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УДК: 336.228.32 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Аранчій В. І., к. е. н., професор; Безкровний О. В., к. е. н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Доведено домінуючий вплив податкового планування на підвищення ефективності 

податкової політики окремих підприємств, зокрема сільськогосподарських, які наділені 
специфічними характеристиками у взаємовідносинах з податковими органами. Систе-
матизовано задекларовані принципи податкового планування з позицій міри впливу пов-
ноти їх дотримання. Впорядковано існуючу сукупність методичних підходів до здійснення 
податкового планування в контексті врахування особливостей податкового режиму та 
умов господарювання окремих платників податків. Обґрунтовано необхідність докумен-
тального забезпечення податкового планування та внесено пропозиції щодо розробки 
спеціальних форм документів для планування податкових платежів окремим їх платни-
ком. Розроблено проект варіанту платіжного календаря для конкретного платника по-
датків. 

Proved dominant influence tax planning to improve the efficiency of tax policy of 
individual businesses, including agriculture, are endowed with specific characteristics in 
relations with tax authorities. Systematized declared principles of tax planning from the point 
effects as complete compliance. Sorted existing set of methodological approaches to the 
implementation of tax planning in the context of consideration of the features of the tax regime 
and economic conditions of individual taxpayers. The necessity of documentary tax planning and 
made proposals for the development of special forms of documents to plan their tax payments to 
individual payer. A draft version of the payment calendar for a particular taxpayer. 

 
Постановка проблеми. Нинішня ситуація з нестабільністю законодав-

ства в Україні, наявністю суперечностей у нормативній базі, яка обслуговує 
сферу податкових відносин в різних галузях національної економіки обумов-
лює необхідність оптимізації податкової політики, як на рівні держави – мак-
рорівні, так і на рівні окремих підприємницьких структур – мікрорівні. Під 
податковою політикою підприємства розуміють систему заходів, що прово-
дяться ним у сфері податкового обліку, нарахування та сплати податків, по-
даткового планування. 

Податкове планування на кожному з рівнів здійснення являє собою си-
стематичний аналіз різних податкових альтернатив, спрямований на мінімі-
зацію податкових зобов’язань. На рівні підприємства – це вибір між різними 
варіантами здійснення фінансово-господарської діяльності і розміщення ак-
тивів з метою фактично зведення до мінімуму податкових платежів, макси-
мального збільшення прибутків за умов розробки структури взаємовигідних 
угод із постачальниками і замовниками, ефективного управління грошовими 
потоками, уникнення штрафних санкцій за наслідками податкових перевірок.  

Оскільки з оподаткуванням пов’язана виробнича, фінансова, господар-
ська діяльність підприємства, податкове планування є невід’ємною частиною 
системи фінансового управління, як на рівні окремого підприємства, так і на 
рівні всієї фінансової системи держави. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти органі-
зації та практичні наслідки здійснення податкового планування перебувають 
в центрі наукових інтересів значного кола представників фінансової науки, 
серед яких слід виділити, зокрема З. Варналія, Т. Василькова, Б. Іванова, 
А. Загороднього, А. Крисоватого, О Папаїки, Л. Тарангул, В. Ткаченка та інших. 

Віддаючи належне значним напрацюванням згаданих науковців, а та-
кож інших теоретиків та практиків, що досліджують окреслену проблему, за-
уважимо, що на сьогодні вчені не прийшли до єдиної думки про сутність по-
даткового планування, його об’єкт і оптимальний механізм здійснення, особ-
ливо за умов використання альтернативних систем оподаткування, якими, в 
переважній більшості, користуються сільськогосподарські товаровиробники. 
Саме тому продовження досліджень щодо обґрунтування рівня впливу пода-
ткового планування на ефективність втілюваної податкової політики та од-
ночасна розробка окремих інструментів його здійснення є актуальною, по-
требуючою невідкладного вирішення, науковою проблемою. 

Постановка завдання. Метою наукових досліджень у даній статті є 
теоретичне узагальнення сучасного місця податкового планування в процесі 
реалізації податкової політики платника податків, з одночасним виділенням 
його переваг порівняно з іншими методами податкової оптимізації. При цьо-
му, необхідною є розробка окремих елементів методичного забезпечення 
практичного втілення податкового планування в фінансово-господарській ді-
яльності суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих в агарному секторі 
економіки за різних податкових режимів, які вони можуть використовувати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні соціально-
економічні та правові реалії розвитку нашої країни, обумовлюють той факт, 
що для українських підприємств податкове планування виступає необхідним 
засобом адаптації до мінливості зовнішнього середовища. Складання прогно-
зу податкових платежів створює підґрунтя для обрання підприємством, неза-
лежно від галузі в якій воно працює, більш оптимального варіанту здійснен-
ня фінансово-господарської діяльності в умовах чинної податкової системи 
України. Крім того, податкове планування обумовлене зацікавленістю дер-
жави в наданні податкових пільг з метою стимулювання будь-якої галузі ви-
робництва, категорій платників податків, регулювання соціально-
економічного розвитку. Саме тому досить актуальним залишається питання 
створення такої системи оподаткування, яка б базувалася на стимулюючій 
функції та забезпечувала більш сприятливі умови для ефективної роботи в 
реальному секторі економіки суб’єктам господарювання. 

Відсутність системної оптимізації оподаткування, за твердженням 
Б. Іванова, призводить до надмірного обсягу стягнення податків за скорочен-
ня обсягів виробництва і, як наслідок, критичного зменшення обігових кош-
тів підприємства та їхніх прибутків [5]. Відсутність належного податкового 
стимулювання призводить до погіршення фінансової стійкості підприємств, 
падіння інвестиційної активності, зменшення темпів розвитку і впроваджен-
ня нових технологій та інноваційної діяльності. 
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У ринкових умовах податкове планування стає невід’ємною частиною 
загального плану розвитку підприємства і дозволяє уникнути непередбаче-
них податкових наслідків. Тому виникає необхідність у впроваджені системи 
податкового планування. При цьому, проводячи певні зміни в системі опода-
ткування держава повинна проводити податкову політику, спрямовану на оп-
тимізацію інтересів держави (податкове наповнення бюджетів усіх рівнів) та 
платників податків (помірне податкове навантаження). 

Оптимізація оподаткування та податкове планування в сучасних умовах 
отримали значний розвиток і на сьогодні є важливою складовою фінансового 
планування. Податкова оптимізація, за словами А. Загороднього, має на меті 
зменшення розміру податкового зобов’язання шляхом цілеспрямованих правомі-
рних дій платника податку, які включають в себе повне використання всіх нада-
них законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг [4]. 

Практика доводить, що оптимізувати податкові платежі на підприємст-
ві дозволяє ефективно організована система податкового планування. В умо-
вах жорсткої фіскальної політики держави саме податкове планування дає 
підприємствам та організаціям можливість вижити. Адже, глибинна сутність 
податкового планування, як зауважує А. Єлісєєв, якраз і полягає у визнанні 
права платника застосовувати всі засоби, прийоми і способи, які дозволяють-
ся законодавством, з метою максимального зменшення своїх податкових зо-
бов’язань, що дозволило б підприємству оптимально здійснювати свої госпо-
дарські операції [3]. 

Податкове планування, як інструмент зниження податкового тягаря, 
повинно базуватися на існуючому податковому законодавстві і виключати 
незаконне ухилення від сплати податків, а його правильне проведення допо-
може одержати у розпорядження суб’єктів підприємницької діяльності за-
ощаджену від оподаткування частину прибутку. Плануючи податкові наслід-
ки своєї діяльності, важливо знати, куди, коли, як і скільки необхідно сплати-
ти податків, а також які існують способи, що дозволяють не переплачувати 
їх, максимізувати доходи законними способами та методами і залишатися 
при цьому у межах бізнесової етики. Метою податкового планування є дося-
гнення мінімального рівня податкового навантаження при допустимому рівні 
податкових ризиків. В процесі податкового планування доцільно дотримува-
тися наступних принципів, зміст яких розкрито на рис. 1. 

Коментуючи зроблені на рис. 1 узагальнення, слід акцентувати увагу 
виключній законності процедур податкового планування. Його здійснення не 
виступає за межі законодавства. Створення саме такої ефективної і безпечно 
системи податкового планування стає можливим за умови врахування норм 
Податкового Кодексу і правомірності їх використання.  

Слід погодитись із позицією Л. Тарангул в тому, що податкове плану-
вання передбачає різні умови оподаткування в залежності від сфери діяльно-
сті підприємства, величини господарюючого суб’єкта (мале чи велике), виду 
діяльності, статусу приналежності до юридичної чи фізичної особи, мети по-
даткового планування (для оптимізації певної операції чи всієї господарської 
діяльності), існування податкових пільг тощо [7]. 
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Рис. 1. Принципи податкового планування та способи їх втілення 

 

Податкове планування, яке сприяє оптимізації податкових платежів ле-
гальним шляхом для досліджуваного підприємства, за визначенням 
Л. Азарова, може бути здійснене за наступними напрямами:  

– визначення напряму господарської діяльності що дозволяє зменшен-
ня податкових платежів за рахунок різних ставок об’єктів оподаткування; 

– виявлення можливостей зменшення бази оподаткування підприємства 
за рахунок прямих і непрямих податкових пільг;  

– використання легальних способів оптимізації податкових платежів за 
рахунок амортизаційної політики; 

– оцінка можливостей вибору альтернативних варіантів оподаткування 
у формі спрощених чи спеціальних режимів оподаткування [1].  

Сучасна практика фінансової роботи на підприємствах, зокрема сільсь-
когосподарських, які, за масштабами своєї діяльності, є відносно невеликими 
дає підстави свідчити про фактичну відсутність заходів з фінансового плану-

Податкове планування 

здійснюється на принципах 

законності 

оптимальності 

комплексності 

перспективності 

природності 

Всі методи, прийоми податкового планування які 
використовуються підприємством повинні відпові-
дати вимогам чинного законодавства. України 

Підприємство визначає найбільш прийнятне на з то-
чки зору законодавства співвідношення податкових 
ризиків і вигод при плануванні і здійсненні операції 
у рамках своєї господарської діяльності. 

Планування податкових платежів необхідно здійс-
нювати з урахуванням їх взаємного впливу. Змен-
шення абсолютної величини що підлягає нарахуван-
ню і сплаті по одному податку, не має бути наслідком 
збільшення абсолютної величини іншого податку. 

В процесі податкового планування необхідно врахо-
вувати можливі зміни законодавства в майбутньому 

Заходи, спрямовані на оптимізацію оподаткування, 
повинні виглядати природно і логічно і відповідним 
чином мають бути документально підтверджені. За-
ходи повинні відповідати меті діяльності підприєм-
ства. 
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вання. Так, на багатьох підприємствах, взагалі, не складався фінансовий 
план, тобто не формувалось жодного документу, де в тій чи іншій мірі відо-
бражались елементи податкового планування.  

Організація роботи з податкового планування на кожному конкретному 
підприємстві залежить від його індивідуальних потреб та наявних кадрових і 
фінансових можливостей. Перед початком впровадження системи податкового 
планування необхідно реально оцінити затрати на її впровадження та очікува-
ні вигоди від її реалізації. Слід зазначити, що впровадження системи податко-
вого планування є трудомістким завданням, вирішення якого може спричини-
ти перебудову багатьох внутрішніх процедур підприємства. Проте, у разі пра-
вильного вибору підходів до організації роботи підрозділу оподаткування та 
податкового планування на підприємстві в цілому, компанія може отримати 
ефективний механізм контролю і управління податковими зобов’язаннями, що 
у свою чергу забезпечить стабільність її фінансових можливостей. 

Здійснювані дослідження дають підстави запропонувати наступну су-
купність методів здійснення податкового планування: 

– метод поточного внутрішнього контролю, що передбачає співстав-
лення існуючих податкових платежів та складених короткострокових про-
гнозів. Визначення причин розбіжностей між ними та розроблення пропози-
цій щодо їх усунення; 

– метод попередньої податкової експертизи. Цей метод передбачає на-
явність на підприємстві інформаційно-аналітичної бази щодо податків; 

– метод порівняльного аналізу (довгострокове стратегічне податкове 
планування), який передбачає аналіз нових проектів діяльності підприємства 
в цілому. Тобто, проводиться порівняння різних варіантів діяльності підпри-
ємства з метою визначення їх податкової ефективності: на короткий період і 
на тривалі періоди діяльності.  

Виступаючи як система заходів підприємства, спрямованих на макси-
мальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної 
оптимізації його податкових платежів, податкове планування має виражатись 
шляхом складання відповідних планово-розрахункових документів. 

На сьогодні, практика здійснення податкового планування в частині 
документального вираження даного процесу фактично обмежується лише 
окремими позиціями (рядками) у фінансовому плані, а точніше в „Балансі 
доходів і витрат” та „Платіжному календарі”. 

З іншого боку, сучасні реалії фінансово-господарської діяльності більшо-
сті сільськогосподарських підприємств, свідчать про те, що вони приділяють 
недостатню увагу цим процесам – майже не здійснюючи фінансове, не говорячи 
про податкове планування. Однак, специфіка сільськогосподарської галузі, що 
виражається в залежності від фактора сезонності, природно-кліматичних умов 
та використовуваних режимів оподаткування доводить виняткову необхідність 
в плануванні витрат аграрних підприємств на сплату податків. 

Необхідність податкового планування в підприємствах аграрної галузі 
додатково підтверджується потребою у передбаченні їх видатків на сплату по-
датків відповідно до обраного режиму оподаткування. Результатом таких захо-
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дів оптимізація напрямів використання грошових коштів, що в той чи інший 
період фінансового року формуються на рахунках підприємства. Адже коли ві-
домо, яку суму коштів слід використати на сплату обов’язкових податкових 
платежів, підприємство може планувати решту витрат на поповнення складу 
основних засобів та оборотних активів, виконання інших зобов’язань тощо. 

Переслідуючи мету розробки окремих планових документів, які уособ-
люють результати процесу податкового планування слід констатувати той 
факт, що запропонований „Податковий платіжний календар” в своєму вигля-
ді дещо подібний із стандартним „Платіжним календарем” і являє собою 
графік здійснення конкретних видів податкових платежів підприємства в 
майбутньому періоді. При цьому, зазначаються джерела покриття на сплату 
означених податків і зборів. Для розробки Податкового платіжного календа-
ря слід використати узагальнену аналітичну інформацію про обсяги та дина-
міку сплачуваних окремим досліджуваним підприємством (далі Підприємст-
во А) основних податків і зборів та окремих показників його фінансово-
господарської діяльності, що одночасно виступають в ролі джерел для сплати 
названих податкових платежів за трьохрічний період (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вихідна інформація для розробки Податкового платіжного календаря 

Підприємства А за 2010 – 2012 рр., грн 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
В середньому 
за 2010 – 
2012 рр. 

Види сплачених податків 
Податки, що сплачуються за ра-
хунок виручки - всього 345102,00 76894,00 135143,00 185713,00 

в т. ч.: 
- податок на додану вартість (ПДВ) 345102,00 76894,00 135143,00 185713,00 

в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
20271,45 
27028,60 
47300,05 
40542,90 

Х 

Податки, сплата яких є елемен-
том собівартості - всього 117960,54 97625,66 122036,05 112540,75 

Фіксований сільськогосподарсь-
кий податок (ФСГП) 1537,65 978,49 975,31 1163,79 

в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
97,53 
97,53 
487,66 
292,59 

Х 

Екологічний податок1  488,05 6821,00 5456,80 4255,32 
в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
1364,20 
1364,20 
1364,20 
1364,20 

Х 



 

 9

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
В середньому 
за 2010 – 
2012 рр. 

Єдиний соціальний внесок за та-
рифом підприємства (ЄСВ)2 115934,84 89826,17 115903,94 107221,68 

в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
28975,99 
28975,99 
28975,99 
28975,99 

Х 

Джерела забезпечення податкових платежів 
Загальна виручка (дохід) від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)3 

1458000,00 2504300,00 1218000,00 1726766,67 

в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
182700 
243600 
426300 
365400 

Х 

Собівартість реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)4 1332500,00 1553600,00 940900,00 1275666,67 

в т. ч. загалом за: 
- І квартал 
- ІІ квартал 
- ІІІ квартал 
- ІV квартал 

Х Х 

 
141135 
188180 
329315 
282270 

Х 

1у 2010 р. - збір за забруднення навколишнього природного середовища; 2у 2010 р. – 
окремі збори на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забез-
печення; 3для ПДВ; 4для ФСГП, Екологічного податку та ЄСВ. 

 

Наведена таблиця доводить вище встановлений факт нестабільних тен-
денцій в розмірах основних податків і зборів, які сплачує досліджуване під-
приємство в 2010 – 2012 рр. та формування джерел їх сплати цим самим до-
водячи необхідність обчислення середнього значення по даних показниках. 
Тому розраховані саме середні розміри сплачуваних Підприємством А за до-
сліджуваний період 2010 – 2012 рр. податкових платежів та джерел їх по-
криття мають бути використані при розробці „Податкового платіжного кале-
ндаря”. При цьому, як діюча практика фінансового планування, так і пері-
одичність сплати функціонуючих на підприємстві податків передбачає дета-
лізацію показників в розрізі місяців (табл. 2). 

Наведена табл. 2 відображає план податкових платежів Підприємства А 
на 2013 р., за усередненими даними 2010 - 2012 рр., який, на наш погляд, 
дасть йому змогу більш раціонально планувати використання грошових кош-
тів на розвиток підприємства, оскільки відома, з досить високою ймовірніс-
тю, буде та частина його видатків (за даними розрахунків приблизно 10 від-
сотків), яка має бути обов’язково профінансована щоб не допустити пору-
шення термінів сплати податків і зборів. 

Одночасно, слід зазначити, що плануючи суми до сплати по ПДВ та 
ЄСВ нами враховувалися особливості роботи сільськогосподарських підпри-
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ємств (фактор сезонності), керуючись відсотковими параметрами щодо даних 
показників, обчислених за ті ж три роки. 

Таблиця 2 
Податковий платіжний календар для підприємства А на 2013 рік 

Вид платежу 
Період ПДВ ФСП Екологічний 

податок ЄСВ Разом 

Заплановано податків до сплати, грн 
Січень 3714,26 38,79 354,61 6433,30 10540,96 
Лютий 7428,52 38,79 354,61 7505,52 15327,44 
Березень 9285,65 38,79 354,61 7505,52 17184,57 
Квітень 11142,78 38,79 354,61 8577,73 20113,91 
Травень 12999,91 38,79 354,61 9113,84 22507,15 
Червень 14857,04 38,79 354,61 9113,84 24364,28 
Липень 16714,17 193,97 354,61 9649,95 26912,70 
Серпень 20428,43 193,97 354,61 9649,95 30626,96 
Вересень 24142,69 193,97 354,61 10186,06 34877,33 
Жовтень 27856,95 116,38 354,61 11258,27 39586,21 
Листопад 29714,08 116,38 354,61 10722,17 40907,24 
Грудень 7428,52 116,38 354,61 7505,52 15405,03 
Разом до сплати податків з 
виручки за рік 185713,00 Х Х Х 185713,00

Разом до сплати податків в 
рахунок собівартості за рік Х 1163,79 4255,32 107221,68 112640,79

Всього податків до сплати 185713,00 1163,79 4255,32 107221,68 298353,78
Джерела коштів для сплати податків, грн 
Загальна виручка (дохід) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

1726766,67 Х 1726766,67

Собівартість реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) Х 1275666,67 1275666,67

Частка запланованих до спла-
ти податків в джерелі по-
криття, % 

10,8 8,8 Х 

 

Висновки. Узагальнюючи вище здійснені дослідження, зауважимо, що 
саме раціональне податкове планування на підприємстві дасть можливість 
платнику податку звести до мінімуму порушення в термінах сплати податків 
через тимчасову відсутність фінансових ресурсів для їх покриття, тобто ніве-
лювати фактор штрафних санкцій та адміністративних стягнень. Загалом же в 
процесі податкового планування реалізуються не тільки можливості платників 
щодо мінімізації оподатковування, але й оцінюється економічний вплив ухва-
лених рішень на поточну діяльність різноманітних суб’єктів підприємницької 
діяльності та їх найближчу перспективу, тобто оцінюється ефективність пода-
ткової політика платника. В той же час очевидна доцільність подальшого роз-
витку податкового планування в аграрній сфері має бути чітко узгоджена з не-
ухильним дотриманням податкового законодавства і одночасним вирішенням 
проблеми забезпечення належної податкової підтримки сільських територій, 
на яких господарюють ті чи інші платники податків. 
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УДК 657 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ 

ОБҐРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ 
Бондарчук Н.В., д.держ.упр., професор 

Дніпропетровський державний аграрний університет 
 

В статті розглянуто значення бухгалтерського обліку в процесі прийняття обґру-
нтованих рішень. Метою статті є визначення значення бухгалтерського обліку у процесі 
розвитку системи управління підприємством в сучасних умовах та визначення ролі облі-
кової інформації в управлінні. Встановлено, що процес прийняття рішень складається з 
наступних етапів: виникнення проблемної ситуації; виявлення обмежень і визначення 
можливих альтернатив, вибір найбільш оптимального рішення, враховуючи наявні альте-
рнативи, формування системи завдань і планів їхнього виконання; реалізація намічених 
планів, контроль за виконанням рішення, застосування коригувальних дій; заохочення і 
покарання. Розглянуто роль інформації бухгалтерського обліку на кожному з визначених 
етапів. Встановлено, що бухгалтерський облік складає основу інформаційної системи, від 
удосконалення якої залежить забезпечення ефективності системи управління підприєм-
ством. Розширення межі практичного використання облікової інформації веде до поси-
лення взаємозв’язку і взаємодії з іншими складовими економічної інформації. 

In article value of book keeping in the course of acceptance of the proved decisions is 
considered. Article purpose are definitions of value of book keeping in development of a control 
system by the enterprise in modern conditions and definition of a role of the registration 
information in management. It is established, that decision-making process consists of such 
stages: occurrence of a problem situation; revealing of restrictions and definition of possible 
alternatives, a choice of the optimal decision, considering available alternatives, formation of 
system of problems and plans of their performance; realisation of the planned plans, the control 
over decision performance, application of correcting actions; encouragement and punishment. 
The role of the information of book keeping on each of certain stages is considered. It is 
specified, that book keeping makes a basis of information system on which improvement 
maintenance of a system effectiveness of operation of business depends. Expansion of border of 
practical use of the registration information, conducts to strengthening of interrelation and 
interaction with others compound the economic information. 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування підприємств будь-
якої форми власності в сучасних економічних умовах залежить від гнучкості 
й сприйнятливості системи управління до факторів внутрішнього й зовніш-
нього середовища. І тут особливу роль відіграє бухгалтерський облік. Будучи 
частиною інформаційної системи підприємства, бухгалтерський облік дозво-
ляє, з одного боку, визначати зовнішні й внутрішні загрози та відповідно за-
побігати їхньому можливому негативному впливу на господарський ком-
плекс, з іншого, - визначати найбільш оптимальні напрями господарської ді-
яльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами оцінки ефек-
тивності інформації бухгалтерського обліку з метою управління підприємст-
вом присвячені дослідження багатьох вітчизняних та іноземних вчених, а са-
ме: Алборова Р.О., Бутинця Ф.Ф., Вонаренка М.П., Голова C.Ф., Меско-
на М.Х., Нашкерської Г.В., Нідлз Б., Палія В.Ф., Пушкаря М.С., Соколо-
ва Я.В. та ін. Удосконалення системи управління підприємством потребує 
детального вивчення потоків інформації. Обсяг і зміст потрібної для управ-
ління інформації залежить передусім від масштабу важливості рішень, які 
приймаються, а також від кількості параметрів, які необхідні для управління 
й тривалості самого управлінського циклу.  

Постановка завдання. Основною метою дослідження є визначення зна-
чення бухгалтерського обліку у процесі розвитку системи управління підприєм-
ством в сучасних умовах та визначення ролі облікової інформації в управлінні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємство, будучи 
відкритою системою, в процесі діяльності активно взаємодіє із зовнішнім се-
редовищем. Дана взаємодія здійснюється за допомогою двосторонніх інфор-
маційних потоків. Вхідний потік представлений відомостями про контраген-
тів, конкурентів, законодавчими ініціативами держави (у сфері оподаткуван-
ня, бухгалтерського обліку, порядку ліцензування окремих видів діяльності, 
митного законодавства тощо), відомостями з фондового ринку, товарних і 
сировинних бірж. В економічній літературі вихідний інформаційний потік 
представлений даними, які отримуються з фінансової, статистичної та подат-
кової звітності, відомостями про реалізовану продукцію і являє собою внут-
рішню інформацію, яка орієнтована на зовнішніх користувачів. Отже, від то-
го наскільки є повними, своєчасними, надійними для суб’єкта господарюван-
ня вхідні й вихідні дані залежить добробут підприємства. 

У дослідженнях М.П. Войнаренка запропоновано формувати банк ін-
формаційних даних про фактичний стан об’єкта управління та зовнішню ін-
формацію для отримання необхідного інформаційного забезпечення [11]. 

Відповідно зовнішня інформація може надходити від різних джерел: 
від засновників та інвесторів, від покупців і замовників, від постачальників, а 
також у вигляді затверджених нормативно-правих джерел тощо. 

І. Колос запропоновувала використовувати такі джерела інформації для 
прийняття рішень, до яких віднесено: звітність підприємства, первинна докуме-
нтація та регістри бухгалтерського обліку; дані спеціальних обстежень [4]. 

Необхідно відзначити, що між вхідною й вихідною інформацією існу-
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ють непрямі зв’язки. Зокрема, вихідний інформаційний потік є одним з фак-
торів, який сприяє формуванню сприятливого іміджу підприємства. За допо-
могою вхідного потоку ми можемо оцінити ступінь досягнення мети (напри-
клад досягнення високої репутації серед контрагентів), за допомогою вхідних 
інформаційних потоків можна визначити наскільки є успішною діяльність 
підприємства на ринку. 

Крім вхідних і вихідних потоків існують також і внутрішні потоки ін-
формації у вигляді господарського обліку, який використовує частину даних 
зовнішнього середовища і в результаті якого формуються вихідні інформа-
ційні потоки. Отже, інформаційна система підприємства, яка створюється на 
підприємстві, будується на даних бухгалтерського облікового процесу. Роз-
глянемо основні категорії, які стосуються проблеми дослідження.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» бухгалтерський облік являє собою процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, зберігання та передачі інформації про діяльність 
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень 
[2]. З даним визначенням не можна не погодитись, оскільки воно у точності 
характеризує техніку ведення обліку та розкриває мету його ведення, а саме 
формування інформаційних потоків у першу чергу для цілей прийняття об-
ґрунтованих, ефективних управлінських рішень підприємства. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» передбачено ведення фінансового та управлінського обліку господа-
рюючими суб’єктами. Такий поділ обліку викликаний цілями й завданнями, що 
стоять перед зовнішніми і внутрішніми користувачами [2]. Проте, ми не згодні з 
авторами, які стверджують, що дані фінансового обліку призначені в основному 
для зовнішніх користувачів, а показники управлінського - для внутрішніх [14]. 

У системі бухгалтерського обліку формується різноманітна інформація 
для управління, однак вона, у більшості випадків, не використовується через 
те, що вкоренилася практика, коли бухгалтерія обробляє інформацію і подає її 
в основному зовнішнім споживачам, а самим апаратом управління вона вико-
ристовується епізодично. Орієнтація системи обліку на зовнішніх споживачів 
пояснюється відсутністю запитів власної системи управління на інформацію. 

Можна стверджувати, що вся бухгалтерська інформація застосовується 
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, але на різних рівнях і з 
різною метою. На наш погляд, наведені види бухгалтерського інформаційно-
го потоку (фінансового та управлінського) повинні використовуватися в 
комплексі. Виходячи із системного підходу, підприємство являє собою єдину 
систему, у рамках якої можна виділити виробничі й фінансові відносини. Не-
гативні тенденції в кожному із цих секторів діяльності неминуче позначаться 
на загальному стані підприємства. Інформаційні потоки, що протікають на-
вколо й усередині підприємства, також являють собою єдину інформаційну 
систему. Причому інформація має двоїсту природу, оскільки з одного боку є 
найважливішим ресурсом, який необхідний для підприємства у процесі його 
функціонування, з іншого – є продуктом діяльності господарюючого 
суб’єкта. У зв’язку з цим поділ інформації на зовнішню та внутрішню, фінан-
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сову та управлінську є досить умовним. Ми погоджуємось із твердженням 
М.С. Пушкаря, що основним завданням системи обліку є надання обліку ди-
намічних властивостей, зробити його відкритою системою, що реагує на змі-
ни в управлінні, плануванні, аналізі господарської діяльності [12]. 

Тому, незважаючи на виділення управлінського та фінансового обліку, 
інформаційна система підприємства повинна залишатися єдиною і мати на 
меті формування системи показників про господарські процеси і явища в пе-
ршу чергу для внутрішніх користувачів з метою досягнення ефективності 
функціонування економічного суб’єкта. У свою чергу, це не означає, що не-
обхідно формувати якусь загальну систему даних, якийсь гібрид фінансової, 
управлінської звітності. Мова йде про єдину систему збору, реєстрації та 
аналізу даних фінансового й управлінського обліку. Комплексне використан-
ня показників фінансового та управлінського обліку допоможе вчасно забез-
печити виробництво сировиною й матеріалами, безперебійний процес вироб-
ництва та реалізації продукції, своєчасний процес погашення дебіторської і 
кредиторської заборгованості, виявлення негативних тенденцій у господар-
ській діяльності підприємства. 

