниця між ними в тому, що 
витрати - це завжди витрати, які зменшують дохід підприємства. Інвестиції в 
активи мають схожий характер з банківськими вкладами, і повинні приноси-
ти доход від їх використання. Крім того, з часом деякі активи самі по собі 
збільшуються в ціні, наприклад, антикваріат, нерухомість, золото. Так і вкла-
дення в працівників творчої і інтелектуальної праці, в їх навчання і вдоскона-
лення знань - з часом їх праця почне приносити дорогі плоди. Причому, ніщо 
не заважає капіталізувати контракти з найбільш цінними для підприємства 
працівниками в нематеріальні активи, оскільки стандарти і законодавство до-
зволяють включати до складу цієї статті бухгалтерського обліку контрактні 
права. 

Не лише вартість ресурсів, але і вартість будь-якого процесу можна ви-
значити у будь-який момент за сумою вкладених в нього коштів, тільки який 
її характер - витратний або інвестиційний - можна дізнатися лише у кінці, пі-
сля закінчення процесу, якщо спочатку не рухатися цілеспрямовано. 

Таким чином, виділимо ключові ознаки порівняння моделей виміру ін-
телектуального капіталу: метод (KPI або навідних питань); характер вимір-
ників (фінансові, нефінансові, змішані); описові здібності (ресурс, процес); 
причинно-наслідковий аспект (причина, наслідок). Порівняльна характерис-
тика розглянутих моделей з вимірювання інтелектуального капіталу наведена 
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в таблиці 1. Ідеальна модель, виходячи з характеристик описаних вище моде-
лей, їх переваг і недоліків, повинна містити такі ознаки: 1) метод: KPI; 2) ха-
рактер вимірників: фінансові; 3) описові здібності: процес; 4) причинно-
наслідковий аспект: причина. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика класичних моделей виміру  

інтелектуального капіталу підприємства 

Метод Характер вимір-
ників 

Описові здіб-
ності 

Причинно-
наслідковий 

аспект Модель 

KPI ? $ не $ mix Ре-
сурс 

Про- 
цес 

При-
чина 

На-
слі-
док 

0. Ідеальна модель 
виміру  ٧ ٧    ٧  ٧  

1. Навігатор ІК - «ра-
дарна схема»       (Т. 
А. Стюарт) 

٧  ٧   ٧   ٧ 

2. BSC  
(Каплан/Нортон) ٧   ٧  ٧   ٧ 

3. IAM 
(К.Е. Свейбі) ٧  ٧   ٧   ٧ 

4. Scandia's IC 
Navigator   
(Л. Едвінсон 
 М. С. Малоун) 

٧   ٧ ٧    ٧ 

5. IC - Index 
(Рус&Рус) ٧   ٧  ٧   ٧ 

6. Technology 
Broker's Audit 
(Е.Н. Брукінг) 

 ٧   ٧ ٧   ٧ 

 
Як видно із таблиці, Навігатор інтелектуального капіталу Т. Стюарта і 

IAM К.Е. Свейбі більше інших підходять під вимоги ідеальної моделі. Проте 
в моделі Т. А. Стюарта, по-перше, не розроблено таку кількість KPI, як в 
IAM, по-друге, IAM більш структурована (більше східців в ієрархічній сис-
темі показників). І, хоча К.Е. Свейбі не дістає доказовості в тому, що його 
модель описує причини існування і розвитку об'єктів інтелектуального капі-
талу, сам він наполягає саме на такій інтерпретації причинно-наслідкового 
аспекту і виділяє його як одну із переваг Монітора над іншими моделями. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогодні роз-
робки К.Е. Свейбі мають уніфікований характер і можуть частково застосо-
вуватися у практиці виміру нематеріальних активів підприємств України. 
Крім того, майже всі вітчизняні теоретики інтелектуального капіталу так чи 
інакше містять положення концепції Монітора невідчутних активів. У роз-
глянутих статтях Свейбі містяться не лише інструкції, як використовувати 
Монітор невідчутних активів, але і приклади звітів діючих компаній. На ос-
нові цієї моделі можна побудувати ідеальну модель вимірювання інтелектуа-
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льного капіталу, якщо використовувати систему фінансових показників, що 
відображають дію драйверів вартості, тобто таких чинників, що мають знач-
ний вплив на створення додаткової вартості підприємства. 

Подальше дослідження буде спрямоване на розроблення практичного 
інструментарію оцінки нематеріального компоненту вартості вітчизняних 
підприємств із використанням критеріїв ідеальної моделі вимірювання інте-
лектуального капіталу. 
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