В існуючому інформаційному потоці важливою складовою є облікова 
інформація, з якою сучасний бізнес тісно пов’язаний в першу чергу. Як за-
значає Н.М. Лисенко, “облікова інформація являє собою продукт інформа-
ційної системи та системи управління, які постійно пристосовуються до по-
треб економіки (суспільства)” [5]. 

Ми погоджуємось із твердженням С.В. Івахненкова про те, що ядром 
економічної інформації є облікова інформація. Це пов’язане з тим, що вона 
повна, точна, усебічна, достовірна, більш оперативна за будь-яку іншу. Вона 
моделює як зв’язки підприємства з навколишнім середовищем, так і його 
внутрішню структуру, дає можливість розподіляти права виконавців та їхню 
відповідальність за економічну ефективність [3].  

Можна стверджувати, що основну частину інформації підприємства 
отримують з даних, яку наведено у звітності підприємства. Метою управлін-
ської звітності є визначення ефективності діяльності підприємства за звітний 
період, зокрема для аналізу структури собівартості продукції, її зміни, визна-
чення собівартості одиниці продукції, частки кожного виду виробленої проду-
кції в загальному розмірі виручки, прибутку підприємства. Результати звітнос-
ті можуть використовуватися для визначення основних пріоритетів діяльності 
господарюючого суб’єкта, визначення стратегії і тактики його розвитку. 

Основним призначення фінансової звітності є формування інформації 
про фінансовий стан підприємства, величину активів підприємства та джерел 
їх утворення, визначення співвідношення власних і позикових засобів під-
приємства, оборотності необоротних активів, запасів, дебіторської й креди-
торської заборгованості. За даними фінансової звітності визначається харак-
тер взаємин між постачальниками та підрядниками, покупцями і замовника-
ми, кредитними установами, податковими органами та іншими контрагента-
ми. Саме за даними фінансової звітності можна визначити ліквідність майна 
підприємства, його платоспроможність і фінансову стійкість. 
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Отже, фінансовий і управлінський облік, створюючи інформаційну си-
стему підприємства та отриману на її основі облікову інформацію, доповню-
ють один одного, будучи одночасно джерелом і результатом управлінських 
рішень керівників підприємства. Тому, виходячи з цілей дослідження, ми не 
будемо поділяти бухгалтерський облік на фінансовий та управлінський, а ви-
вченню буде підлягати вся система бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю підприємства. 

Роль бухгалтерського обліку в процесі прийняття управлінських рі-
шень і доведення їх до кінцевого виконавця може бути виявлена за допомо-
гою визначення функцій обліку у системі управління підприємством. Виді-
лимо основні з них: комунікативна, аналітична, координуюча, функція зворо-
тного зв’язку, контрольна, прогнозна. Зазначений перелік функцій бухгал-
терського обліку включає майже всі функції управління. Для більш глибоко-
го їхнього осмислення розглянемо значення кожного поняття. Найчастіше 
під комунікацією розуміється шлях повідомлення, лінія зв’язку [9]. У нашо-
му випадку під комунікацією варто розуміти процес передачі облікової інфо-
рмації від керуючої системи до керованої й навпаки. При цьому формування 
й рух облікових даних складається з наступних етапів: 

- фіксування результатів фактів господарської діяльності, що відбули-
ся, за допомогою первинних документів; 

- процес кодування вихідних даних (рознесення по рахунках бухгалтерсь-
кого обліку). При цьому застосовуються спеціальні технічні пристрої (ЕОМ); 

- процес формування вихідних даних у вигляді звітів; 
- передача звітних даних за допомогою локальної комп'ютерної мережі 

одержувачу інформації; 
- обробка одержувачем даних, які містяться у звітах і прийняття відпо-

відних рішень. 
У процесі комунікації може відбуватися перекручування даних і відпо-

відно споживач одержує інформацію, яка є відмінною від вихідної. Перекру-
чування облікової інформації звичайно виникає внаслідок неуважності спів-
робітників бухгалтерії, їхньої некомпетентності, навмисного перекручування 
фактів господарської діяльності, неефективної організації бухгалтерського 
обліку й системи внутрішнього контролю, збоїв при роботі ЕОМ, некомпете-
нтності управлінського персоналу, конфліктів між співробітниками підпри-
ємства тощо. Отже, рівень перекручування залежить від двох факторів: від 
якості організації й проведення процесу комунікації, а також суб’єктивних 
факторів. Відповідно можна виділити два напрями оцінки ефективності ін-
формації бухгалтерського обліку: якість комунікаційної системи підприємст-
ва й оцінку якості роботи персоналу підприємства. 

Отже, за допомогою комунікативної функції система управління одер-
жує інформаційний «знімок» господарської діяльності підприємства. У ре-
зультаті, бухгалтерський облік виконує прогнозну функцію управління. З од-
ного боку, така можливість допомагає керівництву господарюючого суб’єкта 
активно впливати на господарський процес, запобігаючи назріваючим про-
блемам, з іншого, – стимулюючи позитивні тенденції функціонування госпо-
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дарського комплексу. Так на основі прогнозу подальшого розвитку підпри-
ємства формується мета на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу. 
Мета визначає коло завдань, рішення яких втілюється в досягненні окремих 
показників діяльності економічного суб'єкта. У результаті на підставі про-
гнозу організується процес планування. 

Для досягнення запланованих керівником цілей необхідно правильне 
розуміння співробітниками підприємства поставлених завдань. Тому на під-
приємстві поряд з інформаційними потоками, спрямованими від керівника до 
підлеглого, існує зворотний рух інформації - від виконавця до керівника. У 
літературі таку форму зв’язку називають зворотною, завдяки якій управлін-
ський персонал підприємства може оцінити не тільки правильне розуміння 
співробітниками поставлених завдань, але і якість виконання останніх. Осно-
вним каналом зворотного зв’язку є бухгалтерський облік. За допомогою об-
лікових даних адміністрація господарюючого суб’єкта контролює процес ви-
конання поставлених завдань і вчасно може втрутитися у господарський 
процес для запобігання проблем, які назрівають. Тому, на наш погляд, істот-
на інформація володіє поряд із прогнозною, функцією зворотного зв’язку. З 
одного боку бухгалтерський облік інформує керівництво про виконання за-
планованих показників, з іншого – в результаті аналізу відбувається їхнє ко-
ректування й визначення нових завдань на перспективу.  

Отже, можна відмітити ще одну функцію – планування, у межах якого 
визначають мету діяльності підприємства та необхідні для цього засоби, роз-
робляють методи, найбільш ефективні в конкретних умовах. 

Одним з основних завдань планування господарської діяльності під-
приємства, є також і координація діяльності різних структурних підрозділів 
підприємства. На думку Мескона М. X., Альберта М. і Хедоурі Ф., плануван-
ня – це один із способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний 
напрямок зусиль всіх членів підприємства до досягнення її загальних цілей 
[6]. Саме в процесі планування подальшої діяльності підприємства вирішу-
ються проблеми координації діяльності підрозділів підприємства для успіш-
ного виконання загальних цілей. При цьому забезпечуються скоординовані 
дії різних підрозділів, виключається можливість появи інтересів структурних 
одиниць підприємства, які здатні нанести збиток підприємству. При цьому 
необхідно враховувати специфіку внутрішнього середовища кожного підроз-
ділу підприємства, а також вплив зовнішніх факторів. 

Вивчаючи роль функцій бухгалтерського обліку в системі управління 
підприємством, ми підійшли до найважливішого завдання обліку - контролю. 
Основним завданням контролю є кількісна та якісна оцінка й облік результа-
тів роботи. Головними інструментами цієї функції є спостереження, перевір-
ка всіх складових діяльності підприємства, облік і аналіз. Контроль є в сис-
темі управління елементом зворотного зв’язку. На основі його даних здійс-
нюють корегування прийнятих рішень, планів, норм і нормативів. 

Варто відзначити, що зародження системи бухгалтерського обліку було 
викликано потребою керівників господарюючих суб’єктів у контролі господар-
ських процесів, що протікають на підприємстві. За допомогою обліку керівник 
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визначає порядок і ступінь виконання своїх розпоряджень. Існує тісний зв’язок 
між контрольною та іншими функціями обліку. Можна стверджувати, що всі фу-
нкції обліку є похідними від контрольної. І дійсно ідеї контролю, як функції 
управлінської діяльності, підлеглий аналіз, як спосіб вивчення економічної ситу-
ації, яка склалася. Саме при ньому відбувається дослідження досягнутих резуль-
татів.  

Планування діяльності підприємства також є інструментом контролю. 
Оскільки при плануванні діяльності відбувається формування цілей, завдань, 
стандартів, норм і нормативів, за допомогою яких бухгалтер-аналітик оцінює 
ефективність функціонування структурних підрозділів і підприємства в цілому. 

Невід’ємною частиною контролю є й комунікаційна функція обліку, 
адже без руху інформаційних потоків від керуючої системи до керованої і 
навпаки організація процесу контролю неможлива. 

Координація як одна з функцій бухгалтерського обліку пов’язана із 
плануванням і відповідно випливає з нього. Поряд з функцією зворотного 
зв’язку, функція координації сприяє організації процесу контролю на всіх 
стадіях господарського процесу. 

Головною метою всіх функцій бухгалтерського обліку є здійснення 
всеосяжного контролю за фактами господарського життя підприємства. Ви-
ходячи з цього, можна зробити висновок про те, що облік виступає інструме-
нтом здійснення контрольної функції системи управління. 

В економічній літературі іноді виділяють облік як функцію системи управ-
ління. Ми не згодні з даним твердженням, оскільки функція являє собою завдан-
ня, яке виконується системою управління, а не інструмент її реалізації. Прогно-
зування є функцією управління, а план, норма, стандарт – інструменти, за допо-
могою яких здійснюється дана функція. За аналогією, контроль є функцією 
управління, яка здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. 

Ми розглянули основні функції бухгалтерського обліку в системі управ-
ління підприємством. Проте, без визначення місця, що займає облік у процесі 
прийняття рішень, роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємс-
твом буде розкрито не повністю. Це пов’язане з тим, що інформаційна система, 
підприємства орієнтована на організацію процесу управління господарюючим 
суб’єктом. Ефективне функціонування окремих структурних підрозділів і під-
приємства в цілому неможливо без прийняття керівництвом необхідних управ-
лінських рішень. Розглянуті вище функції системи управління спрямовані на ви-
явлення проблем і вибір найбільш оптимальних шляхів для їх вирішення. Тому, у 
процесі прийняття рішень, роль бухгалтерського обліку важко переоцінити.  

Приймаючи рішення, керівник, як правило, ґрунтується на власній ін-
туїції, або на досвіді. Імовірність того, що дане рішення виявиться ефектив-
ним є малою, адже якість прийнятого рішення залежить від рівня кваліфікації 
того, хто приймає рішення, його досвіду та уміння застосовувати отримані 
знання на практиці. При цьому, на вибір альтернатив великий вплив можуть 
робити також суб’єктивні фактори, такі як система життєвих принципів, 
симпатії, антипатії, переконання. На наш погляд, для ухвалення рішення ке-
рівник повинен спиратися на систему логічно обґрунтованих дій, результа-
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том яких повинен бути вибір найбільш оптимальної альтернативи. Даний 
спосіб ухвалення управлінського рішення, на наш погляд, складається з на-
ступних етапів: 

1 етап - виникнення проблемної ситуації; 
2 етап - виявлення обмежень і визначення можливих альтернатив, 
3 етап - вибір найбільш оптимального рішення, враховуючи наявні аль-

тернативи,  
4 етап - формування системи завдань і планів їхнього виконання;  
5 етап - реалізація намічених планів,  
6 етап - контроль за виконанням рішення, застосування коригувальних дій;  
7 етап заохочення і покарання. Розглянемо кожний з даних етапів і спро-

буємо визначити роль інформації бухгалтерського обліку в кожному з них. 
На підставі аналізу інформації бухгалтерського обліку бухгалтер-

аналітик виявляє основні проблеми, що виникли в ході функціонування 
об’єкта управління. На наступному етапі він їх розподіляє за ступенем загро-
зи досягнення цілей, які стоять перед господарюючим суб’єктом або його 
структурним підрозділом. Виділивши найбільш гостру проблему з виявле-
них, керівник повинен ознайомитися з причинами її виникнення. При цьому 
повинні бути встановлені всі причинно-наслідкові зв’язки, визначені основні 
фактори, які вплинули на негативний розвиток подій, адже від цього зале-
жать подальші дії. Неправильне розуміння характеру й причин відхилень від 
наміченої мети, може призвести до погіршення проблемної ситуації. Як ми 
бачимо, даний етап будується на аналізі бухгалтерського інформаційного по-
току. Правильний діагноз може бути встановлений лише на основі результа-
тів ведення обліку, які будуть задовольняти всім вищезгаданим критеріям 
якості. Недостовірна, несвоєчасна, неповна інформація може ввести керівни-
ка підприємства в оману та привести до недооцінювання сформованої ситуа-
ції, а надлишок інформації - приведе до втрати часу. А час, як ми знаємо, ва-
жливий ресурс. І від того, як керівництво підприємства ним розпоряджається, 
залежить ефективність роботи підприємства.  

Виявивши причини виникнення проблеми, керівник визначає способи її 
рішення. На даному етапі ухвалення рішення бухгалтер-аналітик має потребу 
в інформації про наявні у його розпорядженні виробничі ресурси і фактори, 
що здатні як позитивно, так і негативно впливати на господарський процес. 
На підставі аналізу отриманих даних він визначає найбільш ефективний, з 
його погляду, спосіб вирішення сформованої загрози. Подальше вирішення 
проблеми пов’язане з формуванням системи завдань і плану за їх виконан-
ням. При цьому відповідно до виділених завдань розробляється система по-
казників, які і доводяться до рівня підлеглих. Формування планового завдан-
ня проводиться в рамках управлінського обліку підприємства. По мірі вико-
нання плану в бухгалтерію надходить інформація про фактичні результати 
функціонування об’єкта управління. Узагальнення та аналіз отриманих пока-
зників допомагають бухгалтеру-аналітику контролювати процес реалізації 
прийнятого ним рішення; у випадку наявності серйозних відхилень фактич-
них показників від запланованих вжити необхідних заходів. Останніми мо-
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жуть бути наступні дії: виявлення винних у зриві плану, коректування плано-
вих показників, відмова від даного способу вирішення проблеми й вибір ін-
шої альтернативи.  

Висновки. Отже, процес ухвалення рішення являє собою циркулюван-
ня інформаційних потоків між керівництвом і бухгалтерією підприємства. 
Так, на перших трьох стадіях відбувається рух даних бухгалтерського обліку 
про господарський процес або вхідний інформаційний потік до керівників 
структурних підрозділів або адміністрації підприємства. На четвертому й 
п’ятому етапі ухвалення рішення інформація рухається у зворотному напрямі 
та надходить у бухгалтерію у вигляді певних параметрів розвитку об’єкта 
управління, які формуються керівником. При цьому відбувається формуван-
ня планів, які спрямовані на досягнення певних завдань, які ставляться перед 
бухгалтером – аналітиком. На четвертому етапі відбувається взаємодія пла-
нового відділу бухгалтерії з керівником структурного підрозділу, у результа-
ті якого відбувається формування нового інформаційного потоку. На п’ятому 
етапі інформація бухгалтерського обліку про хід виконання поставленого за-
вдання у вигляді зворотного зв’язку надходить до керівника, який після її об-
робки ухвалює рішення щодо коректування показників плану. Інформація 
про це надходить у плановий, відділ господарюючого суб’єкта. 

Отже, враховуючи все вищезгадане бухгалтерський облік складає ос-
нову інформаційної системи, від удосконалення якої залежить забезпечення 
ефективності системи управління підприємством. Розширення межі практич-
ного використання облікової інформації, веде до посилення взаємозв’язку і 
взаємодії з іншими складовими економічної інформації. 
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У статті розглянутий зарубіжний досвід, сучасний стан системи електронної 

звітності в Україні, проаналізована нормативна і законодавча база, що регламентує на-
дання електронної звітності, розглянуті основні поняття, представлені основні етапи 
формування і подачі електронної звітності, виділені переваги і недоліки подачі електро-
нної звітності, визначені чинники, які є проблемними при впровадженні електронної звіт-
ності в Україні, запропоновані заходи відносно подолання проблем формування і предста-
влення звітності в електронному вигляді. 

In the article foreign experience, modern state of the system of the electronic accounting, 
is considered in Ukraine, a normative and legislative base is analysed, regulating the grant of 
the electronic accounting, basic concepts are considered, the basic stages of forming and serve 
of the electronic accounting are presented, advantages and lacks of serve of the electronic 
accounting are distinguished, factors which are a problem at introduction of the electronic 
accounting in Ukraine are certain, measures are offered in relation to overcoming of problems 
of forming and presentation of accounting in an electronic kind. 

 

Постановка проблемы. В Украине в настоящее время получила расп-
ространение система электронной отчетности. Но на данном этапе ее разви-
тия она является не совершенной, хотя данная система стремительно разви-
вается и в будущем непременно станет неотъемлемой частью экономическо-
го процесса нашей страны для органов контроля и управления.  

Проблемы формирования и представления отчетности предприятия в 
электронном виде в настоящее время являются достаточно актуальными, так 
как имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с ее внедрением в Украине. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам внедре-
ния электронной формы представления отчетности уделяли внимание такие 
ученые, как С. Риппи, А. Лаймер, С.В Ивахненков, Л. В. Чижевская, В. Лы-
сенко, М.А Яшан, Т.М Стужук, В.Н Багрова, Т.Д. Рябик и другие. 

Зарубежные исследователи рассматривают электронную форму представ-
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ления отчетности средствами компьютерных сетей как наиболее перспективное 
направление развития финансовой отчетности. Однако система бухгалтерского 
учета в Украине и развитие информационных технологий в нашем государстве 
имеют существенные отличия и должны быть детально исследованы [11]. 

Постановка задания. Цель исследования - изучение проблемных фак-
торов, влияющих на внедрение системы электронной отчетности в Украине и 
поиск путей их решения. 

Задачи исследования: рассмотрение зарубежного опыта и современное 
состояние внедрения электронной отчетности в Украине, анализ законодате-
льной базы, с целью определения основных понятий, определение этапов фо-
рмирования и подачи электронной отчетности, выделение преимуществ и не-
достатков подачи электронной отчетности, определение проблемных факто-
ров, которые влияют на внедрение электронной отчетности в Украине, пред-
ложение мероприятий по устранению данных проблем. 

Изложение основного материала исследования. Современный мир 
уже нельзя представить без электронного документооборота - будь то обмен 
информации внутри организации, обмен документами между организациями 
или подача отчетности и разных заявок в государственные органы. 

Вряд ли кто-то будет поддавать сомнению тот факт, что качественное 
взаимодействие субъектов ведения хозяйства и государственных органов се-
годня невозможно без современных технологий обмена информацией.  

Опыт ведущих стран мира свидетельствует, что электронная форма до-
кументооборота в первую очередь дает возможность сократить время на ра-
боту с документами, на посещение государственных органов и минимизирует 
непосредственное общение с их представителями. Тому не удивительно, что 
соотношение объема бумажных и электронных документов постепенно из-
меняется в пользу последних. 

Такие страны, как США, Англия, Швеция, Франция, Канада, Германия, 
Австралия, Россия, полностью перешли или переходят на безбумажную тех-
нологию представление бухгалтерской и налоговой отчетности через интер-
нет. Кстати, одним из новаторов в этой отрасли есть Германия, которая при-
няла закон об электронной цифровой подписи еще в 1997 году.  

В России, например, увеличивается количество компаний, которые пе-
решли на электронный документооборот, растет количество автоматизиро-
ванных рабочих мест [5]. 

Системы электронного документооборота вводят не только представи-
тели большого и среднего бизнеса, но и малые предприятия. Развитие этих 
процессов подкрепляется нормативными актами и законами, которые будут 
легализовать электронный документооборот между бизнесом и государст-
венными структурами. 

Внедрение отчетности в электронном виде началось в Украине неско-
лько лет назад. 

Начиная с 2009 года наблюдается тенденция роста количества плате-
льщиков, которые подают налоговую отчетность средствами телекоммуни-
кационной связи. 

Внедрение электронной отчетности влечет за собой снижение затрат и 
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усовершенствование отчетности налогоплательщиков, облегчение процедур, 
упрощения получения и обработки данных. 

На сегодняшний день электронную отчетность можно предоставлять в 
следующие органы: 

- Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ); 
- Пенсионный фонд Украины (ПФУ); 
- Государственный комитет статистики Украины (Госкомстат); 
- другие органы. 
В первую очередь надо уточнить основные нормативные и законодате-

льные документы, которые регламентируют предоставление отчетности в 
электронном виде в Украине (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные нормативные и законодательные документы, которые 
регламентируют систему электронной отчетности в Украине 

№ 
п/п Название документа Назначение 

1. Налоговый кодекс Украины [7] 

Определяет возможность плательщика нало-
гов самостоятельно выбирать, каким образом 
предоставлять отчетность, в том числе в элек-
тронном виде  

2. 
Закон Украины «Об электронных 
документах и электронном докуме-

нтообороте» [1] 

Рассматривает основные организационно-
правовые аспекты об электронных докумен-
тах и электронном документообороте 

3. Закон Украины «Об электронной 
цифровой подписи» [2] 

Определяет правовой статус и назначение 
электронной цифровой подписи 

4. 

Инструкция по подготовки и пред-
ставления налоговых документов в 
электронном виде средствами теле-

коммуникационной связи [4] 

Определяет основные понятия, общие требо-
вания и порядок предоставления  
налоговых документов в электронном виде 
средствами телекоммуникационной связи 

5. 

Методические рекомендации отно-
сительно централизованного при-
нятия и компьютерной обработки 
налоговой отчетности налогоплате-

льщиков в ОГНСУ [6] 

Определяет основные понятия, требования к 
приему и регистрации налоговой отчетности, 
раскрывает функции оператора электронной 
отчетности в системах электронного докуме-
нтооборота контролирующих органов 

6. Порядок представления отчетов к 
ПФУ в электронной форме [9] 

Раскрывает принципы организации информа-
ционного обмена во время представления 
страхователями отчетов к ПФУ в электронной 
форме с использованием ЭЦП 

7. 
Порядок представления электрон-
ной отчетности в органы государс-

твенной статистики [10] 

Рассматривает последовательность представ-
ления и обработки электронной статистичес-
кой отчетности 

 

Для того, что бы более детально ознакомится с системой электронной 
формой отчетности необходимо рассмотреть некоторые основные понятия, 
изложенные в перечисленных нормативных актах. 

Электронный документ - документ, информация в котором зафиксиро-
вана в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. 

Электронная подпись является обязательным реквизитом электронного 
документа, который используется для идентификации автора и/или того, кто 
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подписывает электронный документ, другими субъектами электронного до-
кументооборота. 

Субъекты электронного документооборота - автор, который подписы-
вает документ, адресат и посредник, которые приобретают предвиденные за-
коном или договором права и обязанности в процессе электронного докумен-
тооборота. 

Адресат - физическое или юридическое лицо, которому адресуется эле-
ктронный документ. 

Посредник - физическое или юридическое лицо, которое в установлен-
ном законодательством порядке осуществляет принятие, доставку, хранение, 
проверку целостности электронных документов для удовлетворения собст-
венных потребностей или делает соответствующие услуги по поручению 
других субъектов электронного документооборота.  

Оригиналом электронного документа считается электронный экземп-
ляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной ци-
фровой подписью автора. 

Юридическая сила электронного документа не может отрицаться иск-
лючительно из-за того, что он имеет электронную форму. 

Оператор электронной отчетности - юридическое лицо, которое на до-
говорных принципах оказывает услуги, в том числе, по обмену электронны-
ми документами в системе электронной отчетности между соответствующим 
органом, куда предоставляется отчетность, Центром обработки электронных 
отчетов и Аккредитованными центрами сертификации ключей. 

Этапы формирования и подачи электронной отчетности следующие 
(рис.1). 

Преимущества применения новой системы отчетности рассмотрены 
рядом авторов [3, 11, 13]. 

Приведем основные из них: 
1. Возможность представления отчета средствами Интернет круглосу-

точно непосредственно с рабочего места (из любой точки в Украине или из-
за границы). 

2. Гарантия оперативной доставки отчетного документа к госоргану. 
3. Квитанции с фиксацией времени о представлениях отчетности, ко-

торые имеют юридическую силу. 
4. Совместимость со всеми бухгалтерскими программными продукта-

ми, которые могут формировать электронный отчет в виде XML -файлу. 
5. Гарантия защиты отчетности от несанкционированного доступа. 
6. Круглосуточная техническая и информационная поддержка. 
7. Отчетность, посланная к государственным органам электронной по-

чтой не требует дублирование на бумажных носителях, а также их хранения. 
8. При подаче отчетности в электронном виде экономится рабочее время 

бухгалтеров, а также средства на приобретение бланков отчетных документов. 
9. Не нужно тратить время в очередях в налоговых инспекциях, фон-

дах, органах статистики; 
10. Гарантируется автоматическая проверка подготовленных докумен-

тов на наличие арифметических ошибок и описок. 
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Рис. 1. Этапы формирования и подачи электронной отчетности 

1. Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

2. 

3. 

Необходимо выбрать аккредитированный центр сертификации ключей 
(АЦСК) и оплатить его услуги 

После оплаты необходимо собрать пакет документов 
(список есть на сайте соответствующего центра) 

Необходимо скачать и установить себе две программы: 
1. БЭСТ-ЗВИТ ПЛЮС для подачи отчетности в налоговую и пенсионный 

фонд  
2. OPZ – для формирования отчетности для налоговой в формате xml, ко-

торая потом импортируется в первую программу, подписывается и 
отправляется адресату. 

(Также есть программа того же производителя, что и программа из п.1 – 
m.e.doc, которая также позволяет подписывать отчеты) 

Подготовка и подача отчетности 

Проверяем обновления для всех программ 

В программе OPZ создаем и подготавливаем для отправки нужные документы 

В БЭСТ-ЗВИТЕ импортируем (Файл – Импорт – Документ в формате xml)  
из папки send программы OPZ.

Открываем реестр созданных документов, выделяем необходимые для подачи 
и через контекстное меню оправляем их на подпись 

В открывшемся окне Документы на подпись также выделяем нужные  
и через контекстное меню подписываем. 

После подписывания – на нужных документах через контекстное меню –  
отправить по e-mail

4. Контроль за принятием отчетности соответствующими органами 

Необходимо проконтролировать получение трех сообщений: 
1. О принятии отчетности почтой. 
2. Квитанция №1. 
3. Квитанция №2. 
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Рассмотрев текущее состояние системы электронной отчетности можно 
выделить и несколько недостатков [3, 8]: 

1. Невзирая на практически трехлетнее действие закона об электрон-
ных документах и закона об электронной цифровой подписи, еще не сфор-
мировано всех необходимых условий для широкого использования электрон-
ных подписей. Тому, вместе с представлением отчета в электронном виде 
(через Интернет, на магнитных носителях) предприятию необходимо пода-
вать отчет на бумажных носителях; 

2. Недостаточная на сегодня технологическая и техническая база, как у 
налогоплательщиков, так и у контролирующих органов; 

3. Всегда существует достоверность сбоя компьютерной системы, от-
чет или квитанция могут не дойти до получателя, и в этом случае всю ответс-
твенность несет налогоплательщик.  

4. При подачи электронной отчетности в разные органы государственной 
власти используются разные программные продукты и форматы документов. 

Выводы. Проанализировав вышеизложенное, можно определить ряд 
факторов, которые влияют на внедрение электронной отчетности в Украине: 

1. Группа факторов, связанная с нормативно-законодательной базой. 
Несмотря на объединение некоторых видов отчетов субъектов пред-

принимательской деятельности, вопросов несогласованности между собой 
документов, которые регламентируют порядок представления отчетности в 
разные органы законодательной власти и фонды социального страхования 
решено не было.  

Еще одной проблемой остается законодательно неопределенный статус 
посредников, которые оказывают услуги плательщикам из представления от-
четности в электронном виде, порядок их лицензирования, аккредитации и 
ответственность за неподобающее выполнение своих функций [14].  

2. Группа технических факторов, а именно недостаточное количество 
пользователей сети Интернет по сравнению с развитыми странами, которые яв-
ляются следствием недостаточного уровня образования населения в отрасли 
информационных технологий, большой стоимости услуг, их плохого качества, 
больших рисков потерь и распространения конфиденциальной информации. 

Эта ситуация оставляет возможности для таких опасных явлений, как 
безответственность при потере, повреждении информации и, особенно, при 
разглашении конфиденциальной информации о государственных и частных 
предприятиях. 

3. Социально-психологические факторы: привычки бухгалтеров к тра-
диционному способу представления отчетности, их страх перед неизвестнос-
тью (новое программное обеспечение, шифровка подписей и печати пред-
приятия), а также нежелание тратить лишние деньги и время, или просто их 
отсутствие. Влияние отмеченных факторов можно значительно снизить и ли-
квидировать, если руководство и бухгалтеры предприятий получат исчерпы-
вающую информацию о преимуществах представления электронной отчет-
ности, полный перечень действий для перехода на электронную отчетность и 
стоимость такого перехода [14]. 
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Поэтому все эти факторы должны быть учтены при дальнейшем усовер-
шенствовании нормативно-правовой базы, которая регулирует порядок пред-
ставления обязательной государственной отчетности в электронном виде.  

Изучив проблемные факторы, которые рассматриваются при внедрении 
системы электронной отчетности в Украине необходимо реализовать следую-
щие мероприятия: 

- формирование и предоставление отчетности в электронном виде должно 
предоставляться в государственные органы бесплатно, так как не каждый суб-
ъект электронного документооборота может позволить себе приобрести специ-
ализированное программное обеспечение; 

- с этим фактором также связано осуществление предоставление отчетно-
сти через посредника, тем самым увеличиваются затраты физических и юриди-
ческих лиц, подающих отчетность в электронном виде, необходимо, создать 
условия чтобы субъекты электронного документооборота могли предоставлять 
отчетность, как через посредника, так и самостоятельно; 

- предоставление электронной отчетности через посредников несет за со-
бой риск потери конфиденциальности, то есть права, обязанности и ответствен-
ность посредников, должны быть строго зафиксированы соответствующими за-
конодательными актами; 

- необходимо разработать и ввести единый формат электронной отчетно-
сти для всех государственных органов управления и социальных фондов;  

- многие предприятия перешли на формирование отчетности по между-
народным стандартам, поэтому необходимо согласовать национальные станда-
рты электронной отчетности с международными. 
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В роботі обґрунтовано теоретико-аналітичні засади стратегічного контенту 
конкурентоспроможності на національному та наднаціональному рівні; визначено підхо-
ди до формування ідеології конкурентоспроможності економічних систем розвинутих 
країн в умовах трансглобалізаційних перетворень. 

In this paper, the theoretic basis of strategic and analytical content of competitiveness at 
the national and supranational level, the approaches to the formation of the ideology of 
competitiveness of the economies of developed countries in transhlobalizatsiynyh change. 

 

Постановка проблеми. Наразі конкурентоспроможність та конкурен-
ція як визначальні елементи ринкового середовища і обов’язкові складові 
підприємництва є найбільш уживаними економічними категоріями. Глобалі-
заційні трансформації носять індикативний вплив на формування ідеології 
конкурентоспроможності економічних систем, що значно посилює та розши-
рює спектр застосування базових економічних категорій, наповнюючи їх но-
вим контентом. Наявні проблеми глобальної взаємозалежності і взаємодії 
транснаціональних корпорацій, країн та регіонів світу (в практичному плані) 
і глобальна неспроможність ринкового фундаменталізму (в теоретичному 
плані) зумовлюють очевидну необхідність оновлення сучасної ринково-
регулятивної системи. 
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Конкуренція і лідерство були й залишаються рушійними силами розви-
тку в ринковому середовищі, але його трансформація (перехід від досконалої 
до недосконалої і тоді до глобальної конкуренції) видозмінює методологію 
аналізу: диференційовані макро-, мікро-, функціональні підходи змінює інте-
гративний [1, с.516]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові засади конкуренто-
спроможності та конкурентних переваг досліджено в працях Р. Дорнбуша, 
П. Друккера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ланбена, А. Маршала, М. Портера, Д. Рікар-
до, П. Самуельсона, А. Смітта, А. Стрікленда, А. Томпсона, С. Фішера. Су-
часні дослідження щодо фомування конкурентного середовища розглядають-
ся в працях В. Амбросова, Р. Березюка, В. Гринчуцького, О. Дація, С. Іляшен-
ка, В. Кончина, М. Корецького, Д. Крисанова, П. Макаренка, Н. Тарнавської, 
Р. Фатхутдінова та ін. Аналіз опрацьованих праць показує потребу в удоско-
наленні підходів щодо опрацювання контенту конкурентоспроможності з по-
зицій стратегічного розвитку та проведення досліджень в напрямку економі-
чного зростання на засадах підвищення конкурентоспроможності як націона-
льному так і на міжнаціональному рівнях.  

Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний 
метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних аспектів кон-
куренції та забезпечення конкурентоспроможності, наукові праці вітчизня-
них і зарубіжних вчених на основі застосування абстрактно-логічного, моно-
графічного, порівняння та ін.  

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-
аналітичних засад стратегічного контенту конкурентоспроможності на наці-
ональному та наднаціональному рівні та визначенні підходів до формування 
ідеології конкурентоспроможності економічних систем розвинутих країн в 
умовах трансглобалізаційних перетворень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд питання конкуре-
нто-спроможності у стратегічному контексті базується на потребі досягнення 
конкурентних переваг на конкретних ринках та забезпеченні їх в перспективі. 

«Стратегічна конкурентоспроможність – це потенційна здатність 
об’єкта або суб’єкта управління конкурувати в майбутньому на конкретних 
ринках, забезпечувана зниженням прояву стратегічних не конкуренто-
спроможних чинників і посиленням прояву стратегічних ексклюзивних кон-
курентних переваг об’єкта (суб’єкта) на основі проведення комплексної стра-
тегічної діагностики об’єкта або суб'єкта, параметрів ринку і конкурентів, 
розробки стратегії» [2]. 

Стратегічна конкурентоспроможність демонструє наявність у суб’єкта 
ринку визначальних можливостей розвитку, здобутих шляхом швидкої адап-
тації внутрішнього середовища функціонування до змін зовнішнього середо-
вища, і досягнення на основі цього конкурентних цілей, її особливість поля-
гає в тому, що проявляється вона лише в умовах стратегічного управління, 
оскільки є складовою загальної конкурентоспроможності. 

Деякі економісти розуміють конкурентоспроможність країни, як явище 
макроекономічне, яке визначається такими змінними, як курс валюти, проце-
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нтні ставки, бюджетний дефіцит, але багато країн добилися успіху, незважа-
ючи на наявність цих явищ. Інші стверджують, що конкурентоспроможність 
та успіх на світовому ринку забезпечує протекціонізм, заохочення експорту, 
субсидії. Але більш широкий підхід до аналізу цього явища не підтверджує 
провідну роль політики держави [3]. 

М. Портер визначив конкурентоспроможність, як продуктивність, що 
представляє собою ефективне використання робочої сили та капіталу і резуль-
туються у величині доходу на душу населення [4]. Постійне підвищення проду-
ктивності означає безперервне зростання економіки. Підприємства повинні по-
стійно підвищувати продуктивність, підвищувати якість продукції, додаючи їй 
нові необхідні властивості шляхом вдосконалення технологій. Крім того, під-
приємства повинні розвивати якості, необхідні для конкуренції у все більш 
складних сегментах промисловості, де продуктивність є загалом вищою. 

Категорія «конкурентоспроможність країни» може бути розглянутою з 
різних сторін, а саме як політико-економічна концепція, як довгострокове 
зростання, як властивість економіки, як спроможність країни утримувати свої 
позиції на міжнародних ринках.  

Конкурентоспроможність країни знаходить своє вираження у можли-
вості економіки певної держави конкурувати з економіками інших держав за 
рівнем ефективного використання національних ресурсів, підвищення проду-
ктивності народного господарства й забезпечення на цій основі високого та 
постійно зростаючого рівня життя населення [5].  

При розкритті сутності даної категорії, Я. Базилюк зосереджує увагу на 
умовах формування економічного середовища, забезпечення конкурентосп-
роможності й потреби розширення для важелів впливу на економічний роз-
виток та економічну безпеку та визначає конкурентоспроможність країни як 
економічну категорію, що характеризує стан суспільних відносин у державі 
щодо формування і реалізації економічної політики, для забезпечення умов 
стабільного підвищення ефективності національного виробництва, адаптова-
ного до змін світової кон’юнктури та зростаючого попиту населення на осно-
ві досягнення кращих, ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів 
[6]. Таким чином, конкурентоспроможність вітчизняної економіки виявляє 
здатність економічної системи виконувати соціально-економічні функції за 
будь-якого впливу зовнішнього чи внутрішнього її середовища. 

Ідеологія формування конкурентоспроможності та добробуту західного 
капіталістичного суспільства випрацювала низку важливих постулатів і ме-
ханізмів, які охопили на глобальному рівні суспільства країн, що увійшли 
свідомо чи насильно у Багатосторонню торговельну систему (Мultilateral 
Тгаdе System) або були об’єктивно асимільовані нею, зокрема [7, с. 85-86]: 

– Неокласичні принципи економічної свободи, які відображені в кон-
цептуальних положеннях індексу економічної свободи (Есоnоmіс Fгееdom 
Іndех), і на цій основі побудова глобальної ліберальної економічної системи; 

– Поглиблення економічної глобалізації через процеси інтернаціоналі-
зації та транснаціоналізації виробництва і господарського життя загалом.  

– Підпорядкованість розвитку економічних процесів і державної еко-
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номічної політики країн рішенням, рецептам та угодам в рамках глобальних 
економічних, зокрема фінансово-кредитних інститутів (в першу СОТ, МВФ, 
Світового банку), а також рішенням економіко-політичних альянсів (зокрема, 
G-7 та G-12) та в критичних ситуаціях умовам фінансово-донорських клубів 
(наприклад, Лондонського клубу). 

– Створення на міждержавному рівні міжнародних економічних інтег-
раційних угруповань шляхом укладі регіональних торговельних угод (Rеgіоnаl 
Тгаdе Аgreements) в рамках СОТ (зокрема, формування простих чи поглибле-
них зон вільної торгівлі, митних союзів, вільних для торгівлі прикордонних 
територій), чи досягнення в узгодженості з принципами Багатосторонньої тор-
говельної системи вищих форм інтеграції (спільний ринок, економічний та 
монетарний союз) з різними концентричними колами взаємодії. 

– Технологія двигуна внутрішнього згорання в якості панівної для під-
тримки традиційної капіталістичної економічної системи і розвитку на цій 
основі суспільства споживача. 

Країна може спеціалізуватися на тих галузях і сегментах ринку, де її 
підприємства більш конкурентоспроможні, ніж іноземні, і імпортувати ті то-
вари, по яких її підприємства поступаються зарубіжним. Тим самим підви-
щується середній рівень продуктивності суспільної праці. Міжнародна торгі-
вля дозволяє країні підвищувати продуктивність, оскільки усуває необхід-
ність самостійно виробляти всі товари послуги, що виступає певною загро-
зою її економічного розвитку. 

Якщо підприємства відкривають закордонні філії, то це теж може під-
вищити продуктивність національної економіки за умови перекладу менш 
продуктивних виробництв або здійснення за кордоном вузькоспеціалізованої 
діяльності (обслуговування або підготовка продукції до місцевих умов), що 
дозволяє краще закріпитися на закордонному ринку. Жодна країна не може 
бути конкурентоспроможною абсолютно у всьому і бути чистим експортером 
абсолютно всього. Ресурси будь-якої країни обмежені, тому їх застосовують 
в найбільш продуктивних галузях. Зростання частки країни у світовому екс-
порті спричиняє підвищення рівня життя, якщо зростання експорту продукції 
галузей з високою продуктивністю підвищує її рівень в цілому по країні. 

На основі аналізу трансформаційних процесів у міжнародному бізнесі 
встановлено, що найчастіше до основних ознак глобалізації, що зумовлюють 
динаміку конфігурації цього бізнесу як багатовекторного явища, належать [8]: 

– формування глобально функціонуючого виробничого процесу; 
– взаємозалежність і взаємопроникнення національних економік, а також 

створення виробничих та інших утворень без урахування національних кордонів; 
– взаємозалежність фінансових систем країн світу і наростання їх фі-

нансової єдності; 
– інтенсифікація руху капіталу, товарів, робочої сили;  
– труднощі держав у формуванні незалежної економічної політики та 

зростання ролі і значущості наддержавних інституцій у регулюванні глоба-
льних проблем, особливо щодо глобального управління ресурсами планети, 
перерозподілу світового доходу тощо. 
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Нині визнано, що держава може посилювати переваги у вигляді факто-
рів за допомогою різних форм втручання (зниження процентних ставок, за-
ходи щодо стримування зростання зарплати, девальвація з метою отримати 
виграш за ціною в порівнянні з аналогічним імпортним товаром, субсидії, 
амортизаційні знижки і фінансування експорту окремих секторів). Всі ці за-
ходи дозволяють підприємствам знизити відносні витрати в порівнянні з за-
рубіжними конкурентами. 

Міжнародну конкурентоспроможність країни зумовлює насамперед ін-
новаційне регіональне середовище. Так, за оцінками Всесвітнього Економіч-
ного Форуму ключовим інноватором твпродовж останніх 10-ти роківє США, 
хоча в цій державі половина НДДКР здійснюється в 6-ти із п’ятдесяти шта-
тів, а на двадцять штатів припадає лише 5% усіх наукових досліджень та роз-
робок. Проте уряди штатів менш розвинених регіонів теж намагаються долу-
читися до інноваційних процесів і створити належні умови для промислових 
досліджень, а фінансування НДДКР розглядаються ними як стратегічне інве-
стування [9]. 

Ми погоджуємося з думкою Р. Березюка та П. Сем’янюка, що базовою 
домінантою побудови моделі конкурентоспроможної експортної спеціалізації 
нашої держави має стати принцип практичної імплементації стратегічно важ-
ливих досягнень науки [10, с.346]. До останніх належать енергозберігаючі 
технології, альтернативні екологічно чисті джерела енергії; біопаливо, очисні 
споруди, системи безвідходного виробництва, екологізації продукції та виро-
бничих процесів. Виконання цього завдання характеризуватиметься низкою 
позитивних результатів. По-перше, затребуваність вітчизняних НДДКР зумо-
вить зростання попиту на наукові кадри й звужуватиме потоки інтелектуаль-
ної еміграції. Водночас українські наукові школи і НДІ виконуватимуть віт-
чизняні замовлення, а не зарубіжні. Таким чином вони забезпечуватимуть ін-
новаційний прорив України, а не іноземних країн. По-друге, налагодиться 
нова сфера виробництва, що супроводжуватиметься викриттям нових спеціа-
льностей у ВНЗ та нових робочих місць для викладачів і спеціалістів. Отже, 
частково вирішиться проблема зайнятості. По-третє, екологізуються продук-
ція, робочі місця та навколишнє середовище. Таким чином, зменшиться за-
гроза різних захворювань, а водночас Україна може продавати свою квоту на 
викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом. По-четверте, скоро-
чення витрат на одиницю продукції й підвищення її якості збільшуватимуть 
внутрішній і зовнішній попит на неї, а також це сприятиме «природному» ім-
портозаміщенню. По-п’яте, Україна отримуватиме вигоду у вигляді іннова-
тивної ренти на міжнародному ринку новацій. По-шосте, скоротиться імпорт 
енергоносіїв та зміцниться національна енергетична безпека. У кінцевому ре-
зультаті активізується сальдо торгового і платіжного балансу. 

В умовах глобалізації та формування економіки знань виникає нове 
явище – «гіперконкуренція» – стан, коли швидкість зміни правил гри насті-
льки висока, що лише найбільш адаптивні до цих змін організації різних рів-
нів можуть не тільки вижити у конкурентній боротьбі, а й стати її лідерами. 
Важлива ознака гіперконкуренції полягає і в інтенсифікації конкурентного 
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змагання, і в ускладненні механізму формування та використання конкурент-
них переваг. Фундаментальні кількісні й якісні умови глобальної конкуренції 
потребують безпрецедентних організаційно-структурних змін на високоінте-
лектуальній основі [1, с.521]. 

Загалом глобальна конкурентоспроможність забезпечується ефектив-
ними інвестиційно-інноваційними стратегіями розвитку, здатними нівелюва-
ти асиметрії і диспропорції сучасного постіндустріального інформ-
середовища. Зростаюче значення при цьому має якість корпоративного і 
державного топ-менеджменту, що залежить, з одного боку, від менталітету 
суспільства, а з іншого – від його здатності до консолідації, насамперед у пе-
рехідні етапи розвитку.  

Висновки. Ефективний розвиток економіки будь-якої країни за умов 
глобалізації вимагає формування конкурентоспроможного середовища. З ці-
єю метою необхідно спрямувати зусилля органів державної влади на досяг-
нення стабільності економічних, політичних та соціальних стандартів. Оскі-
льки, конкурентоспроможність на національному рівні характеризує ефекти-
вність взаємодії владних структур та підприємницького сектору в сфері фор-
мування сприятливих умов для сталого розвитку країни і забезпечення нале-
жного рівня життя населення.  

Відтак, визначення перспектив розвитку конкурентоспроможної еко-
номіки слід розуміти в контексті підвищення ефективності виробничих про-
цесів, якості освіти, науково-технічних послуг, інформаційних зв’язків та за-
безпечення інституціональних передумов формування конкурентного сере-
довища. Реалізація стратегічного контенту конкурентоспроможності виявля-
ється через цільову характеристику досягнення конкурентних переваг у пер-
спективній спрямованості формування конкурентного середовища на рівні 
окремих країн та міждержавних утворень. 
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Процесу виробництва відводиться найважливіше місце і в аудиторській перевірці, 

так як від правильного, своєчасного і раціонального обліку випуску продукції виноробства 
залежить рівень податкових надходжень, ступінь наповнення бюджету та фінансовий 
стан суб'єкта господарювання. 

Production process has an important place in the audit, as the correct, timely and 
efficient accounting of output depends wine tax revenue, the degree of filling of the budget and 
the financial condition of a business entity. 

 
Постановка проблемы. Процесс производства продукции виноделия 

как объект учета и аудита включает в себя две сложные и разновекторные со-
ставляющие: производственные затраты (и их совокупность в виде производ-
ственной себестоимости) и выпуск готовой винодельческой продукции. Изу-
чение мирового опыта выращивания винограда и его переработки в условиях 
рыночных отношений показывает, что только высокое качество сырья и ди-
фференцированная себестоимость конечной продукции являются гарантом 
выживания отрасли. Дальнейшее существование виноградарско-
винодельческого подкомплекса АПК в условиях самофинансирования и са-
моокупаемости будет в полной мере зависеть от обоснованности решений по 
управлению затратами на производство и реализацию готовой продукции. 

Анализ последних исследований и публикаций. Бухгалтерскому уче-
ту и аудиту процесса производства и расчетам производственной себестои-
мости отводится ключевая роль во многих научных трудах, учебной и мето-
дической литературе. Проблемы калькулирования себестоимости и учета ра-
сходов производства рассмотрены в работах Г. В. Блакита [1], Бутынца [2], 
Л. Литвиненко [3], В.Пархоменко [4], В. Сопко [5], Ю. Цал-Цалко [6] и др. В 
указанных трудах изложены общетеоретические проблемы бухгалтерского 
учета и аудита производства. 

Постановка задания. Множество принципиально важных практичес-
ких положений, связанных с учетом производства винодельческой продук-
ции и калькулированием ее себестоимости, остаются дискуссионными. Су-
ществующие методические разработки аудита построены на унифицирован-
ной основе и не отображают отраслевых особенностей, в частности, виноде-
льческих предприятий. Все эти вопросы требуют изучения и решения. 
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В статье поставлены следующие задачи: исследование организационно-
методических аспектов аудита производства продукции виноделия; раскры-
тие особенностей проведения аудиторской проверки процесса производства 
продукции виноделия на предприятии. 

Изложение основного материала исследования. Совокупность орга-
низационных, методических и технических процедур аудита производства 
продукции составляет аудиторский процесс. Аудиторский процесс состоит из 
начальной, исследовательской и завершающей стадий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы проведения аудиторской проверки  

 

Аудитор, приступая к проверке расходов производства винодельческой 
продукции, составляет план аудиторской проверки, в котором указывает на-
именование выполняемых работ, сроки их выполнения, длительность в днях, 
контрольные процедуры проверки и исполнителей (рис.2). Расшифровка кон-
трольных процедур аудиторской проверки дается аудитором и в программе 
аудита. 

Стадии планирования аудиторского процесса 

Начальная (подготовительная) стадия включает определение объекта аудита, 
согласование условий проведения аудиторской проверки, оценку уровня ау-
диторского риска и системы внутреннего контроля, организационно-
методическую подготовку. На этой стадии менеджеры находят клиентов, до-
говариваются о стоимости услуг. Эта стадия является сугубо коммерческой, 
поэтому фирмы ей уделяют наибольшее внимание, она не требует от со-
трудников специальных знаний в области учета и контроля; ее могут выпол-
нять специалисты, не имеющие бухгалтерского образования. 

Исследовательская (методическая) стадия аудита проходит непосредственно 
на предприятии. На этой стадии аудиторами осуществляется: 
- изучение объекта аудита; 
- корректировка программы аудита; 
- проведение проверок, инвентаризаций, опрос администрации и сотрудни-
ков предприятия, третьих лиц; 
- изучение содержания документов и хозяйственных операций. 
Для осуществления качественной и своевременной аудиторской проверки 
должны быть созданные соответствующие условия, аудиторам предостав-
ленные средства вычислительной техники и т.п. 

Завершающая стадия аудиторской проверки включает такие мероприятия: 
- обобщение, систематизация и анализ результатов аудиторской проверки; 
- оценка возможности дальнейшего функционирования предприятия; 
- оценка дальнейших событий (после даты составления баланса); 
- получение письма-подтверждения; 
- составление аудиторского заключения и другой документации. 
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Рис. 2. План аудиторской проверки производственных расходов 

ГП «Симферопольский винзавод» 
 

Систематизация результатов проверки состоит в приведении в опреде-
ленную последовательность всех полученных результатов. В зависимости от 
цели проверки (инициативный аудит, обязательный аудит, аудит по решению 
органов дознания) необходимо провести четкую систематизацию получен-
ных сведений. Такую систематизацию обычно проводит руководитель груп-
пы аудиторов. 

Затраты ГП «Симферопольский винзавод», из которых в конечном сче-
те состоит себестоимость его продукции, работ и услуг, оказывают непосред-
ственное влияние на величину прибыли и уровень рентабельности производ-
ства. В нормативных условиях, когда отсутствует монополия и друг с другом 
конкурируют независимые товаропроизводители, успех зависит от качества 
предлагаемых товаров и доступности их цены для покупателя, что опять-таки 
зависит от сравнительно низкой себестоимости продукции. Поэтому аудит 
себестоимости начинается с проверки как правомерности самих затрат, отне-
сенных на себестоимость продукции, так и обоснованности их величины. 

При возможности аудитор сравнивает плановые показатели себестоимо-
сти выпуска продукции за проверяемый период и себестоимости отдельных ее 

Общий план проверки производственных расходов 
предприятия и себестоимости продукции 

1. Общая проверка уставных и организационных документов. Установление пра-
вомочности деятельности в соответствии с уставными документами 
2. Проверка договорных взаимоотношений предприятия в части расходов  
производства  

5. Проверка отражения расходов производственной деятельности в регистрах 
синтетического и аналитического учета 

4. Проверка первичной документации по учету расходов производственной 
деятельности  

3. Изучение порядка расчета отдельных видов расходов производственной  
деятельности и их влияния на финансовые результаты предприятия 

6. Проверка достоверности оценки и отражения расходов производственной  
деятельности в бухгалтерском и налоговом учете 

7. Изучение финансовой отчетности предприятия в части расходов производства 
и состава денежных расходов, включаемых в себестоимость  

8. Подведение итогов аудиторской проверки и составление аудиторского  
заключения 
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видов или групп с фактической величиной себестоимости продукции как в це-
лом, так и в разрезе отдельных затрат. Однако на многих проверяемых пред-
приятиях планирование себестоимости запущено или же не ведется вообще. 

Задача аудитора заключается в том, чтобы своевременно предупредить 
предприятие о необходимости наведения порядка в учете затрат, о том, что 
следует организовать такой аналитический учет издержек производства, что-
бы была видна себестоимость, а следовательно, рентабельность каждого вида 
продукции, работ и услуг, а также, чтобы отчетливо показывалась работа ка-
ждого подразделения и его руководителя по контролю и снижению расходов. 
Аудитор должен и подсказать, как организовать такой учет и в случае необ-
ходимости - выполнить соответствующие аналитические расчеты, подтверж-
дающие действенность такого учета.  

При проверке учета затрат следует убедиться в том, насколько хорошо 
организован учет в разрезе производственных подразделений ГП «Симферо-
польский винзавод». Учет и обобщение затрат по производственным подраз-
делениям необходимы в первую очередь для самого предприятия, которое 
должно контролировать целенаправленность и целесообразность расходова-
ния ресурсов по каждому так называемому «центру затрат» (месту возникно-
вения затрат).  

Учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость, базируется на составляемой в установленном 
порядке первичной документации, которой оформляются все операции по 
выпуску продукции (работ, услуг). Первичные документы должны содержать 
обязательные реквизиты: наименование документа (формы); код формы; дату 
составления; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйствен-
ной операции (в количественном и стоимостном выражении); наименование 
должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; личные подписи и их расшифровки.  

Проверяя, правильно ли затраты отнесены на себестоимость продук-
ции, аудитор должен знать, что они группируются по следующим элементам: 
материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), затраты 
на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных 
фондов, прочие затраты.  

При проведении аудита расчетов по оплате труда аудитор проверяет 
состав затрат, которые относятся на основную и дополнительную оплату и 
включаются в затраты производства, так как затраты на оплату труда зани-
мают значительный удельный вес в структуре расходов производства. 

Во время проверки затрат на оплату труда необходимо руководство-
ваться и требованиями Инструкции о составе фонда заработной платы и вып-
лат социального характера, Налогового кодекса Украины. При этом необхо-
димо обратить внимание на то, есть ли на предприятии приказы, положение о 
порядке выплаты премий, материальной помощи, расходов на выплату авто-
рских вознаграждений и пр. В случае их отсутствия суммы этих выплат не 
должны относиться на себестоимость продукции виноделия. При проведении 
проверки аудитор проверяет первичные документы: учетный лист труда и 
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выполненных работ; наряд на сдельную работу, табель учета рабочего вре-
мени и др., а также достоверность отнесения оплаты труда на расходы произ-
водства продукции. Первичные документы проверяют сплошным и выбороч-
ным методами. Выплаты на оплату труда, которые включаются в фонд осно-
вной заработной платы, относятся на себестоимость продукции, поэтому ау-
дитор проверяет (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Направления аудита затрат на оплату труда производственных  

рабочих отрасли виноделия в ГП «Симферопольский винзавод»  
 

Особенно тщательно изучают начисление заработной платы по трудо-
вым договорам и временным работникам. Обращают внимание на целесооб-
разность и необходимость выполнения работы, подлинность подписей в до-
кументах, законность отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 
Нужно убедиться, что наряды подлинны и, соответственно, составляются не 
на подставных лиц. 

Аудитор проверяет правильность начисления среднего заработка в слу-
чаях расчетов сумм отпускных, выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск, выплат в случае нетрудоспособности. При этом проверяют причины 
замены отпусков денежной компенсацией и обращают внимание при выплате 
по временной нетрудоспособности на применение процентов в соответствии 
со стажем, оформление больничного листа подписями и печатью лечебного 
учреждения. Также производится проверка причин простоев и другие случаи 
выплат средней заработной платы. 

Аудиторы анализируют уровень производительности труда и его опла-
ты, а также общую сумму начисленной оплаты труда и полученный валовой 
продукт в динамике. Изучают нормы выработки, обращают особое внимание 
на перевыполнение норм выработки в два-три раза. 

Следует помнить, что в состав расходов предприятия входят суммы 
сборов на обязательное государственное пенсионное страхование и другие 
виды общеобязательного социального страхования физических лиц.  

Во время аудиторской проверки необходимо обратить особое внимание 
на материальные затраты (рис. 4). 

Проверка установленных норм расхода запасов проводится с помощью ко-
нтрольного запуска виноматериала и дополнительных материалов в производст-
во (эксперимента), результаты которого оформляются специальным актом. 

Направления проверки расходов  
на оплату труда 

правильность на-
числения заработ-
ной платы и дос-
товерность ее от-
числения на затра-
ты производства 

наличие надбавок  
и доплат, непреду-
смотренных зако-
нодательством 

наличие и правильность расчета 
премий работникам, руководителям 
и специалистам за производствен-
ные результаты, включая премии  
за экономию конкретных видов  
материальных ресурсов и др. 
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Рис. 4. Направления аудита материальных затрат при производстве продук-

ции виноделия в ГП «Симферопольский винзавод»  
 

При проверке затрат, относящихся к управлению производством, ауди-
тор должен учесть, что затраты на командировки, связанные с производст-
венной деятельностью, и компенсации за использование для служебных це-
лей личных легковых автомобилей, относятся на доходы предприятия только 
в пределах установленных законодательством норм, а дополнительные вып-
латы по решению руководителя предприятия сверх этих норм делаются за 
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью 
ГП «Симферопольский винзавод» (по проведению официального приема пред-
ставителей других предприятий, в том числе иностранных, на посещение культу-
рно-зрелищных мероприятий, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
предприятия), или расходы по проведению заседаний правления и ревизионной 
комиссии предприятия относятся на финансовые результаты деятельности в 
пределах утвержденных правлением смет на отчетный год согласно установлен-
ным законодательством нормам, а при их отсутствии - за счет прибыли. 

Следует обратить особое внимание на обоснованность производственных 
расходов и наличие оправдательных документов (счета, чеки магазинов, ресто-
ранов и т.д.). Оплата консультационных, информа-ционных и аудиторских услуг 
относится на финансовые результаты, однако затраты, связанные с ревизией фи-

Направления аудита производственных материальных затрат 

правильность оценки материальных ценностей, внесенных в себестоимость про-
дукции (работ, услуг) 

имеют ли место факты списания на себестоимость затрат, которые не относятся к 
материальным ценностям, а также случаи списания на производственные счета 
стоимости НДС 

были ли случаи отнесения на затраты производства стоимости материалов, ис-
пользованных на строительство, ремонт, модернизацию основных средств боль-
ше, чем установлено законодательством 

правильно ли оценены и списаны возвратные отходы 

правильно ли отображены в учете затраты на тару и упаковку 

правильно ли списаны недостачи и потери (в пределах норм естественной убыли) 

правильно ли отнесены суммы расходов, связанных с приобретением, достройкой 
объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию 
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нансово-хозяйственной и коммерческой деятельности, проводимой по инициати-
ве одного из учредителей ГП «Симферопольский винзавод», не относится к рас-
ходам предприятия. 

Документальное оформление аудиторской проверки состоит из двух 
видов документации – рабочей и итоговой. 

В рабочую документацию включается информация, которая на взгляд ау-
дитора является важной для того, чтобы правильно провести аудиторскую про-
верку и которая должна подтвердить выводы и предложения в аудиторском вы-
воде. В рабочей документации регистрируются результаты аудиторских экспер-
тиз, выполненных для подтверждения принятых аудиторских решений. 

Таблица 1 
Отражение хозяйственных операций по расходам производственной 

деятельности в ГП «Симферопольский винзавод» 
Отражение хозяйственных операций Отклонения 

По данным учета  
журнала № 5 

По данным аудиторской 
проверки 

№ 
п/п 

 

Содержание хо-
зяйственной 
операции Дт Кт Сумма, 

грн. Дт Кт Сумма, 
грн. 

Дт Кт Сумма, 
грн. 

1 Списана себес-
тоимость реа-
лизованной 
продукции 

90 26 27550,0 90 26 27550,0 - - - 

2 Отражена сум-
ма амортиза-
ции на объекты 
производст-
венного назна-
чения 

233 131 1430,0 233 131 1430,0 - - - 

3 Отражена сум-
ма расчетов по 
оплате труда 
работников от-
расли виноде-
лия 

233 66 5012,0 233 66 5102,0 92 66 90 

5 Списаны ко-
мандировочные 
расходы под-
отчетного лица 

91 372 558,33 91 372 540,5 92 372 17,8 

6 Отражена сто-
имость ТЗР в 
составе произ-
водственных 
расходов  

91 631 2080,0 91 631 2080,0 - - - 

7 Отражен нало-
говый кредит 
по НДС 

641 631 416,00 641 631 416,00 - - - 

8 Списана стои-
мость МБП на 
расходы вино-
делия 

233 22 98,20 233 22 90,1 22 93 8,1 
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При аудите производственной деятельности составляют следующие 
рабочие документы (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Рабочие документы аудитора по проверке затрат производства в отра-

сли виноделия ГП «Симферопольский винзавод»  
 

Итоговая документация включает в себя аудиторское заключение и до-
полнительную документацию (аудиторский отчет), которая передается заказ-
чику. Стандартизация аудиторского отчета - процесс чрезвычайно сложный. 
Содержание этого документа зависит от конкретных обстоятельств, резуль-
татов проверки и пр., в связи с этим форма аудиторского отчета может быть 
произвольной. Аудиторский отчет не является аудиторским документом. Он 
предназначен исключительно для заказчика и может быть опубликован лишь 
с его разрешения. 

Аудиторское заключение – это официальный документ, заверенный по-
дписью и печатью аудитора (аудиторской фирмы), который составляется в 
установленном порядке по результатам проведения аудита и содержит в себе 
вывод относительно достоверности финансовой отчетности, полноты и соот-
ветствия действующему законодательству и установленным нормативам бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Аудиторское за-
ключение может быть: безусловно положительным, условно-положительным, 
негативным или дается отказ от составления заключения о финансовой отчет-
ности предприятия. В случае составления негативного заключения либо отказа 
от его составления, могут приводиться аргументы, которыми руководствовал-
ся аудитор во время подготовки таких видов заключений. 

Выводы. Аудиторское заключение, данное в ходе проведения аудитор-
ской проверки производственной деятельности ГП «Симферопольский вин-
завод», является условно-положительным, так как некоторые операции офо-
рмлены с нарушением установленного порядка. Однако указанные моменты 
имеют ограниченное влияние на состояние учета и отчетности предприятия в 
целом и не искажают действительное финансовое положение. Таким обра-
зом, аудитор считает возможным подтвердить, что при условии указанных 
ограничений предоставленная информация свидетельствует о соответствии 
осуществляемой хозяйственной деятельности действующему законодательс-
тву, а система учета и финансовая отчетность в целом достоверны. 

Реестр провер-
ки корреспон-
денции счетов 

по учету  
производст-
венной дея-
тельности 

Реестр про-
верки начис-
ления износа 
основных 
средств по 
видам про-
дукции 

Реестр пра-
вильности 
оценки вы-
бытия запа-
сов по видам 
продукции 

Рабочие документы аудитора при проверке затрат производства 

Реестр про-
верки распре-
деления об-
щепроизвод-
ственных 
расходов по 
статьям за-

трат 

Ведомость 
проверки на-
числения оп-
латы труда 
работникам 
производ-

ства 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Танклевська Н.С., д.е.н., професор; Пристемський О.С., к.е.н., доцент 
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" 

 
Обґрунтовано та систематизовано принципи формування та забезпечення фінан-

сової безпеки підприємств. Здійснено поділ принципів фінансової безпеки підприємств в 
залежності від її функціональних складових.  

Existing principles of safety are systemized. The division of principles depending on 
functional components. 

 
Постановка проблеми. Наукове й методичне обґрунтування та ви-

значення концепції фінансової безпеки підприємств різних форм власності 
сьогодні в умовах світової фінансової та економічної кризи перебуває в по-
чатковій стадії. Розробки, що існують сьогодні, спрямовані, в першу чергу, 
на вирішення завдань попередження й захисту ресурсів від несанкціованого 
доступу до них, головним чином, кримінальних структур як зовнішнього 
для суб’єктів господарювання, так і внутрішнього характеру. Питання ви-
вчення середовища як чинника небезпеки господарської діяльності підпри-
ємства, стратегії та тактики управління фінансовою безпекою підприємств є 
досить поширеними у вивченні сучасних науковців. Проте питання забезпе-
чення та систематизації принципів формування фінансової безпеки у робо-
тах провідних економістів розглядаються дуже рідко або носять не систем-
ний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження принципів фо-
рмування фінансової безпеки підприємств у розрізі її функціональних скла-
дових активно займаються сучасні вчені, зокрема Ареф’єва В., Демченко І., 
Побережного С.М., Пластуна О.Л., Болгара Т.М., Мартюшева Л.С. Вони ви-
значають у своїх працях способи досягнення рівня фінансової безпеки під-
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приємств у формі побудови концепції, виділяючи при цьому лише одну фор-
моутворюючу складову та нехтуючи тісним зв’язком усіх різновидів її функ-
ціональних складових. Безумовно, створення комплексної концепції забезпе-
чення фінансової безпеки підприємства вимагає визначати та логічно дослі-
дити принципи її формування у розрізі функціональних складових. 

Постановка завдання. Метою дослідження є систематизація існуючих 
принципів забезпечення фінансової безпеки підприємств та запровадження 
нових принципів у розрізі окремих функціональних складових як головної 
передумови формування концепції фінансової безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на те, що фінан-
сова безпека ґрунтується на об'єктивних закономірностях розвитку фінансових 
відносин, визначенні мети та завдань всієї системи, орієнтується на розробці 
та послідовному здійсненні заходів щодо закріплення і розвитку позитивних 
процесів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових відносин, за-
безпечення його належного рівня повинно здійснюватися на певних принци-
пах, які, залежно від суб’єкта господарської діяльності, умовно можна поділи-
ти на загальні та спеціальні. Так до загальних принципів фінансової безпеки 
відносять самостійність, інтегрованість, гнучкість, комплексність, системність, 
інформативність, економічність, багатоваріантність, взаємозв’язок елементів, 
зниження фінансових ризиків та загроз [1]. 

Виявлено, що серед науковців існує два підходи до систематизації прин-
ципів фінансової безпеки. Представники першого підходу формують принци-
пи лаконічно. Інша група вчених надає перевагу більш розмитим, іноді "вузь-
ким", менш універсальним формуванням. Але варто зауважити, що форма по-
дання різними авторами схожих принципів не змінює їх сутнісного наповнен-
ня. Так, Демченко І. виокремлює такі принципи як принцип самостійності, ав-
тономності, комплексності, єдності, гнучкості, нейтралізації, системності, ін-
формативності, економічності [2], фактично перераховуючи загально фінансо-
ві принципи. Тоді як Ареф’єв В. пропонує такі принципи: взаємозв’язок еле-
ментів системи, багатоваріантність напрямків розвитку, комплексність розро-
блення стратегії [3]. Досить масштабною виглядає систематизація принципів 
організації фінансової безпеки підприємства за Мартюшевою Л.С.: 

1. Виявлення та оцінка впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища як окремого елемента системи, так і їх синергетичного ефекту. 

2. Визначення та обґрунтування системи індикативних показників, які 
вказують на загрози діяльності та розвитку підприємства. 

3. Чітке визначення об’єктів (структурних підрозділів, фінансових 
складових тощо) та класифікації загроз, які частково чи суттєво впливають на 
їх надійність і фінансову стійкість підприємства в цілому. 

4. Оперативна зміна організаційної системи управління підприємством. 
5. Врахування ситуаційної появи загроз та створення власного банку мо-

жливих загроз у розрізі їх об’єктів та банку можливих варіантів їх усунення. 
6. Забезпечення міждисциплінарного підходу до виявлення та усунення 

загроз, який включає аспекти правового, фінансово-економічного, інформа-
ційного, соціально-психологічного характеру тощо. 
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7. Дотримання політики стратегічної послідовності при впровадженні 
інвестиційно-інноваційних програм, яка повинна враховувати як власне ада-
птивні чи агресивні наміри самого підприємства, так і дзеркальну поведінку 
контрагентів.  

8. Постійне інформування та навчання фахівців фінансово-економічних 
підрозділів підприємства, щодо методичних особливостей фінансових інвес-
тицій, правових проблем та організаційних заходів з їх впровадження. 

9. Формування дієвого механізму фінансової захищеності підприємства, 
який ґрунтується на засадах системності, комплексності, об’єктивності, послі-
довності, динамічності, оптимальності, конструктивності [4]. 

Побережний С.М., Пластун О.Л., Болгар Т.М. на прикладі банківської 
системи, виокремлюють принципи забезпечення фінансової безпеки: прин-
цип мінливості, об’єктивності, обачності, безперервності й оперативності, 
конфіденційності, комплексності та системності, явності в інтерпретації ре-
зультатів, альтернативності варіантів розвитку та принцип виправданого ри-
зику. Але Сорокіна І.В., визначаючи принципи економічної безпеки, струк-
турним елементом якої є фінансова безпека, аргументовано зазначає такі 
принципи системи: 

1) Принцип комплексності – створення такої системи безпеки, що ком-
плексно забезпечила б захищеність підприємства в цілому, в тому числі: його 
майна, персоналу, інформації, інших сфер діяльності від усіляких небезпек і 
загроз, форс-мажорних обставин, тощо. 

2) Принцип законності – передбачає формування системи безпеки ви-
ключно на основі чинного законодавства та відповідність закону прийнятих 
внутрішньовідомчих нормативних актів. 

3) Принцип плановості – забезпечення логічної послідовної діяльності 
кожного з учасників процесу, строге виконання покладених обов’язків та ви-
рішення поставлених завдань. Даний принцип вносить організованість у фу-
нкціонування системи безпеки. 

4) Принцип поєднання гласності і конфіденційності – здійснення захо-
дів безпеки щодо виявлення відкритої (гласної) інформації про небезпеки та 
загрози, та у той же час володіння конфіденційною інформацією вузьким ко-
лом фахівців. 

5) Принцип ефективного контролю – здійснення постійного контролю 
показників реального стану усіх об’єктів захисту і засобів їх здійснення на 
кожен момент часу. 

6) Принцип сполучення централізованого та децентралізованого управ-
ління – забезпечення безпеки підприємства силами та засобами згідно до си-
туації та структури підприємства. 

7) Принцип узгодження економічних інтересів підприємства з зовніш-
нім та внутрішнім середовищем – система економічної безпеки на підприєм-
стві повинна бути збалансованою та враховувати інтереси усіх об’єктів фун-
кціонування внутрішнього та зовнішнього середовища, а також відповідати 
внутрішнім та зовнішнім загрозам безпеки; 

8) Принцип гнучкості - у разі непередбачуваної ситуації система економі-
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чної безпеки повинна мати змогу швидко адаптуватись до нових умов ринково-
го середовища, при цьому не зазнавши значних витрат та збитків, які можуть 
призвести до негативних змін у структурі роботи підприємства; 

9) Принцип оптимізації – оптимізація ресурсної бази, структури капіта-
лу, виробничої структури на підприємстві з урахуванням вимог внутрішнього 
і зовнішнього ринків, подолання хаотичності і суперечливості у питаннях 
управління закупівлями, виробництвом та збутом, тощо [5].  

Ґрунтовною є систематизація, надана Корчевською Л.О. [6], яка принци-
пи економічної, а відповідно і фінансової, безпеки підприємства групує у бло-
ки: цільові, функціональні, структурні, процесні, системні принципи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципи фінансової безпеки* 

* згруповано авторами за даними [6] 
 

Цільові принципи мають бути сформульовані позитивно. Вони пови-
нні мати єдиний вектор цільової орієнтації всієї системи фінансової безпеки 
підприємства та забезпечити взаємоузгодження цілей. Розмір і складність 
головних цілей повинні бути адекватними для їх виконання та не виходити 
за гранично допустимі межі для виконавців. Для цільових цілей необхідно 
детально прописати, в які терміни слід досягти цілей забезпечення фінансо-
вої безпеки підприємства та хто повинен їх досягати. Цілі повинні бути 
сформульовані таким чином, щоб їх можна було кількісно виміряти, або 
можна було якимось іншим об’єктивним способом оцінити. Реалізація цього 
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- позитивність; 
- сумісність; 
- реальність; 
- конкретність; 
- вимірність; 
- прийнятність. 

- зосередженість; 
- автономність; 
- актуалізація; 
- лабілізація; 
- нейтралізація. 

- одночасності чотирьох ролей;
- ієрархічності; 
- комбінація централізації та 
децентралізації; 
- пріоритет об’єкта над 
суб’єктом; 
- координація; 
- єдність розпорядництва; 
- мінімальна складність струк-
тури; 
- персональна відповідальність.

- комбінація превентивних і 
реактивних заходів; 
- комбінація гласності та 
конфіденційності; 
- комбінація результативності 
та ефективності; 
- законність; 
- континуальність;  
- надійність; 
- паралельність; 
- плановість. 

- цілеспрямованість;  
- багатомірність; 
- емерджентність; 
- відкритість; 
- контрінтуітивність; 
- комплексність; 
- спеціалізація. 

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
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принципу залежить від того, чи сприймаються цілі фінансової безпеки під-
приємства менеджерами і співробітниками як досяжні та які вигоди вони 
можуть отримати. 

Функціональні принципи багато в чому залежать від зосередженості. 
Кожна функція повинна мати певну незалежність. Даний принцип реалізу-
ється, коли будь-яка властивість економічної безпеки підприємства здобуває 
функціональний характер за певних умов. Його суть принципу полягає у мо-
жливості структури економічної безпеки підприємства мати все більшу кіль-
кість функцій (багатофункціональність) і сприяти рухливості (лабільності) та 
їх заміні без істотної зміни самої структури економічної безпеки підприємст-
ва. Він розкриває механізм нейтралізації дисфункцій за умов внутрішнього 
або зовнішнього впливу.  

Структурні принципи з погляду забезпечення безпеки підприємства мо-
же виступати одночасно у чотирьох ролях: суб’єкта (засіб, механізм, спосіб) 
забезпечення безпеки; об’єкта забезпечення безпеки (елемент, що захищаєть-
ся); джерела загрози; об’єкта загрози. Багато в чому структурні принципи за-
лежать від синхронного диригування поведінкою елементів нижчого рівня си-
стеми економічної безпеки підприємства. Основною вимогою цього принципу 
є те, що централізація та децентралізація повинні знаходитися у розумному та 
раціональному сполученні, іншими словами – балансувати між порядком і ха-
осом. Службу економічної безпеки підприємства доцільно формувати у тому 
випадку, коли об’єктивні фактори вимагають її створення, а саме: цілі, функ-
ції, об’єктивні параметри тощо. Структура вважається раціональною тоді, ко-
ли існує повна взаємодія всіх її елементів і відсутні протиріччя.  

Важливою складовою структурного принципу є єдинство розпорядниц-
тва, що допомагає запобігати конфліктам розпорядництва за допомогою чіт-
кої закріпленості повноважень за кожним керівником стосовно кожного 
об’єкту управління (підрозділу або робочого місця). Чим простіша структура 
соціотехнічних систем, тим легше досягти повної скординованості всіх еле-
ментів і зв’язків. Всі елементи структури економічної безпеки підприємства 
(люди, підрозділи, клієнти тощо) повинні нести персональну відповідаль-
ність за збереження режиму безпеки. Структура повинна мати здатність при-
стосовуватися до змін зовнішнього середовища, інтенсивності його впливу, 
до цільової переорієнтації, до нової стратегії розвитку.  

У свою чергу, динамічні принципи вимагають зваженої та збалансова-
ної розробки заходів превентивного та реактивного характеру. Комплекс ос-
новних заходів щодо забезпечення безпеки повинен бути відомий всьому пе-
рсоналу організації, що дозволить завчасно уникнути небажаних змін. Якщо 
результативність визначає результат, який є абсолютним показником, то ефе-
ктивність являється відносним показником і характеризує процес, у результа-
ті якого був отриманий результат (наприклад, “прибуток” і “рентабельність” 
або “ринкова вартість підприємства” і “рівень економічної безпеки”). Сут-
ність цього принципу полягає у визначенні верховенства закону, тобто вся 
діяльність щодо забезпечення економічної безпеки підприємства не повинна 
суперечити законам і підзаконним актам.  
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Реалізація цього принципу потребує безперервного (спадкоємного) фу-
нкціонування процесів забезпечення економічної безпеки, коли слідуючий 
процес базується на основі попередніх. Він повинен гарантувати високий 
ступінь надійності певних параметрів усіх процесів, що не повинні виходити 
за межі припустимих відхилень, які установлені компетентними суб’єктами 
економічної безпеки. Цей принцип передбачає синхронне протікання голо-
вних процесів і рівночасне здійснення окремих частин усередині процесу, а 
також базується на попередньому визначенні планової траєкторії розвитку 
діяльності щодо безпеки підприємства, яка повинна будуватися на основі 
комплексної програми забезпечення економічної безпеки підприємства, ви-
конання планів роботи підрозділів служби безпеки та окремих робітників. 

Системні принципи не підсумовують попередні правила, а створюють 
нові, що властиві системі забезпечення економічної безпеки підприємства у 
цілому, а саме: цілеспрямованість; багатомірність; емерджентність; відкри-
тість; контрінтуітивність; комплексність; спеціалізація. 

Висновки. На основі вивчених літературних джерел систематизова-
но існуючі принципи забезпечення фінансової безпеки підприємств та за-
проваджено нові принципи у розрізі окремих функціональних складових 
(силової, енергетичної, ресурсної, техніко-технологічної, техногенної) як 
передумови формування концепції фінансової безпеки підприємств. Таким 
чином, при систематизованому використанні означених принципів можли-
во побудувати концепцію фінансової безпеки підприємств в умовах сучас-
ного ринку, в умовах світової економічної та фінансової кризи, прова-
дження якої дозволить уникнути рівень руйнівних процесів у макро- та мі-
кросередовищі. 
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ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
Бакай І.В., аспірант 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
У статті досліджено деякі аспекти функціонування системи недержавного пен-

сійного забезпечення в Україні. Розглянуто сутність вітчизняної пенсійної системи та 
місце в ній недержавного пенсійного забезпечення. Проаналізовано основні фінансові ін-
ститути третього рівня - недержавні пенсійні фонди, особливості їх розвитку в сучас-
них умовах. Дана оцінка діяльності фондів на основі аналізу динаміки показників їх діяль-
ності. Досліджено зміни обсягів пенсійних активів і пенсійних внесків НПФ на протязі 
останніх років, а також величину пенсійних виплат в них. Визначено основні пріоритети 
подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів у державі. 

In this article there were investigated some aspects of non-state pension provision 
system’s functioning in Ukraine. It was also reviewed the essence of the national pension system 
and the place of the non-state pension provision in it. There was made an analysis of the main 
pecuniary institutions of the third rank that are the non-state retirement pension funds; it was 
also analyzed the peculiarities of their development in current conditions. There was given the 
evaluation of the funds’ activity based on the dynamic indexes’ analysis. The changes of the 
volume of pension assets and pension investments in NPF during the last years and also the 
value of the pension payments were investigated in this article. There were determined the main 
priorities of the further development of the non-state pension funds in the country. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні діюча солідарна пенсійна система 

в Україні виявилася неспроможною задовольнити потреби громадян у до-
стойному пенсійному забезпеченні. Недержавне пенсійне забезпечення, яке 
формує третій рівень національної пенсійної системи, ще не відіграє ключову 
роль в ній. Більшість вчених вважають, для того, щоб покращити ситуацію в 
державі потрібно реформувати пенсійне забезпечення українців, тобто роз-
будовувати накопичувальну систему. Цьому може в повній мірі сприяти роз-
виток недержавних пенсійних фондів, оскільки вони відіграють надзвичайно 
важливу роль у пенсійному забезпеченні населення. Недержавне пенсійне за-
безпечення в Україні - це додаткове до обов’язкового державного пенсійного 
забезпечення джерело пенсійних виплат. 

Участь у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні дозволить 
створити додаткове до обов’язкового державного пенсійного забезпечення 
джерело пенсійних виплат і забезпечить більш високий рівень життя при до-
сягненні пенсійного віку. 

Доцільність розгляду стану та перспективи розвитку в Україні недержав-
ного пенсійного забезпечення вимагає особливої уваги на проблеми недержав-
ного пенсійного забезпечення, яке розвивається дуже повільними темпами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан, розвиток та проблеми 
функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні досліджу-
вали сучасні українські науковці: С.О. Біла, М.О. Змієнко, О.В. Мелешко, 
Н.А. Телічко, Г.В. Титаренко, Н.В. Черевик, І.Ю. Кондрат, С. Мельников, 
О. Палій, І. Гнибіденко, О. Залєтов, Б. Зайчук, Н. Тополенко, О. Зарудний, 
Б. Надточій. Однак, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення 
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на національному ринку фінансових послуг необхідне проведення подальших 
досліджень та пошуку впровадження ефективного механізму реалізації сис-
тем недержавних пенсійних фондів в Україні. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та обґрунтування 
стану недержавного пенсійного забезпечення в Україні та виявлення можли-
вих перспектив їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в Україні 
якість життя пенсіонерів залежить від їх пенсійного забезпечення. 

На жаль, у нашій країні середня пенсія одна з найнижчих серед євро-
пейських країн. Це свідчить про те, що наша пенсійна система відстала і не-
ефективна, тому потребує негайного реформування. 

Слід також відмітити, що з 1 січня 2004 року з прийняттям Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в держа-
ві було передбачено створення трирівневої пенсійної системи: солідарна сис-
тема загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (I рівень), 
яка базується на засадах солідарності і субсидуванні та здійсненні виплат пе-
нсій, надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду; нако-
пичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання (II рівень), функціонування, якої відбувається на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у накопичувальному фонді або у відповідних не-
державних фондах та здійснення фінансування витрат на оплату договорів 
страхування довічних пенсій, одноразових виплат; та система недержавного 
пенсійного забезпечення (III рівень), що базується на засадах добровільної 
участі громадян, роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних виплат. 

Необхідно зазначити, що у нашій країні діє лише I та III рівень, тобто 
солідарна система та система недержавного пенсійного забезпечення. Що 
стосується II рівня накопичувальної пенсійної системи, – її так і не запрова-
джено. 

Для того, щоб покращити ситуацію в сфері пенсійного страхування по-
трібно більше розвивати в державі недержавне пенсійне забезпечення. Оскі-
льки за прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України, навантаження на пенсійну систему України щороку зростатиме. 

Характеризуючи стан національної пенсійної системи, необхідно зазначи-
ти, що загальна сума видатків Пенсійного фонду України щороку збільшується. 
За січень – червень 2013 року видатки фонду склали 124,5 млрд. грн., що на 12,8 
млрд. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року [2]. 

Така ситуація в Пенсійному фонді України сильно впливає на держав-
ний бюджет держави, виплати з якого йдуть на утримання пенсіонерів, ство-
рюючи фінансовий тягар і вагомий перерозподіл коштів у соціальній сфері.  

З держбюджету на фінансування пенсійних програм протягом 2012 ро-
ку було виділено 64,5 млрд. грн., у тому числі 49,2 млрд. грн. – дотація на 
виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними 
пенсійними програмами, 15,3 млрд. грн. – кошти на покриття дефіциту Пен-
сійного фонду України на виплату пенсій [3]. З огляду на зазначене, потрібно 
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як найшвидше актуалізовувати питання участі в системі недержавного пен-
сійного забезпечення.  

Система недержавного пенсійного забезпечення створена для форму-
вання додаткових пенсійних накопичень за рахунок добровільних внесків фі-
зичних осіб і роботодавців. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:  

- недержавними Пенсійними фондами (НПФ) шляхом укладення пен-
сійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками 
таких фондів; 

- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування 
довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасни-
ка фонду; 

- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття 
пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у 
межах суми, визначеної для відшкодування вкладів фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб [8, с. 84]. 

Недержавні пенсійні фонди є важливим сегментом сучасної світової фі-
нансової системи, виконуючи фінансову, інвестиційну й соціальну функції. 
Фінансова функція НПФ проявляється головним чином у тому, що вони дають 
змогу акумулювати значний обсяг заощаджень у вигляді добровільних пенсій-
них внесків та трансформувати їх у інвестиції. Інвестиційна функція НПФ по-
лягає в тому, що в системі НПФ може формуватися потужний довгостроковий 
інвестиційний ресурс, використання котрого, як показує досвід розвинутих 
країн, сприяє економічному зростанню. І соціальна функція проявляється в 
тому, що НПФ надають можливість їх учасникам сформувати індивідуальний 
розмір пенсії, який визначається виключно бажаннями й можливостями інди-
віда іншими словами система НПФ надає інструментарій для формування ма-
теріального забезпечення у старості за власною ініціативою [6, с. 88]. 

В Україні НПФ створюється, проводить діяльність і ліквідується згідно 
з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1]. НПФ має 
статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання прибутку для 
його подальшого розподілу між засновниками фонду. Весь інвестиційний до-
хід отриманий фондом розподіляється тільки між його учасниками. 

Відповідно до норм законодавства, недержавні пенсійні фонди ство-
рюються у формі відкритих, корпоративних та професійних пенсійних фон-
дів. Відкритий НПФ створюється будь-якими юридичними особами, крім 
тих, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бю-
джетів. Учасниками цього фонду можуть бути будь-які фізичні особи. 

 Корпоративний НПФ створюється юридичною особою – роботодав-
цем, до якого можуть приєднуватись роботодавці – платники. Учасниками 
корпоративного фонду є фізичні особи, які перебувають у трудових відноси-
нах з роботодавцями – платниками чи роботодавцями.  

Професійний НПФ можуть створювати об’єднання юридичних осіб – 
роботодавців, об’єднання фізичних осіб чи професійні спілки. Учасниками 
фонду можуть бути тільки фізичні особи, у яких ознаки їх професійної діяль-
ності збігаються з ознаками визначеними в статуті фонду. 
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На жаль, в Україні недержавне пенсійне забезпечення розвивається не 
такими швидкими темпами, як у розвинутих країнах. Станом на 31.12.12 ро-
ку в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 94 
недержавних пенсійних фонди та 37 адміністраторів НПФ. Основним прин-
ципом здійснення пенсійного забезпечення через НПФ є гарантування збе-
реження пенсійних заощаджень [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що НПФ, по сутті, є соціальним ін-
струментом забезпечення стабільності у відносинах працедавців – вкладників 
і учасників – працівників щодо забезпечення власної старості та старості сво-
їх близьких [5]. 

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фон-
дів наведена в табл.1. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності 

Недержавних пенсійних фондів 

Недержавні пенсійні фонди 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Темп приросту, 

% 
2012р. / 2011 р.

Загальна кількість укладених 
пенсійних контрактів  
(тис. од.) 

69,7 75,0 61,4 - 18,1 

Кількість учасників за укла-
деними пенсійними контрак-
тами (тис. осіб) 

569,2 594,6 584,8 -1,7 

Загальні активи НПФ 
(млн. грн.) 1144,3 1386,9 1660,1 + 19,7 

Пенсійні внески 
(млн. грн.), у т. ч.: 925,4 1102,0 1313,7 +19,2 

від фізичних осіб 40,7 50,6 58,6 + 15,9 
Від фізичних осіб-
підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0 

Від юридичних осіб 884,6 1051,2 1254,9 + 19,4 
Пенсійні виплати  
(млн. грн.) 158,2 208,9 251,9 + 20,6 

Кількість осіб, що отримали 
(отримують) пенсійні виплати  
(тис. осіб) 

47,8 63,1 66,2 + 4,9 

Прибуток (збиток) від інвес-
тування активів недержавного 
пенсійного фонду  
(млн. грн.) 

433,0 559,9 620,3 + 10,8 

Сума витрат, що відшкодову-
ються за рахунок пенсійних 
активів 
(млн. грн.) 

64,6 86,6 106,6 + 23,1 

Джерело:складено за даними: Статистичні дані розвитку НПФ в Україні наведені 
за офіційними даними Держфінпослуг (див.: Підсумки розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечення за 2012 рік: [Електронний ресурс] - http: // www.dfp.gov.ua). 
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Для того, щоб оцінити можливості системи недержавного пенсійного 
забезпечення в Україні, перспективи її розвитку проаналізуємо стан та дина-
міку загальних показників, які характеризують систему недержавного пен-
сійного забезпечення станом на 31.03.2012 р. в Державному реєстрі. 

Згідно даних таблиці, загальна кількість укладених пенсійних контрак-
тів у 2012 році становить 61 4 тис. од. з 48 924 вкладниками, що на 18,1% ме-
нше, ніж у 2011 році з яких 2 394 (або 4,9% від загальної кількості вкладни-
ків) – вкладники юридичні особи, на яких припадає 1 254,9 млн. грн. пенсій-
них внесків та 46 528 вкладників – фізичні особи. Щодо кількості учасників 
за укладеними пенсійними контрактами у 2012 році вони становили на 9,8 
тисяч осіб менше, ніж у 2011 році. 

Спостерігається позитивна динаміка ефективності діяльності недержа-
вних пенсійних фондів, частка пенсійних виплат яких у активах зростає. Пе-
нсійні виплати станом на 31.12.2012 р. становили 251,9 млн. грн., збільшив-
шись на 20,6%, порівняно із 2011 роком.  

Одним з основних якісних показників, який характеризує систему НПЗ 
є загальний обсяг активів, сформованих недержавними пенсійними фондами. 
У 2012р. загальні активі НПФ становили 1 660,1 млн. грн., що збільшилось 
на 19,7%, порівняно з минулим роком. Сума інвестиційного доходу у 2012 р. 
становила 620,3 млн. грн. 

У загальній структурі інвестиційного портфеля НПФ на кінець 2012 
року активи розподіляють таким чином:  

- 572,7 млн. грн. загальної вартості активів НПФ розміщено на банків-
ських депозитах; 

- 196,9 млн. грн. - частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано 
Кабінетом Міністрів України, у консолідованому портфелі НПФ; 

- частка корпоративних облігацій у консолідованому портфелі станови-
ла 517,9 млн. грн.; 

- питома вага акцій українських емітентів у консолідованому портфелі 
НПФ склала 256,9 млн. грн.; 

- частка активів інвестованих у цінні папери зменшилась в загальній 
вартості активів НПФ з 0,5% на 0,2%; 

- частка активів, інвестованих у банківські метали, у загальній вартості 
активів НПФ зменшилась з 1,9% до 1,1% [4]. 

За рахунок пенсійних коштів покривається оплата послуг з адміністру-
вання пенсійного фонду, управління його активами. Загальна сума витрат у 
2012 році склала 106,6 млн. грн., що на 23,1% більше показника минулого 
року і складає 6,4% від загальної суми активів НПФ. 

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних 
активів, припадає на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду 
– 74,9 млн. грн. 

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного 
фонду 22,3 млн. грн., що на 23,0% більше, ніж у 2011 році. Оплата послуг збері-
гача становила 5,8 млн. грн., що відшкодовані за рахунок пенсійних активів. 

Отже, проаналізувавши динаміку основних показників діяльності Не-
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державних пенсійних фондів в Україні, можна стверджувати: для того, щоб 
покращити ситуацію потрібно реалізовувати накопичувальний рівень через 
недержавні пенсійні фонди. Завдяки цьому, наша держава не буде залежати 
від іноземних інвестицій, оскільки буде користуватися своїми внутрішніми 
інвестиційними ресурсами. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, автор 
відмітив, що недержавні пенсійні фонди є інституційною основою недержав-
ного пенсійного забезпечення в Україні, які на сьогодні розвиваються пові-
льними темпами.  

Основними причинами такого стану розвитку НПФ є:  
- недовіра людей до недержавних пенсійних фондів; 
- недостатній обсяг вільних коштів громадян на довгострокові пенсійні 

накопичення; 
- необізнаність більшої частини населення щодо умов функціонування 

недержавного пенсійного забезпечення; 
- високі ризики довгострокових накопичень пенсійного типу в умовах 

політичної й економічної нестабільності в країні. 
Отже, можна зазначити таке, що основною метою діяльності недержавно-

го пенсійного забезпечення є: накопичення пенсійних внесків на користь учас-
ників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами для за-
безпечення пенсійних виплат за результатами діяльності пенсійного фонду.  

А також розвиток системи недержавного пенсійного страхування спри-
ятиме не лише покращенню життєвого рівня громадян, що вийшли на пен-
сію, але й формуватиме значні ресурси для інвестиційних потреб української 
економіки. 

Тому, на нашу думку, для вирішення пенсійної проблеми в Україні по-
трібно якнайшвидше вдосконалювати третій рівень пенсійної системи, а для 
цього доцільно:  

1) провести просвітницьку та роз’яснювальну роботу через мережу 
Internet, профспілкові організації задля підвищення обізнаності населення 
щодо послуг фінансових інститутів та можливостей системи недержавного 
пенсійного страхування, проведення просвітницької та роз’яснювальної ро-
боти через ЗМІ, мережу Internet, профспілкові організації тощо; 

2) розробити та запровадити заходи щодо підвищення фінансової стій-
кості та попередження неплатоспроможності фінансових інститутів для фор-
мування належного рівня довіри до фінансових інститутів системи недержа-
вного пенсійного страхування; 

3) внести зміни до законодавчих актів щодо визначення прав учасників 
та регламентування діяльності таких основних суб’єктів як НПФ, страхові 
компанії та банки. 

За умови запровадження всіх зазначених заходів можна сподіватись на 
стабільний розвиток недержавних пенсійних фондів, що сприятиме стабілі-
зації пенсійної системи України та підвищенню рівня життя осіб пенсійного 
віку, а також формуватиме значні ресурси для інвестиційних потреб україн-
ської економіки. 
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МІСЦЕ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СТРУКТУРІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  

ПРОДУКЦІЇ 
Беркута Т.В.; Добровольська Е.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
У статті висвітлено місце малих форм господарювання в структурі вітчизняних 

виробників сільськогосподарської продукції. Цю характеристику доповнено спробою 
конструювання структури вітчизняного сільського господарства за розмірами (величи-
ною) господарюючих суб’єктів з урахуванням обох її секторів – сільськогосподарських 
підприємств і господарств населення, які є сучасним вітчизняним варіантом сімейного 
типу господарювання в аграрному секторі, що еволюціонує і має вагомі перспективи ін-
новаційного розвитку. 

Враховуючи зарубіжний досвід обґрунтовані умови і напрями подальшого транс-
формування, необхідність і шляхи повнішої інтеграції малих форм господарювання в сис-
тему ринкового функціонування аграрного сектора і його державного регулювання. 

This article describes the place of small forms of farming in the structure of domestic 
agricultural producers. This description is supplemented with an attempt to provide the structure 
of domestic agriculture by size ( magnitude) of business entities, and taking into account both its 
sectors - households and farms, which is a modern version of the domestic family management in 
the agricultural sector which is evolving and has good prospects of innovative development. 
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Taking into account international experience grounded conditions and areas for further 
transformation, the need and ways to fuller integration of small forms of management system in 
the agricultural sector of the market and its regulation. 

 

Постановка проблеми. В Україні малі форми господарювання в сіль-
ському господарстві функціонували поряд з великими у всі історичні періоди 
і при феодалізмі, і в епоху капіталізму, розвиток якого на вітчизняних тере-
нах було перервано соціалістичною революцією, і залишаються вагомою 
складовою сільського господарства в постсоціалістичній економіці. Це одна з 
категорій виробників сільськогосподарської продукції в аграрному секторі, 
яка водночас є головною економічною базою відтворення селянства.  

Досвід зарубіжних країн свідчить, що в ринкових умовах поступальний 
розвиток сімейних селянських господарств при належному державному ре-
гулюванні призводить до формування розгалуженої фермерської системи ор-
ганізації сільського господарства. 

Сільськогосподарська діяльність малих форм господарювання є одним 
із основних економічних чинників забезпечення їхнього функціонування на 
сільських територіях і життєзабезпечуючим чинником сільського розвитку. 
Виробництво ними сільськогосподарської продукції як один із видів еконо-
мічної діяльності на сільських територіях є засобом розвитку територій і на 
рівні громад.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про місце і роль 
малих форм господарювання в національній економіці завжди зацікавлювало 
вчених. Це питання вивчали класики економічної науки А. Сміт, М. Туган-
Барановський, О. Чаянов та ін. 

Наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. економічна наука приділяє значну 
увагу дослідженню особистого сектора сільського господарства в перехідній 
економіці. З-поміж вітчизняних вчених цю проблему досліджують О. Боро-
діна, Т. Зінчук, П. Макаренко, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, О. Попова, 
І. Прокопа, П. Саблук, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. 

Однак у вітчизняній науковій літературі при визначенні місця і ролі 
малих господарюючих структур в сільському господарстві відсутні спроби 
конструювання структури галузі за розміром господарюючих суб’єктів. 

Постановка завдання. Конструювання структури вітчизняного сільсь-
кого господарства за розмірами (величиною) господарюючих суб’єктів з ура-
хуванням обох її секторів – сільськогосподарських підприємств і господарств 
населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичні органи України 
подають інформацію про розподіл виробників сільськогосподарської продукції 
за розмірами землекористування, але сільськогосподарських підприємств окре-
мо і сільських домогосподарств окремо, причому щодо домогосподарств - лише 
у відносних величинах. Проте дані по сільських домогосподарствах можна пе-
ревести в абсолютні величини, користуючись показниками кількості домогос-
подарств і середнього розміру площі використовуваної ними землі. Скористав-
шись цією можливістю і, знехтувавши певними неточностями методичного ха-
рактеру (цілком допустимими у даному випадку), об’єднуємо отримані показ-
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ники з відповідними показниками по сільгосппідприємствах. При цьому загаль-
на кількість виробників сільгосппродукції перевищила 5,2 млн, з них 5113,5 тис. 
– це сільські домогосподарства, які 2012 р. мали земельні ділянки, і 47652 – 
сільськогосподарські підприємства усіх організаційно-правових форм (вклю-
чаючи фермерські господарства), що мали сільськогосподарські угіддя. Частка 
сільських домогосподарств у загальній чисельності виробників сільгосппродук-
ції становила 98,0%, а в площі землекористування – 22,2%, частка ж сільського-
сподарських підприємств – відповідно 0,9% та 77,8%. 

Насправді, реальна кількість виробників сільськогосподарської продукції 
в Україні ще більша: наведені вище цифри не містять, з одного боку, 4,5 млн 
домогосподарств міського населення (жителів міст і селищ міського типу), які 
мають земельні ділянки, а з іншого – певну кількість сільгосппідприємств, що 
не мають сільськогосподарських угідь. Разом з тим? аналізувати розподіл виро-
бників сільськогосподарської продукції за розміром землекористування по 
всьому колу сільських домогосподарств і сільгосппідприємств недоречно, оскі-
льки це коло охоплює надто велику кількість суто споживчих господарств насе-
лення. Логічніше включити до нього лише ті домогосподарства, які за існуючи-
ми у світі мірками визнаються суб’єктами господарювання в аграрному секторі. 

При розв’язанні цього завдання з метою конструювання структури віт-
чизняного сільського господарства за розмірами (величиною) господарюю-
чих суб’єктів можна керуватися двома підходами. Перший - внести до зага-
льної кількості цих суб’єктів сільські домогосподарства з переважно товар-
ним характером виробництва сільськогосподарської продукції (26-27% зага-
льної кількості). Другий - врахувати лише домогосподарства з площею зем-
лекористування понад 1 га. Другий підхід має перевагу, оскільки критеріаль-
ним показником формування структури виробників сільськогосподарської 
продукції у цьому випадку є саме площа землекористування. Слід зазначити, 
що за першого підходу до загальної кількості господарюючих суб’єктів мало 
б потрапити 1370 тис. сільських домогосподарств з площею землекористу-
вання 4560 тис. га, за другого потрапило 1074,0 тис. домогосподарств з пло-
щею землекористування 4346,8 тис. га. 

Розподіл господарюючих суб’єктів у сільському господарстві України 
за розміром площі сільгоспугідь подано у табл. 1. Як видно з цієї таблиці, 
майже 81% з них використовує менше 5 га землі, причому на цю групу гос-
подарств припадає усього 7% земельного фонду окресленого кола господа-
рюючих суб’єктів. З іншого боку, лише 164 підприємства (0,03% від загаль-
ної кількості) використовує понад 12 % зазначеного фонду земель: оброблю-
вана ними площа на 87 % більше, ніж усіх господарств І групи. Насправді 
концентрація землекористування в Україні ще вище: у таблиці не відображе-
ні інтегровані господарські формування, до складу яких входять сільгосппід-
приємства, що формально зберігають статус юридичної особи і подають ста-
тистичну звітність. Господарства населення розподілилися між першими 
трьома групами: до першої увійшло 902,8 тис. господарств, що становить 
99,4% чисельності групи, до другої - 103,8 тис. (96,2%), до третьої - 67,4 тис. 
господарств (77%). 
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Таблиця 1 
Розподіл виробників сільськогосподарської продукції в Україні  

за розмірами землекористування, 2012 р. 
Кількість 
виробників 

Площа земле-
користування Групи виробників за розмірами  

землекористування 
тис. од. % тис. га % 

Середній роз-
мір землекори-
стування, га 

Сільські домогосподарства з площею 
землекористування більше 1,0 га
і підприємства, що мають сільсько-
господарські угіддя - усього 

1121,6 100,0 26294,3 100,0 23,4 

у тому числі з площею, га:      
І (до 5,0) 908,1 81,0 1794,0 7,0 2,0 
ІІ (5,1-10,0)  107,6 9,6 754,8 2,8 7,0 
ІІІ (10,1-50,0)  85,5 7,6 2456,6 9,3 28,7 
Разом гр. ІІ-ІІІ 193,1 17,2 3211,4 12,1 16,6 
IV (50,1-100,0) 5,0 0,4 360,9 1,4 72,2 
V (100,0-500,0) 7,3 0,7 1777,4 6,7 243,5 
VI (500,1-1000,0) 2,6 0,2 1883,9 7,2 724,6 
VII (1000,1-2000,0) 2,6 0,2 3683,6 14,0 1416,8 
VIII (2000,1-3000,0) 1,3 0,1 3102,5 11,8 2386,5 
IX (3000,1-4000,0) 0,6 0,06 2178,9 8,3 3631,5 
X (4000,1-5000,0) 0,3 0,04 1481,8 5,6 4939,3 
XI (5000,1-7000,0) 0,3 0,04 1959,1 7,4 6530,3 
XII (7000,1-10000,0) 0,2* 0,03 1504,3 5,7 7521,5 
XIII (більше 10000,0) 0,2** 0,03 3356,5 12,8 16782,5 
Разом гр. 1V-ХІІ1 20,4 1,8 21288,9 80,9 1043,6 

*179 підприємств 
** 164 підприємства 
Джерело:Розраховано за даними: Сільське господарство України, 2012 р. Стат. 

збірник/ Держкомстат України. – К.: 2012. – С. 51, 178-179; Соціально-демографічні ха-
рактеристики домогосподарств України у 2012 р. Стат. збірник/ Держкомстат Украї-
ни. – К.: 2012. – С. 43. 

 

Укрупнене ж групування суб’єктів господарювання в проаналізованій 
таблиці представлено так: з розміром землекористування до 5 га (І гр.) – 
81,0% їх загальної чисельності, 5-50 га (II—III гр.) – 17,2%, більше 50 га (ІV-
ХІІІ гр.) - 1,8%. 

Отриману структуру господарюючих суб’єктів у сільському гос-
подарстві України за розмірами їхнього землекористування можна порівнюва-
ти з відповідною структурою інших країн, зокрема членів Європейського Со-
юзу. Зіставлення даних укрупненого групування господарств з даними країн 
ЄС (табл. 2), свідчить, з одного боку, що розподіл господарюючих суб’єктів в 
Україні і ряді інших країн загалом схожий, а з іншого, існує певна деформація 
структури вітчизняного сільського господарства за розмірами господарюючих 
суб’єктів у напрямі переважання малих господарських формувань. 

Зокрема, розподіл суб’єктів господарювання у вітчизняному сільському 
господарстві за розміром землекористування за укрупненим групуванням досить 
близький до відповідного розподілу фермерських господарств у Португалії, Італії 
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та Греції, а частка господарств з площею землі до 5 га в Угорщині, Словаччині та 
Болгарії 2005 р. була на 9-16 в. п. більше, ніж в Україні. Водночас, в таких краї-
нах як Чехія, Словенія, пострадянські держави Балтії, Польща, а надто Франція, 
Німеччина тощо частка цих господарств істотно менше. Загалом же? порівняно з 
середнім показником по 10 країнах ЦСЄ в Україні частка господарств з розміром 
землекористування до 5 га на 10 в. п., а порівняно з ЄС – 25 - на 19 в. п. більше. 
Зазначене дає підстави для висновку щодо закономірності подальшої концентра-
ції виробництва (укрупнення) у сегменті малих форм господарювання вітчизня-
ного сільського господарства, особливо особистого сектора галузі. 

Таблиця 2 
Групування фермерських господарств за розмірами сільськогосподарсь-

ких угідь у країнах ЄС у 2005 р., % 
Площа сільськогосподарських угідь, га Країни до 5 від 5 до 50 понад 50 

Австрія 32,2 61,9 5,9 
Бельгія 28,2 57,1 14,9 
Болгарія 96,8 2,4 0,8 
Велика Британія 36,9 36,2 26,9 
Греція 76,1 23,1 0,8 
Данія 3,7 61,0 35,3 
Естонія 50,8 43,4 5,8 
Ірландія 7,7 74,3 18,0 
Італія 76,8 21,1 2,1 
Іспанія 55,0 36,3 8,7 
Кіпр 87,5 11,5 0,9 
Латвія 50,6 46,4 3,0 
Литва 62,1 36,1 1,9 
Люксембург 19,6 34,7 45,7 
Мальта 97,7 2,3 0,0 
Німеччина 23,6 56,1 20,3 
Польща 66,5 32,7 0,8 
Португалія 76,7 20,6 2,7 
Словаччина 91,9 4,8 3,3 
Словенія 57,6 42,2 0,3 
Угорщина 89,6 9,0 1,4 
Фінляндія 9,9 73,5 16,5 
Франція 27,5 39,4 32,9 
Чехія 58,1 58,4 13,5 
Швеція 10,4 61,2 28,4 
ЄС-25 61,9 31,3 6,8 
ЦСЄ-10 71,0 27,7 1,3 

Джерело:[2] 
 

Разом з тим, зазначене жодною мірою не означає доцільності чи немину-
чості поглинання малих або середніх господарських формувань великими і зрос-
тання кількості надвеликих. Негативні наслідки «латифундізації» сільського гос-
подарства України останнім часом дедалі більше відзначаються в літературі [4; 
1]. Проте це явище існує, про що певною мірою свідчать дані табл. 1: поряд зде-
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формовано великою часткою малих господарств (з площею до 5 га) явно прогля-
дається деформовано велике зосередження обсягів землекористування в госпо-
дарствах з площею 4-5 тис. га і більше. Показово, що в Україні за значно вищої, 
ніж в середньому по ЄС-25, частки малих господарських формувань, середній 
розмір землекористування одного господарюючого суб’єкта у сільському госпо-
дарстві становить 22,9 га, тоді як у ЄС-25 - лише 18,7 га. Такий середній показ-
ник формують саме великі і надвеликі підприємства, адже у групі господарств 
розміром до 5 га він становить усього 2,0 га, в укрупненому групуванні госпо-
дарств розміром 5-50 га - 16,6 га, а розміром більше 50 га - 1 тис. гектарів. 

Оскільки малі господарства є і залишатимуться органічною складовою 
сучасного аграрного виробництва, то вони повинні бути також повноцінними 
об’єктами системи державного регулювання і підтримки розвитку. І вони таки-
ми є у багатьох країнах. Розв’язання цього завдання в Україні потребує насам-
перед чіткішої ідентифікації малих форм як суб’єктів господарювання в сільсь-
кому господарстві. 

У багатьох країнах за наявності в господарстві 1 га землі власник зазви-
чай може реєструватися як фермер. Ідентифікація у цьому статусі надає чимало 
переваг - навіть більше, ніж зобов’язань: насамперед, на господарство поши-
рюються єдині виплати бюджетних коштів на площу, не пов’язані з обсягами 
сільськогосподарського виробництва, виробничими показниками; є можливість 
участі у цілому переліку державних програм з підтримки розвитку фермерства, 
у тому числі екологічних, консервації землі, заліснення тощо, за яких можна на-
віть не займатися виробництвом сільськогосподарської продукції, а лише здійс-
нювати відповідні операції по догляду за угіддями і територією. 

Згідно з фермерським законом США 2002 р. створювалася трикомпонен-
тна система безпеки або «мережа безпеки» (safety net) для фермерів, яка вже за 
назвою дає уявлення про комплексність, системність участі держави в регулю-
ванні розвитку фермерських господарств. Ця трикомпонентна система економі-
чної безпеки для фермерів містить фіксовані платежі, не пов’язані з рівнем ви-
робництва; різні схеми пільгового кредитування (під заставу врожаю та інші); 
системи підтримки фінансової стабільності фермерського сектора у вигляді ан-
тициклічних платежів. Важливою функцією держави є заохочення дрібних і се-
редніх фермерів не просто підтримувати функціонування їхніх ферм, але й 
розширювати масштаби та урізноманітнювати види діяльності, стимулювання 
отримання доходу від роботи поза фермою, фінансова підтримка (пільгові і без-
поворотні кредити, страхові виплати тощо). Адміністрація сприяє процесу го-
ризонтальної і вертикальної інтеграції в аграрному секторі економіки. Напри-
клад, не застосовуються антимонопольні заходи щодо крупних фермерських 
підприємств, які пов’язані з дрібними, котрі розташовані поблизу, договорами 
із постачання кормів і вирощування ремонтного молодняку [6]. 

Водночас, Національний фермерський союз США виступає за заборону 
здійснення вертикальної інтеграції бізнесменами, які самі не є фермерами; за 
підтримку фермерських кооперативів у сфері збуту, переробки, торгівлі, експо-
рту продукції, оскільки останні створюють додану вартість і сприяють прибут-
ковості господарств, а відтак благополуччю місцевих громад [3]. Пропозиції ці-
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єї професійної організації майже повністю «лягають» на український ґрунт: на-
давати податкові пільги землевласникам, які продають землю фермерам-
початківцям чи іншим фермерам, що не мають її у необхідній кількості, щоб 
уникнути скуповування землі міським бізнесом; представники сільських громад 
повинні брати участь у громадських слуханнях щодо економічних, соціальних 
та інших аспектів продажу земельних ділянок державної власності у приватні 
руки тощо, що засвідчує певну ідентичність проблем розвитку аграрного секто-
ра в різних країнах. 

В аграрній політиці Російської Федерації формується окремий блок захо-
дів, присвячений малим господарським формуванням. Напрям «Стимулювання 
розвитку малих форм господарювання» є одним з трьох, які внесені в пріоритет-
ний національний проект «Розвиток АПК». Загалом слід відмітити, що головною 
відмінністю Росії від України щодо розвитку малих форм господарювання є те, 
що питання розвитку цих форм вирішується на державному рівні, сформована 
відповідна законодавчо-нормативна база, Міністерство сільського господарства 
Російської Федерації регулює розвиток цієї категорії господарств. Достатньо 
промовистим є навіть такий факт, що саме Мінсільгосп Росії проводить конкурс 
на краще особисте підсобне господарство, натомість як в Україні цим займається 
неурядова організація - Асоціація фермерів та приватних землевласників. 

Засади і механізми вітчизняної аграрної політики, які стосуються розвит-
ку малих форм господарювання в сільському господарстві, поки що остаточно 
не сформовані, а ті, що існують - надто розмиті. 

Зокрема, в Україні проголошено рівноправність всіх форм господарюван-
ня. Проте декларування такої рівноправності у вітчизняних умовах без забезпе-
чення певного захисту малих форм насправді означає їх дискримінацію, оскіль-
ки очевидними є правила нечесної, нерівноконкурентної гри. Ринкове конку-
рентне середовище взагалі найбільш сприятливе для крупних господарств вна-
слідок виграшу на масштабі, переваг у конкурентній боротьбі тощо, натомість 
як малі і середні сільськогосподарські підприємства особливо потребують дер-
жавної допомоги для подальшого розвитку в ринкових умовах. 

Далі, за нинішньої системи державного регулювання розвитку аграрного 
сектора малі господарства потрапляють в удвічі невигідне становище - підпа-
дають під тиск ринкового середовища і практично не отримують державної фі-
нансової підтримки, яка зорієнтована і потрапляє переважно доволі крупним 
сільськогосподарським підприємствам. За дослідженнями О. Бородіної, 7% гос-
подарств України отримали 2009 р. 70% загального обсягу державних коштів, 
виділених на підтримку виробництва продукції тваринництва [5]. Слід зазначи-
ти, що державна програма з підтримки тваринництва є найбільш вагомою в аг-
рарному бюджеті. 

І нарешті, малі господарські формування, як специфічні форми господа-
рювання, що потребують особливої уваги, фактично випали з системи регулю-
вання Міністерства аграрної політики та продовольства України; вкрай обме-
жена підтримка за рахунок бюджетних коштів надається фермерським госпо-
дарствам і майже повністю відсутня підтримка розвитку особистих селянських 
господарств. Кілька років реалізується малобюджетна програма «Фінансова 
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підтримка фермерських господарств» (на безповоротній і поворотній основі), 
кошти якої використовуються на розроблення проектів земельної ділянки; част-
кову компенсацію придбаної сільськогосподарської техніки, вартості будівниц-
тва тваринницьких приміщень; на підготовку кадрів фермерських господарств 
та відшкодування вартості наукових розробок; відшкодування відсотків за бан-
ківські кредити. Проте аналіз свідчить, що фінансову підтримку за програмою 
на безповоротній основі отримує лише 2% фермерських господарств. Отримані 
кредити на 80% використовуються на поточні потреби (провадження виробни-
чої діяльності; виробництво, переробка, збут виробленої сільськогосподарської 
продукції, поновлення обігових коштів), а отже, лише близько 20% спрямову-
ються на розвиток фермерських господарств (придбання техніки і обладнання, 
будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, закладення багаторі-
чних насаджень). Очевидно, що створення привабливого клімату для розвитку 
фермерства стимулювало б ідентифікацію особистих селянських господарств у 
статусі фермерських. 

Висновки. Отже, вдосконалена національна аграрна політика має визна-
чати подальший розвиток малих форм господарювання як органічної складової 
вітчизняного сільського господарства. Відповідні механізми повинні формувати 
сприятливе середовище їх функціонування, орієнтувати розвиток відповідно до 
внутрішніх потреб та глобалізаційних умов і викликів. З досвіду інших країн ві-
домо, як складно дрібним господарствам самоорганізуватися, об’єднатися в ко-
оперативи, вписатися в ринкові мережі просування продукції тощо. Зазвичай, 
саме для розв’язання цих завдань надається державна допомога в переважній 
більшості країн. 

Відтак нагальними потребами щодо подальшого ефективного розвитку 
малих форм господарювання в сільському господарстві України є такі. 

По-перше, ідентифікація цих форм, особливо щодо особистого селянсь-
кого господарства. Оскільки особисті селянські господарства не є гомогенними, 
тобто однорідними, важливо класифікувати їх, насамперед, за такими ознаками: 
розмір землеволодіння і землекористування (законодавчо закріплена норма для 
особистого селянського господарства - до 2 га) та цільова спрямованість вироб-
ництва сільськогосподарської продукції в них - для власного споживання сім’ї 
чи з метою переважно ринкової реалізації (товарність виробленої продукції), 
враховуючи при цьому обсяги реалізації продукції. 

Проведенню більш чіткої ідентифікації малих форм господарювання 
сприятиме реалізація важелів стимулювання власників особистих селянських 
господарств до реєстрації господарської діяльності у статусі підприємець-
фізична особа, а також легалізації в статусі фермерського господарства.  

По-друге, включення малих форм господарювання у систему державного 
регулювання розвитку аграрного сектора.  

По-третє, для дрібнотоварного виробництва слід реалізувати відповідні 
заходи щодо зайняття ними певних ніш, а саме: стимулювання в них виробниц-
тва сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю (розведення 
худоби, вирощування фруктів, овочів і винограду); участь у програмах лісона-
садження та агроекологічних програмах; підтримка їх діяльності у регіонах з 
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меш вигідними умовами господарювання і регіонах з обмеженнями щодо гос-
подарювання з погляду на охорону навколишнього середовища; виплата спеці-
альних платежів за збереження господарюючими суб’єктами привабливих аг-
роландшафтів і сільських пейзажів, архітектурних і культурних об’єктів тощо. 

По-четверте, надто важливо створювати умови для диверсифікації діяль-
ності та доходів дрібних агрогосподарів, у тому числі зайнятості альтернатив-
ними видами діяльності. 
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У статті розглянуто складові елементи формування кредитної системи, зокрема 

небанківські фінансово-кредитні установи, а також визначено перелік спеціалізованих 
кредитно-фінансових інститутів, що являють собою різноманітні установи, які акуму-
люють тимчасово вільні грошові кошти і розміщують їх у формі кредиту. Проаналізова-
но основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових інститу-
тів, що пов'язані з акумуляцією заощаджень населення шляхом залучення коштів на вкла-
ди, випуску власних акцій, облігацій, продажу страхових полісів; кредитуванням певної 
сфери економіки або господарської діяльності, групи населення; наданням іпотечних кре-
дитів; організацією пенсійного та соціального забезпечення населення; здійснення опера-
цій в рамках кредитної взаємодопомоги. Сформульовано заходи, які зможуть забезпечи-
ти збереження не лише досягнутого рівня розвитку фінансово-кредитних установ, але й 
сприятимуть значному розвитку їх діяльності 

The article deals with the constituent elements of credit system, in particular non-bank 
financial - credit institutions, as well as a list of specialized credit and financial institutions , 
which are the various institutions that accumulate temporarily free funds and place them in the 
form of a loan. Analysis of the main activities of modern specialized financial institutions is 
associated with the accumulation of savings by raising funds on deposits, issuing its own shares , 
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bonds , sales of insurance policies , lending a certain economic sectors or economic activities of 
the population , the provision of mortgage loans; organization of pension and social welfare , 
the implementation of operations under the credit mutual aid. Formulated measures that will 
ensure the preservation of not only the achieved level of development finance - financial 
institutions , but also will contribute to significant development of their activities 

 

Постановка проблеми. В сучасній економіці важливу роль у спрямуванні 
коштів від суб'єктів, які заощадили, до суб'єктів-позичальників відіграють небан-
ківські кредитно-фінансові установи. В розвиненому господарстві вони вступа-
ють у пряму конкуренцію з банками, оскільки здатні надавати своїм клієнтам та-
кі самі послуги і забезпечувати при цьому більшу надійність вкладів. У зв’язку з 
цим, питання дослідження проблем розвитку небанківських кредитно-
фінансових установ України є на сьогодні надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розкриття 
питань функціонування та розвитку фінансово-кредитних установ України 
зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: Ф. Бутинець, О. Василик, 
Ю. Власенкова, М. Крупка, С. Льовочкін [5], В. Опарін [2], М. Савлук [3], 
В. Федосов [5], С. Черкaсова [6], С. Юрій [8].  

Проте, багато питань залишаються нерозкритими, з огляду на мінли-
вість фінансово-економічної ситуації у нашій державі та відголоси фінансо-
вої кризи минулих років, виникнення нових можливостей розвитку фінансо-
во-кредитних установ тощо. Саме тому актуальним є вивчення та досліджен-
ня стану функціонування основних фінансово-кредитних установ України, 
які чинять значний вплив на розвиток економіки держави. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення і дослідження ключо-
вих питань функціонування фінансово-кредитних установ в Україні, та ви-
значення їх ролі у забезпеченні стабільного розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансово-кредитні уста-
нови як професійні учасники фінансового ринку присутні в усіх його сегмен-
тах: на кредитному і валютному ринках, ринку цінних паперів та ринку похі-
дних фінансових інструментів, формують попит на фінансові ресурси та фі-
нансові активи, визначаючи рівноважну ціну на них. Разом із суб’єктами ін-
фраструктури фінансового ринку вони формують його організаційно-
інституційну основу, забезпечуючи виконання різноманітних посередниць-
ких та допоміжних функцій щодо купівлі-продажу фінансових інструментів 
та активів, фінансових послуг. 

Слід зазначити, що кредитна система виступає як сукупність кредитних 
відносин та інституцій, які реалізують ці відносини. Кредитна система охоп-
лює банківську систему та небанківські фінансово-кредитні інституції. 

В свою чергу, банківська система – це сукупність різних видів банків та 
банківських інституцій у їх взаємозв'язку, що існує в тій чи іншій країні в пе-
вний історичний період. 

Формування кредитної та банківської систем визначається характером 
існуючих у країні кредитних відносин та відповідних форм кредиту. На різ-
них етапах розвитку суспільства склад кредитних установ зазнавав змін від-
повідно до еволюції історичних умов, розвитку національних економік. Ра-
зом з цим, існують деякі загальні принципи побудови кредитних систем на 
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сучасному етапі розвитку: 
– розподіл функцій центрального та всіх інших банків; 
– контроль та регулювання діяльності банків другого рівня з боку цент-

рального; 
– центральний банк не бере участі у конкуренції на грошових ринках 

усередині держави . 
До початку XIX ст. кількість банків та масштаби їх операцій були не-

значними. Усі ці операції виконували одні й ті самі банки, що називалися ко-
мерційними. Спеціалізації між ними не було. 

Інтенсивний розвиток акціонерних компаній з другої половини XIX ст. 
привів до появи нових функцій існуючих банків і таких спеціальних кредит-
них установ, як інвестиційні банки та компанії. На початку XX ст. з'являється 
цілий ряд нових спеціальних кредитних установ: зовнішньоторговельні бан-
ки, установи споживчого кредиту та ін. [1, c. 4-8]. Впродовж історичного роз-
витку відбувалася спеціалізація кредитних установ, сучасна кредитна систе-
ма має кілька ланок. 

За характером функцій, що виконуються, усі кредитні установи можна 
поділити на емісійні, які є центральними у кредитній системі, комерційні – 
банки універсального типу, спеціалізовані кредитно-фінансові установи, які 
виконують окремі функції або обслуговують окремі галузі економіки. 

За формою власності розрізняють приватні та державні кредитно-
фінансові установи. Найпоширенішими є приватні, які, у свою чергу, можуть 
бути індивідуальними, товариствами, акціонерними та кооперативними. 
Провідне місце серед них звичайно належить акціонерним кредитним уста-
новам. Державними кредитними установами є центральні банки, у багатьох 
країнах – ощадні каси, зовнішньоторговельні та деякі іпотечні банки та ін. 

Державні кредитні установи виникають двома шляхами: при організації 
нових кредитних установ державою; або у разі націоналізації приватних бан-
ків. Такі установи необхідні для вирішення загальнонаціональних завдань, які 
з певних причин не можуть виконувати приватні кредитні установи. 

Діяльність небанківських кредитно-фінансових інституцій дає змогу 
заповнити окремі ніші на ринку банківських послуг, котрі з якихось причин 
залишилися незайнятими. Такі установи не мають статусу банку, бо не вико-
нують комплексу базових операцій грошового ринку, їх діяльність, на відмі-
ну від банків, не змінює маси грошей в обігу. Тому немає потреби контролю-
вати їх діяльність так ретельно, як банківську. 

Небанківські фінансово-кредитні інститути в економічному функціону-
ванні держави представлені лізинговими, факторинговими компаніями, кре-
дитними спілками, касами взаємної допомоги. 

Основні форми діяльності небанківських фінансово-кредитних установ 
на ринку фінансових послуг зводяться до акумуляції заощаджень населення, 
надання кредитів через облігаційні позики корпораціям та державі, мобіліза-
ції капіталу через усі види акцій, наданню іпотечних і споживчих кредитів, а 
також кредитної взаємодопомоги. 

В останні роки на ринках позикових капіталів розвинутих країн важли-
ву роль стали відігравати спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові ін-
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ститути, які посіли важливе місце в накопиченні та мобілізації грошового ка-
піталу. До числа цих установ слід віднести страхові компанії, пенсійні фон-
ди, позиково-ощадні асоціації, будівельні товариства, інвестиційні та фінан-
сові компанії, благочинні фонди, кредитні спілки. Ці інститути суттєво поті-
снили банки в акумуляції заощаджень населення і стали важливим постача-
льником позикового капіталу. 

Одним із видів небанківських фінансово кредитних установ є лізингові 
компанії. Лізингові компанії є фінансово-кредитними формуваннями, що до-
сить поширені в західних країнах. Вони займаються купівлею обладнання, 
транспортних засобів, споруд виробничого та невиробничого призначення, 
які дорого коштують, та наданням їх в оренду з правом наступного викупу. 

Для придбання машин і устаткування лізингові компанії використову-
ють власні та позичкові кошти. Лізинг забезпечує підприємствам можливість 
одержати необхідне устаткування без значних разових витрат грошових кош-
тів, що є неминучими при звичайній купівлі [3]. 

Інвестиційні компанії здійснюють кредитування малих та середніх 
фірм. Їх інвестиційні програми розраховані, як правило, на недовготривалий 
період і здійснюються в невеликих масштабах, на відміну від інвестиційних 
банків. Інвестиційні компанії бувають двох видів: відкритого та закритого 
типу. В першому випадку інвестиційні компанії зобов'язуються викупити 
свої акції у акціонерів, в другому – ні. 

Фінансові компанії здійснюють кредитування клієнтів шляхом купівлі 
їх боргових зобов'язань. Серед фінансових компаній важливе місце посіда-
ють холдинг-компанії. Купівля зобов'язань дозволяє їм тримати великі паке-
ти акцій компаній і здійснювати контроль над їх діяльністю. До фінансових 
компаній відносяться і кредитні установи, що обслуговують гуртову та роз-
дрібну торгівлю, зокрема, діючі у сфері споживчого кредиту. 

Пенсійні фонди створюються для виплати пенсій працівникам і служ-
бовцям. Створення таких фондів дозволяє зменшити податкові платежі фірми 
та використовувати їх для купівлі акцій інших компаній, що забезпечує зміц-
нення фінансової могутності даної компанії. У західних країнах пенсійні фо-
нди створюються приватними та державними корпораціями, фірмами та під-
приємствами для виплат пенсій та допомоги працівникам і службовцям. Ко-
шти цих фондів утворюються за рахунок внесків робітників, службовців, 
підприємств, а також прибутків від інвестицій самих пенсійних фондів. У пе-
нсійних фондах західних країн акумулюються значні кошти, які інвестуються 
переважно в акції акціонерних компаній як на національному, так і на міжна-
родному ринках позикових капіталів. Профспілкові фонди є самостійною 
ланкою західної кредитної системи. Уряд заохочує розвиток пенсійних фон-
дів, тому що частина їх резервів розміщується у короткострокові і довгостро-
кові цінні папери. 

В Україні існує Пенсійний фонд, який до проголошення незалежності 
був відділенням Пенсійного фонду Радянського Союзу. Кошти Пенсійного 
фонду формуються за рахунок обов'язкових строкових внесків підприємств, 
установ і організацій, осіб, які займаються індивідуальною діяльністю, в тому 
числі на основі індивідуальної оренди або в особистому селянському госпо-
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дарстві, обов'язкових строкових внесків громадян, коштів направлених на 
виплату пенсій військовослужбовцям строкової служби та особам, які вхо-
дять до органів внутрішніх справ і національної безпеки. У бюджет Пенсій-
ного фонду спрямовуються й добровільні внески підприємств, громадських 
організацій та громадян, інші грошові надходження. 

Особливо багато чисельною групою е ощадні установи. Ощадні каси – 
це державні установи, які належать місцевим органам влади (муніципаліте-
там) або створювані при державних поштових установах. Вони залучають 
вклади дрібних вкладників, купуючи на них облігації державних позик. Так, 
наприклад, в США існують три види ощадних установ: ощадні банки, ощад-
но-позикові асоціації та кредитні спілки. 

Особливістю ощадних банків є те, що вони купують цінні папери. 
Ощадні банки можуть бути власністю клієнтів або функціонувати як акціо-
нерні товариства. В США існують також гарантійні ощадні банки, вкладники 
яких або отримують стабільний відсоток по вкладах, або відсоток, що коли-
вається в залежності від результатів діяльності банку. 

Ощадно-збережні асоціації продають сертифікати своїм клієнтам. Вони 
приймають на свої рахунки ощадні вклади та інші чекові депозити і видають 
позики під заставу нерухомості. Ощадно-збережні асоціації можуть бути ор-
ганізовані або як кооперативи (взаємні компанії), або як акціонерні товарист-
ва (фондові компанії) [7]. 

Кредитні спілки є різновидом кооперативів, створюваних окремими 
групами населення з метою об'єднання коштів для вирішення практичних 
проблем. Кредитні спілки утворюються на паях для короткострокового кре-
дитування їх учасників (для будівництва або ремонту будинку, купівлі авто-
мобіля тощо). 

Страхові компанії здійснюють страхування життя або майна. В нашій 
країні існує майнове і особисте страхування. Майнове страхування розрізня-
ється залежно від категорії та за видами застрахованого майна – страхування 
будівель та споруд, сільськогосподарських культур та тварин, засобів авто-
транспорту і рибальських суден, домашнього майна тощо. 

Особисте страхування поділяється на страхування життя, яке включає 
змішане страхування, страхування дітей, шлюбне, страхування пенсій, на ви-
падок смерті та втрати працездатності, страхування від нещасних випадків, в 
якому розрізняються особисте страхування, страхування за рахунок підпри-
ємств і організацій, страхування пасажирів. 

В міру економічного розвитку в нашій країні виникають нові форми 
страхування, альтернативні державному. За аналогією із західними державами 
утворюються страхові компанії, які бувають двох видів: акціонерні і взаємні. 

Кошти акціонерної страхової організації формуються шляхом об'єд-
нання індивідуальних капіталів окремих підприємств, організацій та приват-
них осіб. При створенні акціонерного товариства кожний акціонер повинен 
внести певну суму грошей. Участь окремого акціонера в акціонерній компа-
нії виражається у володінні ним акціями, які дають право на одержання про-
порційної частки доходу. Акціонерні компанії, на відміну від взаємних, за-
стосовують тверді тарифи. 
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Взаємні страхові компанії представляють собою кооперативну форму 
організації. Їх капітал утворюється за рахунок платежів окремих осіб. Кож-
ний застрахований згідно з правилами організації компанії стає частковим її 
співвласником. Тарифи взаємних компаній вищі, ніж акціонерних. Капітал 
цих компаній утворюється за рахунок продажу полісів, які дають право на 
участь у прибутках. Кожний застрахований вносить страхові платежі залеж-
но від припустимої суми збитків компанії. Якщо внаслідок страхових опера-
цій у компаній залишається прибуток, він розподіляється між її членами або 
спрямовується на рахунок майбутніх платежів чи на збільшення страхової 
суми [4, c. 146-147]. 

В Україні до небанківських кредитних установ відносять також каси 
взаємної допомоги та ломбарди. 

Каса взаємної допомоги – громадська кредитна установа, яка об'єднує 
на добровільних засадах громадян для надання взаємної матеріальної допо-
моги. Вони створюються при профспілкових організаціях для робітників та 
службовців – членів профспілки: у відділах соціального забезпечення місце-
вих рад народних депутатів – для пенсіонерів. Кошти каси взаємної допомоги 
формуються за рахунок вступних і членських внесків, пені за несвоєчасне 
повернення довгострокових позик, дотації профспілкових органів та інших 
грошових надходжень. За рахунок цих коштів надаються довгострокові (до 
шести, в окремих випадках до десяти місяців) та короткострокові (до черго-
вого одержання заробітної плати) позики. За рішенням правління каси її чле-
нам може бути надана відстрочка повернення довгострокових позик до трьох 
місяців. Граничні розміри позичок встановлюються правлінням каси, причо-
му довгострокових позичок – залежно від суми внесків, нагромаджених чле-
ном каси. 

Ломбарди – це кредитні установи, які надають грошові позики під за-
ставу рухомого майна. В нашій країні вони виникли на початку 20-их років. 
Ломбарди є державними госпрозрахунковими підприємствами. Вони перебу-
вають в розпорядженні місцевих Рад в системі установ побутового обслуго-
вування. Ломбарди були створені з метою надання можливості населенню 
зберігати предмети особистого користування і домашнього вжитку, а також 
брати позику під заставу цих речей. 

Основними заходами, які зможуть забезпечити збереження не лише до-
сягнутого рівня розвитку фінансово-кредитних установ, але й сприятимуть 
значному розвитку їх діяльності, є: 

1) удосконалення механізмів регулювання та підвищення ліквідності 
фінансово-кредитних установ; 

2) посилення інвестиційної та інноваційної діяльності фінансово-
кредитних установ; 

3) забезпечення надійної та прозорої системи гарантування вкладів і 
захисту усіх клієнтів цих установ; 

4) забезпечення необхідних вимог до нормативів достатності капіталу, 
необхідних для відкриття фінансово-кредитних установ, зміцнення стандар-
тів та виконання критеріїв “професійної придатності, бездоганної репутації й 
добросовісності розкриття інформації” [1, с. 12]; 
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5) закріплення на законодавчому рівні відповідальності за певним ор-
ганом державної влади відповідальності за розробку та координацію політи-
ки з питань розвитку фінансової системи та її складових; 

6) трансформація та виконання необхідних економічних критеріїв і ви-
мог вітчизняною фінансовою системою для вступу в ЄС тощо. 

Висновки. Таким чином, спеціалізовані кредитно-фінансові установи 
являють собою різноманітні установи, такі як. страхові і лізингові компанії, 
інвестиційні і недержавні пенсійні фонди, довірчі товариства, кредитні спіл-
ки, ломбарди зайняли своє місце у відносинах мобілізації і розподілу капіта-
лів, становлячи в окремих випадках конкуренцію банківським установам. Та-
кі установи фінансової системи небанківського типу акумулюють грошові 
доходи, капітали та заощадження населення, підприємств, держави, спеціалі-
зуючись на виконанні кількох операцій або обслуговуючи обмежене коло 
клієнтів. Значне місце у цій системі відводиться спеціалізованим кредитно-
фінансовим установам, що діють, як і банки, у різних секторах ринку позич-
кових капіталів, але вони не виконують усіх основних банківських функцій, а 
найважливішою рисою, яка їм притаманна та відрізняє їх від банківських 
установ, є вузька спеціалізація. 
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У статті досліджено недоліки сучасного механізму спеціального режиму прямого 
оподаткування організованих аграрних формувань, внаслідок яких податкове навантажен-
ня на виручку і чистий прибуток крупних сільськогосподарських підприємств з площею аг-
роугідь понад 10 тисяч гектарів є суттєво нижчим від частки податкових виплат у вируч-
ці та чистому прибутку типових сільгосппідприємств. На підставі результатів аналізу, 
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авторами обґрунтовано необхідність використання спеціального режиму прямого оподат-
кування крупних сільськогосподарських підприємств з площами угідь понад 10 тисяч гекта-
рів на основі справляння податку на прибуток за ставкою, що складає 25 % від базового 
розміру ставки податку на прибуток (тобто 4 %). Крім того, авторами дослідження об-
ґрунтовано необхідність використання для аграрних корпорацій спеціального режиму не-
прямого оподаткування підприємств галузі (представленого податком на додану вар-
тість) та оподаткування на загальних підставах використання їх земельних ділянок а та-
кож інших природних ресурсів. Як продемонстрували результати дослідження, таке рефо-
рмування системи оподаткування сільськогосподарської галузі дозволить вирівняти пода-
ткове навантаження агрокорпорацій та типових сільськогосподарських підприємств. 

The article investigates the shortcomings of the current mechanism of the special regime of 
direct taxation of the organized agricultural groups, as a result of this mechanism the tax burden 
on earnings and net income of large agricultural enterprises with an area of agricultural lands 
over 10 thousand hectares is significantly lower than the share of tax payments in revenue and net 
income of typical farms. Based on the analysis of results, the authors justified the need for a 
special regime of direct taxation of large areas of agricultural land of 10 thousand hectares based 
on the collection of income tax at a rate corresponding to 25 % of the base tax rate on income (the 
amount of 4 %). In this addition, the authors study the necessity of using a special regime of 
indirect taxation of the agricultural industry (represented by the value added tax) for the 
agricultural corporations and tax on general terms of use of land and other natural resources. The 
results of study showed that, this legislative innovation will allow to equalize the tax burden of 
agrarian corporations and typical farms. 

 

Постановка проблеми. Податок на прибуток підприємств в Україні є од-
ним з бюджетоформуючих платежів податкового характеру. В той же час, варто 
зазначити що ця податкова форма практично не використовується в аграрній 
галузі економіки, оскільки основним прямим податком для підприємств аг-
росфери є фіксований сільськогосподарський податок. Поряд з цим, форму-
вання агрохолдингів та монополізація ними значних площ земельних угідь 
вимагає перегляду чинної системи оподаткування суб’єктів агросфери а та-
кож розгляду перспектив використання в якості основного прямого податку 
для крупних агроформувань не фіксованого сільськогосподарського податку 
а податку на прибуток. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відзначити, що про-
блеми справляння податку на прибуток підприємств є предметом досліджень 
В. Л. Андрущенка [1], В. П. Вишневського [3], С. Л. Лондара [4], 
С. В. Онишко [6], Т. В. Паєнтко [7], А. М. Соколовської, Т. І. Єфименко та 
І. О. Луніної [9], Л. Д. Тулуша [10], К. І. Швабія [11], та безлічі інших вчених.  

Віддаючи належну шану науковим здобуткам як перелічених вчених, 
так і безлічі інших дослідників оподаткування прибутку підприємств, варто 
відзначити, що у вітчизняних наукових публікаціях практично не розгляда-
лись перспективи використання цієї податкової форми в якості основного 
прямого податку для агрохолдингів, що й було першопричиною даного до-
слідження, визначило його мету і завдання. 

Постановка завдання. Метою даної публікації є розгляд перспектив 
використання податку на прибуток підприємств в якості основного прямого 
податку для крупних аграрних формувань. В статті використано економіко-
статистичні методи дослідження, зокрема наукове узагальнення, монографі-
чний та табличний методи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розви-
тку економічних відносин в Україні як дрібні так і крупні аграрні формуван-
ня у разі наявності у них відповідних підстав на використання спецрежимів 
оподаткування сплачують до бюджету фіксований сільськогосподарський 
податок, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, плату 
за оренду землі державної та комунальної власності а також екологічний по-
даток. Крім того, вони можуть сплачувати плату за користування надрами, 
збір за першу реєстрацію транспортних засобів а також земельний податок за 
використання угідь не на потреби ведення сільгоспвиробництва [8]. 

Не зважаючи на значний перелік податків та податкових платежів, що 
включені до системи оподаткування сільськогосподарських підприємств, ва-
рто зазначити, що їх основними за питомою вагою податковими платежами є 
фіксований сільськогосподарський податок (ФСП), податок на доходи фізич-
них осіб (ПДФО) та податок на додану вартість (ПДВ) [5, с. 329]. Решта ж їх 
податкових виплат є вкрай незначними, внаслідок чого податкове наванта-
ження на суб’єктів агробізнесу є значно меншим від його розміру у платників 
податків на загальній системі оподаткування. Такого результату вдалось до-
сягти завдяки функціонуванню спеціальних режимів оподаткування сільсь-
когосподарських підприємств. 

При цьому, відповідно до вимог чинного Податкового кодексу, в Укра-
їні право переходу на спеціальні податкові режими за наявності загально-
прийнятих підстав мають як дрібні фермери так і аграрні корпорації, що ви-
користовують з метою здійснення сільськогосподарського виробництва деся-
тки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь [8]. 

В той же час, використання пільгових податкових режимів ставить в 
нерівні умови агрокорпорації та відносно невеликі сільгосппідприємства. Зо-
крема, порівняння результатів фінансово-господарської діяльності двох зер-
но-бурякових сільгоспапідприємств Жашківського району Черкаської облас-
ті, що є суб’єктами спеціальних режимів оподаткування – агрокорпорації 
(площа угідь на 01.01 2013 р. – 13215,6 га) та типового сільгосппідприємства 
(площа угідь на 01.01 2013 р. – 4157,1 га) наочно демонструє суттєву диспро-
порцію в податковому навантаженні на виручку та чистий прибуток двох рі-
зних за площами угідь сільськогосподарських підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка результатів оподаткування сільгосппідприємств різних розмірів* 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
І. Агрокорпорація : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 24,65 25,18 26,11 28,15 30,11 
- частка податків у виручці, % 1,18 1,18 1,14 1,19 1,17 
- частка податків у чистому прибутку, % 6,08 6,15 6,05 5,49 5,41 
ІІ. Типове сільськогосподарське підприємство : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 25,15 26,15 26,28 29,01 31,18 
- частка податків у виручці, % 3,10 3,21 3,25 2,86 2,58 
- частка податків у чистому прибутку, % 32,15 21,10 21,10 21,50 21,51 

*Складено авторами за даними обліку агрокорпорації та типового сільськогоспо-
дарського підприємства Жашківського району Черкаської області. 
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Зокрема, як свідчать показники діяльності аналізованих підприємств, 
наведені в табл. 1, не зважаючи на те, що розміри їх податкового наванта-
ження на гектар угідь суттєво не різняться, частка податків у виручці сіль-
госпкорпорації протягом 2008-2012 рр. є на 78-97 відсоткових пункти ниж-
чою від її розміру по типовому агропідприємству. Крім того, показники таб-
лиці свідчать що питома вага податкових виплат у чистому прибутку типово-
го сільськогосподарського підприємства є більш ніж втричі вищою від анало-
гічного показника по аграрній корпорації. 

Звичайно, нерівномірність податкового навантаження на виручку і чистий 
прибуток типових сільгосппідприємств та агрокорпорацій пояснюється кращи-
ми технологіями та технічними засобами, що використовуються останніми, та 
які не в змозі застосовувати менші сільгосппідприємства і фермери. 

Поряд з цим, такий порядок використання спеціальних режимів опода-
ткування в сільському господарстві вимагає перегляду податкових механіз-
мів для організованих агроформувань. Зважаючи на те, що саме спецрежим 
прямого оподаткування передбачає наявність права у його суб’єкта на не-
сплату податку на прибуток, земельного податку, ресурсних платежів, збору 
за спеціальне водокористування та зборів за проведення окремих видів під-
приємницької діяльності [8], на нашу думку, реформуванню, насамперед, 
підлягає чинний механізм прямого оподаткування аграрних холдингів та 
сільськогосподарських корпорацій. 

Як показали результати попередніх досліджень, сільгосппідприємства з 
площею угідь понад 10 тис. га повинні сплачувати податок на прибуток під-
приємств, або ж їх спеціальний режим прямого оподаткування повинен базу-
ватись не на оподаткуванні сільськогосподарських угідь, а на оподаткуванні 
їх прибутку [2, с. 11-12]. 

В той же час, з метою визначення оптимальних розмірів ставки подат-
ку, нами за даними обліку та звітності досліджуваної сільськогосподарської 
корпорації проведено порівняння розрахункової величини її податкового на-
вантаження у разі застосування різних ставок податку на прибуток (табл. 2). 

Показники, розраховані в табл. 2 демонструють, що у разі використан-
ня загальної системи оподаткування рівень податкового навантаження як на 
1 грн виручки так і чистого прибутку агрокорпорації буде майже вчетверо 
вищим від аналогічних показників по типовому сільськогосподарському під-
приємству, що є платником ФСП. У випадку ж застосування загальної систе-
ми оподаткування та ставки податку на прибуток в розмірі 50 % від її вели-
чини на 2014 р., що відповідає 8 %, рівень податкового навантаження як на 1 
грн виручки так і чистого прибутку агрокорпорації є майже на 40 % вищим 
від аналогічних показників по типовому сільськогосподарському підприємс-
тву. Лише у разі застосування загальної системи оподаткування та ставки по-
датку на прибуток в розмірі 25 % від її величини на 2014 р. (4 %), рівень по-
даткового навантаження на виручку та чистий прибуток агрокорпорації прак-
тично відповідає аналогічним показникам по типовому агропідприємству. 

Варто зазначити, що під час здійснення розрахунків авторами не врахо-
вувались задекларовані агрокорпорацією суми ПДВ з реалізації товарів, робіт 
і послуг власного виробництва, оскільки спеціальні режими непрямого опо-
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даткування в агросфері, як переконливо демонструють результати попере-
дніх досліджень, слід зберегти і в подальшому [5, с. 46]. 

Таблиця 2 
Розрахункове податкове навантаження агрокорпорації за умов загальної 

системи оподаткування та різних ставок податку на прибуток* 
Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

І. Уразі переходу на загальну систему оподаткування : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 104,68 105,83 108,19 113,25 113,11 
- частка податків у виручці, % 5,02 4,95 4,72 4,79 4,39 
- частка податків у чистому прибутку, % 51,11 40,72 39,36 39,66 39,58 
ІІ. Уразі переходу на загальну систему оподаткування з використанням ставки по-
датку на прибуток в розмірі 50 % від її розміру на 2014 р. : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 88,12 88,55 89,01 90,11 90,09 
- частка податків у виручці, % 4,22 4,14 3,88 3,81 3,50 
- частка податків у чистому прибутку, % 43,02 34,07 32,91 31,55 31,52 
ІІ. Уразі переходу на загальну систему оподаткування з використанням ставки по-
датку на прибуток в розмірі 25 % від її розміру на 2014 р. : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 71,56 71,27 69,83 66,97 67,07 
- частка податків у виручці, % 3,43 3,33 3,05 2,83 2,60 
- частка податків у чистому прибутку, % 34,94 27,42 25,40 23,45 23,47 

*Розраховано авторами на підставі даних обліку та податкової звітності дослі-
джуваної сільськогосподарської корпорації Жашківського району Черкаської області (з 
врахуванням ставки податку на прибуток на 2014 р., що відповідає 16 %). 

 

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що переведення 
суб’єктів агробізнесу з площами сільськогосподарських угідь понад 10 тис. 
га на загальну систему прямого оподаткування є дещо передчасним. В той же 
час цілком доцільним є використання для них спеціального режиму прямого 
оподаткування, який би базувався на оподаткуванні прибутку підприємств та 
передбачав застосування ставки податку в розмірі 25 % від її базового рівня 
на 2014 р. (4 %). При цьому, як показали результати дослідження, агрокорпо-
рації повинні також сплачувати земельний податок та платежі за використан-
ня інших природних ресурсів, що дозволить акумулювати кошти на фінансу-
вання заходів щодо їх збереження, поліпшення та відновлення. В той же час, 
агроконцерни та агрокорпорації повинні мати право на використання спец-
режиму непрямого оподаткування суб’єктів агробізнесу. 

Висновки. Результати проведеного аналізу показали наявність суттєвої 
диспропорції податкового навантаження на виручку та чистий прибуток аг-
рокорпорацій з площею угідь понад 10 тис. га та типових сільськогосподар-
ських підприємств. 

Тому, з метою вирівнювання податкового навантаження стосовно різ-
них за площами угідь суб’єктів агросфери необхідно запровадити для агро-
концернів спеціальний режим прямого оподаткування, який би базувався на 
оподаткуванні прибутку підприємств та передбачав застосування ставки по-
датку в розмірі 25 % від її базового рівня на 2014 р., що відповідає 4 %. При 
цьому агрокорпорації повинні сплачувати земельний податок, платежі за ви-
користання інших ресурсів а також повинні мати право на використання спе-
црежиму непрямого оподаткування агробізнесу.  
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Подальші розвідки в даному напрямі досліджень доцільно присвятити 
моделюванню наслідків пропонованих змін в оподаткуванні для бюджетів. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті обгрунтовано значення прибутку у фінансово-господарській діяльності 

підприємства і країни в цілому та досліджено вклад вітчизняних вчених у вирішення про-
блеми управління прибутком. Визначено поняття прибутку в умовах ринку та його вплив 
на підвищення конкурентоздатності. Проведено аналіз динаміки розміру прибутку 
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, розглянуто основні проблеми 
політики формування та управління розподілом прибутку підприємств. Зокрема обгрун-
товано спрямованість політики управління формування прибутку підприємства та про-
порції його розподілу у сучасних умовах господарювання. Запропоновано структурно-
логічну схему ефективного управління прибутку підприємств через його формування та 
розподіл, що доповнено організаційно-методичною системою.  

In the article the importance of profit in the financial and economic activities of the 
company and the country in general and investigated the contribution of local scientists to solve 
the problem of profit. The concept of profit in a market and its impact on improving 
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competitiveness. The analysis of the dynamics of the profit entities by sector, the basic problem 
of policy formation and management of the distribution of profits. Particular focus reasonably 
management policy formation in profits and the proportion of its distribution in the modern 
business environment. A structural and logical scheme effective profit management companies 
through its creation and distribution, which amended the organizational and methodical system. 

 

Постановка проблеми. Сучасне становлення України в ринкових умовах 
господарювання приділяє все більше уваги суб’єктам господарювання як осно-
ви та первинної ланки економіки. Функціонування будь-якого підприємства 
значно впливає як на добробут власників, споживачів, так і на економіку країни 
в цілому, шляхом поповнення державного бюджету стягненням зборів, подат-
ків, обов’язкових платежів. Все це неможливе без здійснення та впровадження 
ними ефективної виробничої, маркетингової а також фінансової діяльності. Ва-
жливою фінансовою категорією, що відображає очікуваний позитивний фінан-
совий результат підприємницької діяльності, характеризує ефективність вироб-
ництва та свідчить про кількість і якість виробленої ним продукції, стан проду-
ктивності праці, собівартості, є прибуток.  

Прибуток є самостійною економічною категорією, яка характеризує кін-
цевий фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання. Також при-
буток виражає ефективність управління операційної, інвестиційної та фінансо-
вої діяльності суб’єктів господарювання. 

Величина отриманого прибутку має одне з найважливіших значень в дія-
льності підприємства. Розмір прибутку суб’єкта господарювання впливає на 
формування фінансових ресурсів підприємства; ріст ринкової вартості підпри-
ємства; результативність виробничої діяльності підприємства; економічний 
розвиток держави. Отже, важливість прибутку в подальшому розвитку підпри-
ємства і збереженні інтересів його власників та персоналу, а також країни ви-
значають потребу дослідження та вирішення питань ефективного управління 
прибутком підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми стратегічного 
управління прибутком підприємства, його довготривалої прибуткової діяльнос-
ті досліджували українські та зарубіжні вчені. А саме: І. Балабанов, І. Бланк, 
Є. Брігхем, Л. Бадалов, Дж. К. Ван Хорн, В. Геєц, Дж. Джуран, А. Дайле, 
С. Дорогунцов, П. Друкер, П. Єгоров, І. Кац, А. Ковальова, Г. Крамаренко, 
Л. Костирко, М. Коробова, Ю. Лисенко, Л. Лігоненко, В. Стасюк та ін.  

Постановка завдання. Здобутки вітчизняних вчених у вирішенні питань 
управління прибутком суб’єкта господарювання мають вагоме значення, але 
при цьому варто звернути увагу на необхідність подальшого вивчення теорети-
чних засад щодо ведення ефективної політики управління прибутком підприєм-
ства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування та створення 
ринкової економіки потребує від підприємств України раціонального і економі-
чно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення 
стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих резуль-
татів. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 
удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвес-
тування [7]. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити 
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зростання його прибутковості або, принаймні, стабілізацію прибутку на певно-
му рівні протягом визначеного періоду часу. 

Особливістю прибутку в сучасних ринкових умовах є не накопичення йо-
го в грошовій формі, а витрачання на інвестиції, інновації, впровадження нау-
кових новинок. Повертаючись через них, він забезпечує економічне піднесення 
підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. 

Рівень прибутковості кожного суб’єкта господарювання можна визначи-
ти, виходячи з показника маси прибутку, яка є основним фактором прогресив-
ного розвитку та розширення його діяльності. Дослідження прибутку підприєм-
ства включає розгляд його виникнення в процесі формування, функціонування 
у сфері обміну і розподілу та використання для нагромадження капіталу. Особ-
ливо важливими ці питання стають для підприємств, де у довгостроковому пе-
ріоді прибутковість не підвищувалась, або які в процесі діяльності мають збит-
ки. Для вирішення цих проблем необхідно дослідити прибутковість підприємс-
тва в цілому, як цілісну систему, її складові, їх безпосередню взаємодію задля 
розвитку підприємства та забезпечення високої результативності його функціо-
нування; розглянути сучасні альтернативні методи підвищення прибутковості 
та заходи з їх впровадження. 

На основі даних аналітичної табл. 1 досліджено динаміку розміру прибу-
тку підприємств за видами економічної діяльності. Аналітичні дані свідчать, що 
за останні три роки спостерігається позитивна динаміка фінансових результатів 
підприємств в абсолютному вимірі. 

Так, якщо в 2010 році прибуток всіх підприємств становив 155197,6 млн. 
грн, то в 2012 році вони отримали прибуток у сумі 210607,6 млн. грн, що на 
36 % більше, ніж у 2010 році.  

Найбільший розмір прибутку отримали підприємства у промисловості, 
оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, а 
також підприємства, що займаються сільським, лісовим та рибним господарст-
вом і фінансовою та страховою діяльністю [9]. 

При цьому привертає увагу той факт, що частка прибуткових підприємств 
у загальній їх кількості за 2010 – 2012 рр. коливається, але в цілому має тенден-
цію до збільшення. Так, порівнюючи питому вагу підприємств, що отримали 
прибуток у 2012 році, з 2010 роком можна зазначити їх збільшення на 5,7 %. 
Така ситуація свідчить про зменшення збиткових підприємств. На рис. 1 пред-
ставлено динаміку обсягів прибутку, змішаного доходу підприємств за галузя-
ми діяльності у 2010 – 2012 рр. 

Водночас, хоча і динаміка прибутку в деяких діяльностях має позитивний 
характер, основною причиною негативних фінансових результатів діяльності 
підприємств в Україні у попередніх роках є, на наш погляд, крім іншого, недос-
коналість або систематична відсутність побудови управління прибутком, що ба-
зується на детальному аналізі його формування та розподілі.  

Політика управління формування прибутку підприємства повинна бути 
спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату через 
виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його діяль-
ності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності викорис-
тання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових ко-
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штів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом гос-
подарювання.  

Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то во-
на повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємс-
тва, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні обсяги 
інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і праців-
ників [3].  

Таблиця 1 
Динаміка та структура розміру прибутку підприємств 

за видами економічної діяльності за 2010 – 2012 рр., млн. грн 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Показники 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо-
вий ре-
зультат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

Усього 57,3 155197,6 63,5 208896,3 63,0 210607,6 
у тому числі 
сільське, лісове та рибне
господарство 

69,2 22196,5 82,9 30418,9 78,2 33731,6 

промисловість 57,0 50070,6 60,8 82204,1 60,7 67565,4 
будівництво 53,9 4358,7 58,8 4724,9 58,9 8367,0 
оптова та роздрібна торгі-
вля, ремонт автотранспор-
тних засобів і мотоциклів 

60,3 36072,4 64,6 40357,5 64,0 35498,4 

транспорт, складське го-
сподарство, поштова та
кур’єрська діяльність 

52,8 6730,7 61,4 9890,9 60,1 9728,6 

тимчасове розміщування 
й організація харчування 56,4 505,9 59,3 655,5 57,4 692,1 

інформація та телекому-
нікації 56,9 6170,3 59,1 7376,9 61,4 9103,8 

фінансова та страхова ді-
яльність 56,8 15672,6 57,2 21847,3 58,2 17930,5 

операції з нерухомим
майном 48,8 4197,3 53,1 4359,6 54,3 6497,6 

професійна, наукова та
технічна діяльність 56,0 7093,3 61,3 4816,7 60,6 13725,0 

діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміж-
ного обслуговування 

54,1 1426,0 59,6 1493,6 58,7 6948,2 

освіта 62,9 134,4 67,0 173,7 67,1 177,3 
охорона здоров’я та надан-
ня соціальної допомоги 58,9 304,6 59,6 305,3 61,2 321,2 

мистецтво, спорт, розваги
та відпочинок 49,3 115,6 54,1 135,8 52,5 185,9 

надання інших видів по-
слуг 60,7 148,7 64,8 135,6 62,3 135,0 

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України. 
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Рис. 1. Динаміка фінансових результатів підприємств, млн. грн 

 

До основних задач управління розподілом прибутку підприємства можна 
віднести: забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капі-
тал власникам підприємства; забезпечення формування достатнього обсягу фі-
нансових ресурсів за рахунок прибутку у відповідності зі задачами розвитку 
підприємства в майбутньому періоді; забезпечення ефективності програм участі 
персоналу в прибутках підприємства [2]. 

Пропорцію розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємст-
вом складають під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має 
податкова політика держави щодо суб’єктів господарювання. Ця політика реа-
лізується в сумі податків, що сплачується за рахунок прибутку у визначенні 
суб’єктів оподаткування, ставок оподаткування, у порядку надання податкових 
пільг. Також на пропорції розподілу прибутку впливають такі показники, як се-
редньоринкова норма прибутку на інвестований капітал, альтернативні зовніш-
ні джерела формування фінансових ресурсів, темп інфляції [1]. 

Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства доціль-
но розподілити і використовувати на фінансування витрат, пов’язаних розвит-
ком підприємства. По мірі надходження чистий прибуток підприємства спря-
мовується на роботи по створенню, освоєнню і впровадженню нової техніки; на 
удосконалення технології і організації виробництва; на модернізацію обладнан-
ня; покрашення якості продукції; технічне переобладнання, реконструкцію дію-
чого виробництва, проведення оздоровчих та інших заходів, утримання об’єктів 
соціальної інфраструктури тощо [8]. 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема управління прибутком підприємства 
Джерело: авторська розробка, на основі узагальнення літературних 

джерел [2, 3, 6]. 
 

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній по-
слідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних задач цього 
управління. З цією метою нами запропонована структурно-логічна схема здійс-
нення процесу управління прибутком підприємства (рис. 2). 

Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загаль-
ною системою управління підприємством, оскільки прийняття управлінських рі-
шень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впли-
ває на рівень прибутку, який у свою чергу є основним джерелом фінансування 
розвитку підприємства та зростання доходів його власників і працівників [6]. 

Зазвичай у будь-якій системі управління прибутком підприємства його 
планування є найбільшим етапом відповідальності за отриманий результат дія-
льності [5]. Планування прибутку відображає процес розроблення системи дій 
та заходів щодо забезпечення формування та його розподілу. 

Висновки. Таким чином, прибуток господарюючого суб’єкта є важливою 
економічною категорією і являє собою об’єкт управління. Його одержання є 
обов’язковим для розширеного відтворення виробництва та дає можливість са-
мофінансування підприємства, зміцнення конкурентоспроможності на ринку. 

У сучасних умовах відбуваються постійні зміни, що впливають на управ-
ління прибутком, а це несе за собою відповідні результати. Тому, для підвищення 

оптимізація складу та 
структури обігових 

коштів 

Системи і методи 
аналізу прибутку 

ефективне викорис-
тання матеріально-
технічної бази 

Система управління прибу-
тком підприємства 

Політика управління 
формування прибутку 

ефективне управління 
витратами Інформаційне  

забезпечення 

Організаційне  
забезпечення 

Організаційно-методична систе-
ма управління прибутком 

забезпечення під-
вищення ринкової 

вартості  
підприємства 

Політика управління 
розподілом прибутку 

Системи і методи 
внутрішнього  
контролю 

Системи і методи 
планування прибутку 

оптимізація пропо-
рцій розподілу при-
бутку на частини, 
що капіталізуються 
та споживаються 

забезпечення ефек-
тивності програм 
участі персоналу в 
прибутках підпри-

ємства 

забезпечення зрос-
тання обсягів діяль-

ності 

підвищення продукти-
вності праці 



 

 78 

ефективності діяльності підприємства виникає потреба у розробці стратегії 
управління підприємством спрямованої на вдосконалення механізму формування 
та розподілу прибутку. Для того, щоб максимізувати прибуток підприємства не-
обхідно виконати комплекс завдань стратегічного розвитку господарюючого 
суб’єкта. А розподіл прибутку необхідно здійснювати відповідно до спеціально 
розробленої політики, формування якої є складною економічною задачею.  
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Висвітлено роль факторного аналізу для проведення аналізу операційної діяльнос-
ті. Проаналізовано вплив узагальнюючих факторів на дохід та прибуток від реалізації 
сільськогосподарської продукції Хмельниччини. Визначено місце кожного продукту у зага-
льному обсязі одержаного доходу та прибутку. Акцентовано увагу на зернових культу-
рах, які у структурі доходу займали понад сорок відсотків, що дало можливість визна-
чити виробничий напрямок аналізованої області як зерновий. На базі проведеного опера-
ційного аналізу висвітлено шляхи та пораховано резерви зниження собівартості, збіль-
шення ціни, доходу та прибутковості виробництва продукції зернових і зернобобових 
культур. Зроблено висновки, щодо значення операційного аналізу в контексті планування 
зниження собівартості, зростання ціни, доходу і прибутку.  

The place of factor analysis to analyze operating performance. The influence of the 
factors summarizing income and profits from the sale of agricultural products Khmelnitsky . The 
place of each product in the total amount of the revenue and profit. Attention is focused on crops 
that are in the structure of income held forty percent, which allowed to determine the direction of 
the production region under consideration as corn . On the basis of conducted operational 
analysis highlights the ways and counted reserves to reduce costs, increase prices , income and 
profitability of the production of grains and legumes . The conclusions on the relevance of the 
operational analysis in the context of planning cost reduction , growth rates , revenue and profit. 
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Постановка проблеми. Для проведення аналізу операційної діяльності 
підприємств будь-якої галузі, на нашу думку, найбільш доцільно використову-
вати прийоми факторного аналізу. Фактор – причина, яка визначає його харак-
тер чи окремі риси. Оскільки, виробництво та отримання доходів від реалізації 
продукції є основною метою підприємства, то найбільшу увагу слід звернути на 
результати операційної діяльності та визначити вплив факторів на нього. На ба-
зі проведеного аналізу розрахувати резерви та визначити прогнозний рівень ос-
новного результативного показника – прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми операційного аналі-
зу та прибутковості роботи підприємств останні роки досліджувались багатьма 
вченими-економістами, зокрема Бєляєвою С. В., Зубко Т. Л., Волковою Ю., Ка-
чмарик Я. Д., Підлужною О. В., Нагайчук В. В., Тарсюк Г. М., Грибук Ю. А., 
Шурміною А. О. та іншими. Проте й досі залишаються актуальними питання 
ролі операційного аналізу у справі планування зростання прибутковості роботи 
підприємств. 

Постановка завдання. Метою написання даної статті є розкрити місце 
оперативного аналізу у плануванні зростання прибутку. Для розкриття даної 
мети вирішено наступні завдання: 

- обчислено і проаналізовано вплив узагальнюючих факторів на дохід від 
реалізації сільськогосподарської продукції Хмельниччини; 

- вивчено канали реалізації сільськогосподарської продукції та визначено 
найкращий із запропонованих; 

- визначено спеціалізацію Хмельницької області на базі дослідження 
структури доходу та проаналізовано місце кожного району у загальному обсязі 
продукції; 

- проведено порівняльний аналіз доходів і витрат та визначено фінансо-
вий результат від реалізації сільськогосподарської продукції Хмельниччини в 
розрізі районів та продуктів; 

- висвітлено шляхи та пораховано резерви зниження собівартості, підви-
щення ціни, доходу і прибутковості виробництва зерна. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На дохід від реалізації проду-
кції мають вплив два узагальнюючих фактори – обсяг і ціна реалізації. Для кіль-
кісного виміру їх впливу застосовують різні методи – ланцюгової підстановки, 
індексний, абсолютних і відносних різниць, інтегральний, кореляційно-
регресійний, групування, дисперсійний тощо. Нами використано метод ланцюго-
вої підстановки і одержано наступні результати. Від реалізації зерна у господарс-
твах Хмельниччини 2011 р. порівняно із 2010 дохід збільшився на 652,9 млн. грн. 
Це відбулося за рахунок зростання обсягу і ціни по даній групі культур. Позити-
вна дія першого фактору (обсягу) зумовила ріст результативної ознаки на 
249 млн. грн., а другого (ціни) – на 403,9 млн. грн. По олійних культурах відхи-
лення звітного року від базисного було із знаком плюс і становило 422,1 млн. 
грн.. На відміну від зернових тут домінуючий вплив мав фактор обсягу реалізації. 
За його допомогою результативна ознака зросла на 230,5 млн. грн. 

Дохід від реалізації цукрових буряків в динаміці зріс на 42,8 млн. грн., в 
тому числі за рахунок обсягу – на 39,5 та ціни – на 3,3 млн. грн. Тобто доміну-
ючий вплив мав знову фактор обсягу. Аналогічну ситуацію спостерігаємо по 
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плодах і ягодах, яйцях та цукру. 
Позитивна дія одного фактору (ціни) на рівень результату спостерігається 

по м’ясу великої рогатої худоби, птиці, молоку і молочних продуктах. В цілому, 
вона була незначною, по першому виду продукції і в кінцевому результаті 
отримано негативні зміни загального відхилення по м’ясу великої рогатої худо-
би. А ось по інших двох видах позитив перевищив негатив, а загальне відхи-
лення мало знак «плюс». Так, по птиці він становив 15,1 млн. грн., а по молоку і 
молочних продуктах – 1,5 млн. грн. 

Негативна дія двох факторів спостерігається лише по картоплі і овочах. 
Причому домінантом при цьому виступив обсяг реалізації. 

За результатами проведеного факторного аналізу робимо висновок, що 
для збільшення доходу необхідно проаналізувати шляхи росту ціни та обсягу 
реалізації і порахувати відповідні резерви. Одним із шляхів росту ціни є прави-
льний вибір каналу реалізації того чи іншого виду продукції. Тому наступним 
кроком нашого дослідження є аналіз каналів реалізації в розрізі районів. Для 
цього пораховано дохід (виручка) від реалізації всіх видів продукції і згрупова-
на за районами. 

Провівши порівняльний аналіз ціни і доходу отриманого від реалізації за 
різними каналами ми вияснили, що найвища їх величина по Хмельницькій об-
ласті спостерігається «за іншими калами». А питома вага даного каналу у зага-
льному доході від реалізації сільськогосподарської продукції Хмельниччини 
становила 71,5% або 3074,7 млн. грн. В цілому ж дохід (виручка) від реалізації 
сільськогосподарської продукції 2011 р. порівняно з 2009 р. по області збільши-
вся на 56% і звітного року становив 4247,9 млн. грн. Останнє свідчить про те, 
що проводиться правильна політика щодо вибору каналів реалізації продукції. 
Тобто даний резерв рахувати недоцільно.  

Найбільший відсоток в структурі доходу припадав на групу зернових і зе-
рнобобових культур. Дана величина базисного періоду становила майже 40%, а 
звітного понад 40. З них домінують пшениця – 18% і кукурудза – 13%. 

Друге місце займають олійні культури. В структурі доходу на їх долю 
припадало 2011 р. – 21,44%, з них більше половини на ріпак. А на третьому 
знаходиться молоко і молочні продукти. В структурі доходу на їх долю припа-
дало 2010 р. майже 10%, а 2011 р . – 6,25%. 

Із вище зазначеного робимо висновок, що спеціалізується Хмельницька 
область на вирощуванні зернових і зернобобових культур з розвинутим вироб-
ництвом ріпаку і молока та молочних продуктів. 

В розрізі районів Хмельниччини 2011 р. понад 10% доходу отримано від 
Кам'янець-Подільського району, понад 9% - від Волочиського та понад 8 – від 
Старокостянтинівського району. Не перевищував восьми відсоткову межу звіт-
ного періоду дохід по Ізяславському, Красилівському, Теофіпольському, Хме-
льницькому, Шепетівському і Чемеровецькому районах. Наближався до 5 % 
дохід по Городоцькому, Летичівському і Дунаєвецькому районах. Решта райо-
нів займали незначне місце в структурі доходу Хмельниччини. 

Порівнявши доходи з витратами базисного року ми отримали 8 збиткових 
районів. З них: Віньковецький, Волочиський, Летичівський, Новоушицький, 
Старосинявський, Чемеровецький, Шепетівський і Ярмолинецький. 2010 року 
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збиткових уже було 4 райони, а саме Віньковецький, Летичівський, Новоуши-
цький і Шепетівський. Решта чотири перешли у статус прибуткових. Найбільш 
вдалим для Хмельниччини серед аналізованих виявився звітний період. Тут бу-
ло найменше збиткових районів – два (Віньковецький і Летичівський) та най-
вищий прибуток в сумі 645,7 млн. грн. Останній перевищує 2009 р. на 
564,6 млн. грн. або у 8 разів. 

Стабільно прибутковими за весь аналізований період виявилося 12 райо-
нів. З них з обсягом прибутку, що не перевищує 20 млн. грн. звітного року – Бі-
логірський, Деражнянський, Полонський, Славутський і Старосинявський ра-
йони; від 20 до 50 млн. грн. – Городоцький, Ізяславський, Красилівський, Тео-
фіпольський і Хмельницький райони; від 50 до 100 млн. грн. – Дунаєвецький і 
більше 100 – Кам'янець-Подільський.  

Із збиткових базисного року перетворилися на прибуткові звітного Воло-
чиський, Новоушицький, Старокостянтинівський, Чемеровецький, Шепетівсь-
кий і Ярмолинецький райони. Причому, по першому із вище зазначених районів 
отримано 61,8 млн. грн. прибутку від реалізації сільськогосподарської продук-
ції, по другому – лише 1, а по третьому, четвертому, п’ятому і шостому – 33, 28, 
33 і 14 млн. грн. відповідно. 

Фінансові результати роботи сільськогосподарських підприємств області 
за аналізований період покращилися. Але за результатами проведеного аналізу 
ми бачимо, що багатьом районам є над чим попрацювати. На базі цього рахуємо 
резерви збільшення доходу і прибутку та робимо прогноз.  

Під прогнозом прийнято розуміти науково обґрунтоване судження про 
можливі наслідки функціонування об’єкта дослідження у майбутньому та про 
альтернативи його розвитку. 

Таблиця 1 
Прогнозування зниження повної собівартості зерна 

у Хмельницькій області 
Резерв зниження собівартості 
1 ц зерна в розрізі груп, грн. Групи  

господарств  
за собівартістю  

1 ц, грн. 

Кі
ль
кі
ст
ь г
ос
по

-
да
рс
тв

 у
 гр
уп
і Середні 

значення 
собівартос-
ті 1ц по 
групах, 
грн. 

по 1 
групі 

по 2 
групі 

по 3 
групі 

по 4 
групі 

Кі
ль
кі
ст
ь р
еа
лі
зо

-
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії,

 ц
 

Загальна 
сума  

резерву, 
млн. грн. 

1 група з 94,7 по 
113,7 156 104,2 - - - - 4755506 - 

2 група з 113,8 по 
132,6 62 123,2 - 1,4 - - 2921641 4,1 

3 група з 132,7 по 
151,6 43 142,2 - - 20,4 - 1827244 37,3 

4 група з 151,7 по 
170,6 28 161,2 - - - 39,4 1622713 63,9 

Разом 289 121,8 - - - - 11109104 105,3 
 

Основна мета прогнозу – отримання науково обґрунтованих варіантів 
тенденцій розвитку підприємства у майбутньому, основних його показників 
ефективності діяльності для прийняття управлінських рішень. 
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Прогнозування проводимо з використанням методу групування. Для 
розробки групувальної таблиці опрацьовано показники 289 господарств Хме-
льниччини. Обраний вид продукції – зерно. Воно є домінантом серед інших 
сільськогосподарських продуктів, які виробляє Хмельниччина. Перш за все, 
прогнозуємо зниження повної собівартості зерна. 

За даними таблиці 1 резерв зниження собівартості 1 ц реалізованого зе-
рна по першій групі господарств з найнижчим рівнем собівартості дорівнює 
нулю, по другій – 1,4 грн., по третій – 20,4 та по четвертій – 39,4 грн. Загаль-
на сума резерву зниження собівартості зерна зернових і зернобобових куль-
тур становила 105,3 млн. грн. 

Методика розрахунку резерву збільшення ціни і доходу від реалізації 
зерна зображена у табл. 2.  

Таблиця 2 
Прогнозування збільшення ціни і доходу (виручки) від реалізації зерна 

у Хмельницькій області 
Резерв збільшення ціни 1 ц 
 зерна в розрізі груп, грн. Групи  

господарств за 
ціною реалізації 

1 ц, грн. 

Кі
ль
кі
ст
ь г
ос
по

-
да
рс
тв

 у
 гр
уп
і Середні 

значення 
ціни 1ц 

 по групах, 
грн. 

по 1 
групі 

по 2 
групі 

по 3 
групі 

по 4 
групі 

Кількість 
реалізо-
ваного 
зерна, ц 

Загальна 
сума  

резерву, 
млн. грн. 

1 група з 129,73 
по 146,58 149 138,2 24,84 - - - 5527375 137,3 

2 група з 146,59 
по 163,42 133 155,0 - 8,41 - - 5024098 42,3 

3 група з 163,43 
по 180,27 - 171,8 - - - - - - 

4 група з 180,28 
по 197,11 7 189,0 - - - - 557631 - 

Разом 289 147,96 - - - - 11109104 179,6 
 

Дані табл. 2 свідчать про те, що в першій групі розташувалися господар-
ства Хмельниччини з найменшим рівнем ціни на зерно. Тому тут резерв збі-
льшення ціни буде найвищим і становить 24,84 грн. У другій групі резерв буде 
значно нижчим і складе 8,41 грн. У третю групу в даному випадку взагалі не 
увійшли господарства, тому резерв тут не рахуємо. І нарешті четверта група 
включає сім господарств, де ціна на зерна була найвищою, тому збільшувати її 
тут недоцільно. Відповідно по цій групі господарств резерву також не буде. 

Загальна сума резерву збільшення доходу (виручки) від реалізації зерна 
в Хмельницькій області становила 179,6 млн. грн. 

Резерв збільшення прибутку від реалізації продукції рахуємо, виходячи 
із розрахованих резервів зниження собівартості і збільшення доходу (вируч-
ки) від реалізації зерна.  

Дані таблиці 3 свідчать про те, що з врахуванням внутрішніх резервів 
збільшення ціни і зниження собівартості одиниці продукції можливо підви-
щити прибутковість виробництва зерна по Хмельницькій області на 98%. Аб-
солютна величина такого прибутку становитиме 575,2 млн. грн. 
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Таблиця 3 
Прогнозування фінансових результатів від реалізації зерна 

у Хмельницькій області 

Показники Фактичний 
 рівень 2011 р. 

Резерв  
збільшення  

(зменшення) 

Перспективне 
значення 
показників 

Повна собівартість реалізованої 
продукції, млн. грн. 1353,4 105,3 1248,1 

Чистий дохід (виручка) від реа-
лізації продукції, млн. грн. 1643,7 179,6 1823,3 

Прибуток від реалізації продук-
ції, млн. грн. 290,3 - 575,2 

Рівень рентабельності, % 21,5 - 46,1 
 

Рівень рентабельності на перспективу також збільшиться на 24,5% і 
становитиме 46,1%.  

Висновки. Із вище зазначеного випливає, що об’єктивне прогнозуван-
ня можливе лише на базі проведеного аналізу операційної діяльності. Остан-
ній дозволяє визначитися із напрямами прогнозування, які обґрунтовуються 
розрахунком конкретних резервів і являються базою для прогнозування.  
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Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
У статті розкрито суть фінансового забезпечення, виділено і згруповано основні 

елементи механізму забезпечення ним підприємства, зазначено особливості та відмінно-
сті фінансово-кредитної діяльність аграрного підприємства. Розглянуто поняття «фі-
нансові ресурси» та його складові, джерела формування фінансових ресурсів та їх класи-
фікація. Значення комерційного кредитування та практичне застосування фінансового 
лізингу. Бюджетне фінансування: складові, роль і практичне застосування. Страхування 
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як спосіб мінімізації ризиків власного виробництва. Проблеми та шляхи вдосконалення си-
стеми фінансово-кредитного забезпечення агроформування. Зроблено висновки, щодо 
особливостей політики фінансово-кредитного забезпечення діяльності підприємства. 
Поставлено наголос на її системності і комплексності. 

The paper presents the essence of financial support , isolated and grouped the main 
elements of the mechanism of his companies mentioned features and differences of financial and 
credit activities of agricultural enterprises. The concept of "financial resources " and its 
components, sources of funds and their classification. The value of commercial lending and 
leasing practical application . State funding : composition, role and practice. Insurance as a way 
to minimize the risks of its own production. Problems and ways of improving financial and credit 
support agricultural farm . Conclusions on the specifics of the financial and credit policies of the 
company. Delivered emphasis on consistency and its complexity. 

 

Постановка проблеми. У процесі переходу України до нових економі-
чних стандартів і виходу на новий удосконалений рівень економічного роз-
витку, який адаптований до умов світових стандартів, сільськогосподарські 
підприємства потребують постійного вдосконалення та розвитку. У таких 
умовах важливе значення має вдосконалення системи фінансово-кредитного 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств з метою підви-
щення продовольчої безпеки країни, забезпечення виробництва конкуренто-
спроможної аграрної продукції та задоволення потреб споживачів. Досить 
часто аграрне підприємство для ефективності проведення своєї діяльності, 
крім власних грошових коштів, потребує залучені ззовні, що загалом 
пов’язано зі специфікою галузі сільського господарства та сезонністю аграр-
ного виробництва. Тому у кризовий період підприємство потребує залучених 
кредитних коштів банків, нових інвестиційних програм, посилення державної 
фінансової підтримки та кредитування. 

Фінансове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств 
являє собою систему формування та використання фінансових ресурсів для 
задоволення фінансових потреб суб’єкта господарювання, що регламенту-
ються відповідними законодавчими актами, де визначаються способи їх реа-
лізації та використання на всіх рівнях господарського управління. Інша мета 
фінансового забезпечення діяльності агроформування полягає у використанні 
методів залучення ресурсів: самофінансування, банківське кредитування, 
державне фінансування та кредитування, перерозподіл коштів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема фінансового забезпе-
чення діяльності агроформувань останні роки досліджувалась багатьма вченими-
економістами, зокрема Т. Луцик, О. Чорнобай, І. Гришова, О. Галицький, А. Гі-
дулян та іншими. Проте й досі залишаються актуальними питання розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств через механізм фінансово-кредитного забезпе-
чення [6, с.24]. 

Постановка завдання. Метою написання даної статті є розкрити про-
блеми та шляхи вдосконалення системи фінансово-кредитного забезпечення 
агроформування.  

Для розкриття даної мети вирішено наступні завдання: 
- розкрито суть фінансового забезпечення, виділено і згруповано осно-

вні елементи механізму забезпечення ним підприємства; 
- зазначено особливості та відмінності фінансово-кредитної діяльності 

аграрного підприємства;  
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- розглянуто поняття «фінансові ресурси» та його складові, джерела 
формування фінансових ресурсів та їх класифікація;  

- висвітлено значення комерційного кредитування та практичне засто-
сування фінансового лізингу, бюджетного фінансування і страхування;  

- сформульовано проблеми та шляхи вдосконалення системи фінансо-
во-кредитного забезпечення агроформування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі проведеного аналі-
зу трактування суті поняття фінансового забезпечення можна виділити і згрупу-
вати основні елементи механізму фінансового забезпечення (табл. 1) [4, с. 225]. 

Таблиця 1 
Елементи механізму фінансового забезпечення підприємств 

Класифікаційна 
ознака 

Група 
елементів Елементи групи 

Методи 
фінансового 
забезпечення 

Самофінансування 
Кредитування 
Бюджетне фінансування 
Інвестування 
Лізинг 
Страхування 

Важелі 

Податки 
Обов'язкові платежі 
Норми амортизації 
Норми використання коштів у бюджетних устано-
вах 
Орендна плата 
Процент за кредит 

Фінансові 
стимули 

Заохочувальні фонди 
Податкові пільги 
Пришвидшена амортизація 
Бюджетне фінансування пріоритетних сфер еко-
номіки 

Алгоритм  
реалізації 

Фінансові 
санкції 

Штраф 
Пеня 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

Конституція України 
Господарський кодекс 
Закони Верховної Ради 
Постанови Верховної Ради 
Укази Президента 
Постанови уряду 
Накази міністерств і відомств 
Статут підприємств 
Інструкції 
Норми, нормативи 
Методичні вказівки 
Інші нормативні документи 

Вид забезпечення 
механізму 

Джерела 
фінансового 
забезпечення 

Власні кошти підприємств 
Кредити банків 
Залучені кошти підприємств 
Бюджетні кошти 
Кошти міжнародних організацій та інститутів 
Кошти фізичних осіб 
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Фінансово-кредитна діяльність аграрного підприємства має три харак-
терні особливості та відмінності від інших галузей народного господарства: 

- Перш за все, виробництво сільськогосподарської продукції пов’язане 
з використанням землі та природних ресурсів, без яких його діяльність прак-
тично неможлива.  

- По-друге реальний фінансовий результат від виробничої діяльності 
отримується лише в кінці року, а тому присутня низька фондооснащеність 
виробництва і порівняно низька оплата праці персоналу [6, с.26]. 

- По-третє завжди виникає питання достатнього фінансового забезпе-
чення, яке б сприяло створенню сприятливих умов господарювання та розви-
тку в майбутньому [7, с.258]. 

Фінансові ресурси займають особливе місце серед інших видів ресур-
сів. Пояснюється це тим, що тільки вони можуть бути безпосередньо і з міні-
мальними втратами часу трансформовані в будь-який інший вид ресурсів. 
Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли відбувається процес 
формування, розподілу та використання грошових доходів та децентралізо-
ваних фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів. 
Тобто, коли рух грошових засобів стає відносно самостійним [5, с. 30]. 

Визначення складу фінансових ресурсів важливе для процесу їх фор-
мування, контролю за використанням, створенням необхідних запасів фінан-
сових ресурсів, встановлення раціональних меж поповнення та здійснення 
безперервного кругообороту. Головною визначальною ознакою елементів, 
які можна віднести до фінансових ресурсів є ліквідність, тобто спроможність 
у будь – який момент оплатити борги та погашати фінансові зобов’язання, 
що виникають, наявними у підприємства засобами [2, с. 31–32]. 

Складовими фінансових ресурсів можуть бути виручка від реалізації 
продукції, банківські кредити, бюджетні кошти (табл. 2). 

Таблиця 2 
Складові фінансових ресурсів 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 
Високоліквідні 

Грошові засоби 

Використовуються для виконання фінансових зобов’язань, здійс-
нення витрат по розширеному відтворенню і економічному стиму-
люванню працівників. Грошові засоби включають в себе готівку, 

кошти на рахунках в банках, депозити до запитання. 
Помірноліквідні 

Поточні фінансові  
інвестиції (коротко-

строкові) 

Вільно конвертуються у відповідні суми грошових засобів і харак-
теризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Сюди відносять
короткострокові акції, облігації, державні казначейські білети, 

державні облігації. 
Поточна дебіторська 

заборгованість Заборгованість по оплаті за товари, роботи, послуги. 

Низьколіквідні 

Готова продукція на 
складі 

Через купівлю – продаж готова продукція на складі реалізується і 
формує фінансові ресурси. Підприємства використовують її як за-

сіб платежу у розрахунках з працівниками та за оренду паїв. 
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Існує чимало класифікаційних ознак фінансових ресурсів, але звернемо 
увагу саме на джерелах їх формування. Відомо, що джерела формування фінан-
сових ресурсів поділяють на власні та залучені. До власних зараховуються ста-
тутний капітал, прибуток, амортизаційні відрахування, а до залучених – креди-
ти, пайові внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. Однак класифіка-
ція джерел фінансових ресурсів має деякі особливості формування (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів 

 

Так, зокрема до власних джерел формування фінансових ресурсів мож-
на віднести: стартовий капітал, яким володіють підприємства, прибуток 
отриманий від результатів господарської діяльності; кошти членів сім’ї; 
страхові виплати, які отримують внаслідок настання страхових випадків; ви-
користання амортизаційних відрахувань відповідно до їх призначення; диві-
денди та відсотки, отримані від розміщення коштів у цінні папери та строкові 
депозити.  

До коштів, наданих на безповоротній основі: спонсорство, благодійна 
допомога, бюджетна фінансова допомога (дотації, акумуляція сум ПДВ за 
спец режимом). 

Щодо залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємств, 
то найбільш розповсюдженим є комерційне кредитування, яке представлене 
кредитами комерційних банків та кредитних спілок. Також до залучених 
джерел відносять інвестиційні ресурси, отриманні в результаті діяльності ін-
весторів і залучення іноземних інвестицій та кошти, мобілізовані на фінансо-
вому ринку (надходження коштів від акцій, облігацій та інших видів цінних 
паперів). Ще одним довгостроковим джерелом залучення фінансових ресур-
сів є застосування фінансового лізингу як форми інвестиційного кредиту.  

Кредити комерційних 
банків та кредитних 

спілок 

Кредиторська 
заборгованість 

Фінансовий лізинг 

Інвестиційні ресурси 

Кошти мобілізовані на 
фінансовому ринку 

Стартовий капітал 

Прибуток 
 

Дивіденди та відсотки 

Страхові суми 

Амортизаційні відрахування 

Кошти членів сім’ї 

Джерела формування фінансових ресурсів малих сільськогосподарських підприємств 

Власні Залучені Безповоротні

Благодійні внески 

Кошти надані на 
безповоротній основі 

Кошти сільських кредит-
них кооперативів 

Бюджетні асигнування 
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В Україні агролізингом займається Національна акціонерна компанія 
«Украгролізинг», третина загального обсягу фінансування якої покривається 
бюджетними коштами. Але навіть такі обсяги фінансування для аграріїв є неза-
довільними, оскільки не можуть покрити навіть вкрай необхідні потреби [3, с. 7]. 

Основною проблемою участі НАК «Украгролізинг» у фінансуванні аг-
рарного сектору економіки країни є його цінова політика. Компанія майже 
вдвічі завищує ціни на техніку, яка реалізується за програмою часткової ком-
пенсації, у порівнянні з імпортною ціною на таку ж техніку. Зокрема, вибір 
сільгосптехніки, яка реалізується на умовах фінансового лізингу, відбувається 
на суб’єктивній основі, що, відповідно не приносить відповідного ефекту, на-
віть в межах так званого механізму державної підтримки. Частка оновленої 
сільськогосподарської техніки на даних умовах фінансування становить лише 
17% від загального обсягу запропонованого механізму державної підтримки. 

Більшість технологічного оновлення відбувається за рахунок власних кош-
тів, які вкладаються в іноземну сільгосптехніку, бувшу в експлуатації, за деше-
вими цінами, що безумовно, не сприяє розвитку вітчизняного машинобудування. 

Фінансові можливості лізингу може бути посилені за рахунок його ін-
теграції з методами непрямого фінансування інвестицій, а саме франчайзин-
гу, за умови використання сучасного високотехнологічного устаткування. 

Франчайзинг дозволяє мобілізувати кошти, які залучаються до капітало-
вкладень від інвесторів, які прагнуть стати співвласниками виробничого проце-
су. При цьому, сума капіталовкладень перевищує суму, яка може бути отримана 
за традиційних джерел – акціонерного або запозиченого капіталу [9, с.6]. 

Більша частина інвестицій в основний капітал фінансується за рахунок 
коштів приватного сектору. Основним джерелом фінансування інвестицій в 
основний капітал в Україні є власні кошти підприємств та організацій. Зрос-
тає роль кредитів банків та інших позик. Слід зазначити, що і в умовах роз-
витку кредитування банки віддавали перевагу напрямам бізнесу з швидким 
обігом коштів [8, с.260]. 

Ще однією важливою складовою фінансово-кредитного забезпечення є 
бюджетне. Для створення сприятливого економічного середовища в аграр-
ному секторі економіки держава застосовує такі методи впливу: фінансову 
допомогу, державне кредитування, формування цін через систему доплати, 
спрощену систему сплати податків, державне замовлення, шляхом застосу-
вання досвіду розвинених країн світу. Також держава проводить активну під-
тримку агропромислового комплексу шляхом надання різного роду дотацій. 

Оскільки розвиток сільського господарства, на відміну від інших галу-
зей економіки, залежить від сприятливих кліматичних умов, рівня зростання 
попиту на продукти харчування та рівня обороту капіталу, тому державна 
підтримка повинна бути комплексною. Комплексність державного регулю-
вання полягає у взаємодії основних складових аграрної політики: виробничої, 
продовольчої, переробної, соціальної, економічної та екологічної [6, с.27]. 

Важливим техніко та економічно доцільним заходом стабілізації фінан-
сової ситуації аграрних підприємств, які можуть стимулювати їх до зниження 
власних фінансових ризиків є агрострахування. 
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Нажаль за сучасних умов страховий ринок України в аграрній сфері за-
лишається найменш розвинутим. Основними причинами налагодження ефек-
тивної системи функціонування агрострахування в Україні є: 

- відсутність чітко регламентованого закону, який би регулював відно-
сини між страховими компаніями і аграрними підприємствами; 

- відсутність захисту споживачів страхових послуг агрострахування; 
- недостатня поінформованість аграріїв про функціональні та операцій-

ні заходи з перестрахування фінансових ризиків. 
Через незначні розміри отриманих прибутків сільськогосподарськими 

підприємствами страхові тарифи для них лишаються занадто високими. Не-
усвідомлення аграріями переваг страхування, як способу мінімізації ризиків 
власного виробництва, присутність недовіри до страхових компаній та існу-
ючи протиріччя у деяких положеннях законодавчого забезпечення, спонукаю 
сільськогосподарські підприємства робити непрораховані економічні кроки, 
а саме – страхувати врожай сільськогосподарських культур у формі страху-
вання застави з метою одержання кредиту [9, с.3]. 

Переважна більшість (дві третини) страхує своє виробництво лише від 
погодних умов і стихійних лих (66%), а також від пожеж (23%). З метою 
зниження ризику втрат врожаю сільськогосподарських культур і забезпече-
ності повернення банківських кредитів необхідним є більш активне впрова-
дження системи страхування кредитних ризиків. Аграрне виробництво є над-
звичайно чутливим до стихійних сил природи, які за останні роки збільшу-
ють свої масштаби, що часто унеможливлює проведення ефективної діяльно-
сті та забезпечення стабільних відтворювальних процесів самостійно. Тому 
на допомогу аграріям у цьому питанні повинні приходити страхові компанії, 
які зможуть поповнити частину втрачених коштів. В Україні працює достат-
ньо страхових компаній, які пропонують свої страхові продукти для аграрно-
го бізнесу, але, на жаль, ця система є ще мало відпрацьованою та дієвою, 
оскільки страхові платежі зовсім мізерні [1, с. 62]. Основними причинами та-
кого стану є: недосконала законодавча урегульованість відносин «банк – 
страхова компанія – аграрне підприємство», недостатній державний контроль 
у сфері страхування аграрного виробництва, а також небажання аграріїв 
вкладати свої кошти у страховий випадок, який просто може в майбутньому 
не відбутися. Важливо, щоб механізм страхових відносин базувався на взає-
мній довірі всіх учасників страхового ринку та врахуванні їхніх інтересів при 
впровадженні нових страхових продуктів. Оскільки аграрії зацікавлені в то-
му, щоб витрачати на страховий захист мінімальну кількість фінансових ре-
сурсів, а страхові компанії в отриманні максимального прибутку, тому рівно-
вагу між попитом і пропозицією можливо досягти шляхом впливу державної 
фінансової політики на систему аграрного страхування. 

Висновки. Отже, система фінансово-кредитного забезпечення аграр-
них підприємств стикається з такими проблемами, як: 

– недосконала політика держави (мізерні обсяги державних платежів) у 
сфері фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств (оподаткування, кредитування); 
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– для підприємств сільського господарства не створено сприятливих 
умов для пільгового отримання фінансових ресурсів, що створює конкурент-
ні перешкоди для аграрних підприємств Львівської області щодо інших регі-
онів України; 

– відсутність спрощеної системи кредитування, доступної для агрофо-
рмувань; 

– малорозвинена система страхування посівів, майна і фінансових ризиків; 
– нерозвинена політика інвестиційного фінансування та забезпечення 

сільгоспвиробників різного роду іноземними і вітчизняними інвестиціями; 
– практично не розвиваються такі поширені у світовій практиці механі-

зми фінансового забезпечення, як лізингові, фондові операції, спільне інвес-
тування. 

Основними шляхами вдосконалення системи фінансово-кредитного за-
безпечення агроформувань могли б стати: 

– створення відповідного регулятивного інституту (державний аграр-
ний банк), який би займався конкретно питаннями фінансових і кредитних 
методів забезпечення ефективності та розвитку сільськогосподарських під-
приємств (на прикладі США, Бельгії, Данії, Нідерландів); 

– удосконалення та розвиток таких видів фінансового забезпечення, як 
пільгове кредитування, іпотека, лізинг, інвестування, страхування, оподатку-
вання; 

– стимулювання розвитку інвестиційної діяльності, застосовуючи дієву 
та послідовну амортизаційну політику; 

– доступність фінансових ресурсів для підприємств аграрного сектору 
шляхом застосування поширених схем фінансування (лізингу, факторингу). З ці-
єю метою регіональним органам влади потрібно стимулювати банківські устано-
ви вкладати ресурси у статутні фонди лізингових та факторингових компаній; 

– посилення участі страхових компаній у забезпеченості сільськогос-
подарських підприємств фінансово-кредитними ресурсами. Одним із механі-
змів у цьому напрямі в розвинених державах світу є створення страхових га-
рантійних фондів у формі неприбуткових державних чи комунальних органі-
зацій [6, с.26]. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що фінансово-кредитне за-
безпечення – це один з важливих елементів фінансового механізму. 

Таким чином, політика фінансово-кредитного забезпечення розвитку аг-
роформувань повинна бути системною та комплексною. Розвиток регіональних 
програм державного фінансування, спрощення системи кредитування, удоско-
налення схем пільгового кредитування, налагодження тісної співпраці зі стра-
ховими компаніями, пошук нових інвестиційних схем фінансового забезпечен-
ня дозволить аграрним підприємствам отримувати залучені кошти більш досту-
пно. Питання розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні залишається 
одним із ключових для сільськогосподарського підприємства [6, с. 25]. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 

КООПЕРАТИВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Галич О. А., к.е.н., доцент; Шевченко Н. І., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Розкрито необхідність створення сільськогосподарських обслуговуючих коопера-

тивів і визначено їх місце у забезпеченні сталого розвитку сільських територій та соціа-
льну значимість їх діяльності. 

Revealed the need to establish agricultural service cooperatives and defined their role in 
sustainable rural development and social value of their work. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів у формуванні 
сталого розвитку сільських територій є становлення кооперативних форм го-
сподарювання, особливе місце серед яких відводиться сільськогосподарсь-
ким обслуговуючим кооперативам. Необхідність стимулювання розвитку 
сільськогосподарського кооперативного руху нині є об’єктивною необхідніс-
тю, за рахунок чого можуть бути прискорені трансформаційні зміни не тільки 
у формуванні сталого розвитку сільських територій, але і економіці країни 
вцілому. Світовий досвід кооперативного руху, в якому зайнято більше 
1 млрд. жителів планети, показує, що в сучасних умовах його активізація є 
найважливішим інструментом розвитку сільського господарства та відро-
дження українського села. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретичних засад проблем розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації зробили такі класики кооперативної думки як: М. Туган-
Барановський, О. Чаянов, М. Кондратьєв, М. Левицький, Б. Мартос, 
І. Ємільянов та ін. На сучасному етапі дослідженням проблемами кооперації 
займаються такі економісти-аграрники як: В. К. Збарський, А. Римарчук, 
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О. В. Крисальний, М. Й. Малік, В. В. Зіновчук, А. Пантелеймоненко, 
Г. Черевко, Л. Молдаван, В. Гончаренко та ін. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення соціаль-
ної значимості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у форму-
ванні сталого розвитку сільських територій та їх вплив на підвищення якості та 
рівня життя у сільській місцевості. Об’єктом дослідження є процес становлення 
та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування політики сталого 
розвитку сільських територій стає останніми роками одним із найактуальніших 
напрямів економічних реформ та важливою складовою наукових досліджень. Під 
сталим сільським розвитком більшість науковців розуміють стабільний розвиток 
сільської спільноти, який відповідає критеріям економічної, соціальної та еколо-
гічної ефективності й забезпечує виконання селом його народногосподарських 
функцій: розширене відтворення населення, ріст рівня його життя; поліпшення 
екологічної ситуації у межах сільської території [1, с. 130]. 

 

 
Рис. 1. Напрями політики сталого розвитку сільських територій  

[розроблено авторами на основі 1, с. 131] 
 

Узагальнюючи світовий та вітчизняний досвід реалізації політики ста-
лого розвитку можна виділити п’ять її основних напрямів, які тісно пов’язані 
між собою та дозволяють забезпечити комплексний соціально-економічний 
розвиток сільських громад (рис. 1). 

Критеріями оцінки ефективності здійснення зазначених напрямів полі-
тики сталого розвитку сільських територій є: 

- економічний напрям: ріст ефективності сільського господарства; ди-
версифікації сільської економіки вцілому; продовольча безпека країни; 

- землевпорядний напрям: соціальний контроль за історично освоєни-
ми територіями; 

Напрями політики 
сталого розвитку 

сільських  
територій 

Економічний 
- стимулювання розвитку 

малих форм господа-
рювання; 

- розвиток сільськогос-
подарської кооперації; 

- заохочення соціальних 
інвестицій великих аг-

рофірм. 

Соціально-
економічний 

- стимулювання демо-
графічного розвитку; 

- підвищення зайнято-
сті та доходів насе-

лення; 
- розвиток соціальної 

інфраструктури. 
 

Екологічний 
- охорона ландшафту та 
підвищення родючості 

ґрунтів. 

Інституційний 
- стимулювання участі 
громад у програмах 
сільського розвитку; 
- розвиток дорадчих 

служб. 

Землевпорядний  
- удосконалення системи 
землевпорядкування; 

- поліпшення планування 
і забудови сільських по-

селень; 
- розвиток інженерної ін-

фраструктури. 
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- соціально-економічний напрям: природний приріст сільського насе-
лення; додаткові робочі місця; рівень безробіття; тривалість життя; 

- екологічний напрям: поліпшення родючості ґрунтів та екологічної 
ситуації в сільських районах; 

- інституційний напрям: розвиток місцевого самоуправління; підви-
щення рівня і якості життя на селі. 

Основними недоліками цієї політики, які потребують негайного вирі-
шення є: неврегульоване фінансове забезпечення розвитку сільських терито-
рій (дефіцит соціальних інвестицій та недосконалість самого механізму фі-
нансування), відсутність науково обґрунтованих стандартів забезпечення 
сільського населення різного роду послугами, недосконалість законодавчої 
бази, внаслідок чого залишаються без правового регулювання найважливіші 
напрями і механізми сільської політики. 

Однією з найбільш важливих складових системи забезпечення сталого 
розвитку сільських територій є визначення ролі сільськогосподарської коо-
перації у цьому процесі. 

Діяльність будь-якого підприємства визначається його місією, яка ба-
зується на певних принципах. Як зазначає В. В. Зіновчук, діяльність сільсь-
когосподарських кооперативів базується на трьох основних принципах: 

- отримання вигод тими, хто створює кооператив; 
- володіння кооперативом тими, хто користується його послугами; 
- здійснення контролю над діяльністю кооперативу тими, хто користу-

ється його послугами [2]. 
Виходячи з вище зазначених принципів, економічну і соціальну місію 

обслуговуючих кооперативів в політиці сталого розвитку сільських територій 
можна визначити, як: забезпечення соціальної захищеності його членів та 
членів їх сімей на основі отримання економічного ефекту, перетворення його 
частини у соціальний ефект шляхом ефективного господарювання через ра-
ціональне використання ресурсів у поєднанні зі збереженням необхідного 
екологічного стану земельних ресурсів. 

Загострення соціально-економічних проблем сільських територій та 
громад, викликане кризовим становищем в економіці України вцілому, еко-
номічними та трансформаційними процесами, конкуренцією дрібних сільсь-
когосподарських підприємств з крупними корпораціями та агрохолдингами, 
вимагає перегляду концептуальних підходів щодо функціонування сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. 

Тому в сучасних умовах сільськогосподарська обслуговуюча коопера-
ція може виступити одним із напрямів, що забезпечує сталий розвиток сіль-
ських територій. Багато аграрних підприємств в даний час не здатні утриму-
вати на своєму балансі об’єкти соціальної інфраструктури. Тому тільки при 
ефективній роботі кооперативу, а також при міжгосподарському кооперуван-
ні, можливо не лише підтримання об’єктів соціальної сфери, але і їх подаль-
ший розвиток. Як наслідок – створення нових робочих місць, що позитивно 
вплине на вирішення проблеми сільського безробіття, сприятиме зростанню 
професійних навичок і кваліфікації сільських жителів, підвищить рівень їх 



 

 94 

матеріального добробуту. У той же час, обслуговуючі кооперативи не в змозі 
задовольнити потреби всіх бажаючих у працевлаштуванні, оскільки знахо-
дяться на етапі становлення і потребують державної та законодавчої підтри-
мки свого розвитку [3]. 

Аналізуючи динаміку зміни кількості сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів в Україні протягом 2009-2012 рр., можемо зробити ви-
сновок, що за досліджуваний період їх кількість значно не зросла і у 2012 р. 
становила 569. 

 
Рис. 2. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

в Україні, 2009-2012 рр. [4, с.50] 
 

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації значно за-
лежить від заходів державної підтримки даної галузі, рівень якої за останні 
роки значно зменшився. У 2012 р. на підтримку розвитку сільськогосподар-
ської обслуговуючої кооперації було виділено лише 5 млн. грн, тоді як у 
2009 р. цей показник становив 50 млн. грн (рис. 3). 

 
Рис. 3. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, млн. грн, 2009-2012 рр. [4, с. 50] 
 

У зв’язку з активізацією державної політики стимулювання розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у 2013 р. кількість обслуго-
вуючих кооперативів збільшилась до 988 (станом на 1.07.2013 р.). 
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Основними заходами, що сприяли розвитку обслуговуючої кооперації у 
2013 р. стали: дія Державної програми щодо активізації розвитку економіки 
на 2013-2014 рр., де одним із завдань державної політики визначено «стиму-
лювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської коопе-
рації та розвиток виробництва у господарствах населення»; розвиток соціа-
льної ініціативи «Рідне село», завдяки якій у 2013 р. було проведено понад 70 
тисяч продовольчих ярмарків за участю виробників та обслуговуючих коопе-
ративів, особистих селянських і фермерських господарств. На них реалізова-
но понад 830 тис. тонн сільськогосподарської продукції та продуктів її пере-
робки на суму 7,5 млрд. грн [5].  

Як свідчить практика роботи сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, нині в Україні відсутня стійка і чітка кооперативна ідеологія, 
тому, на етапі становлення обслуговуючої кооперації, необхідно сприяти по-
силенню інформування сільського населення про те, що кооперативи сприя-
ють розбудові соціальної сфери на селі – це додаткові робочі місця, відмова 
від виплат з безробіття, можливість надавати різного роду послуги [3]. 

Висновки. Таким чином, основними напрямами розвитку сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів є: всебічна інформаційна підтримка 
сільськогосподарського кооперативного руху з боку держави та громадських 
організацій; удосконалення кооперативної законодавчої бази, втілення у ній 
кращого світового досвіду; сприяння розвитку сільськогосподарської обслу-
говуючої кооперації шляхом послаблення податкового тиску; посилення 
співпраці сільськогосподарських кооперативів з вищими навчальними закла-
дами; розвиток міжнародного досвіду співробітництва товаровиробників у 
сфері сільськогосподарської кооперації; посилення конкурентоспроможності 
вітчизняних обслуговуючих кооперативів за рахунок покращення якості про-
дукції; залучення широкого кола соціально активних громадян до процесу 
розвитку сільськогосподарської кооперації шляхом економічної участі та по-
пуляризації кооперативної ідеї самодопомоги.  

Подальший розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
сприятиме забезпеченню сталого розвитку сільської місцевості, що передба-
чає підвищення доходів сільського населення, зростання соціальної підтрим-
ки та соціального захисту інтересів селян. 
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Стаття присвячена дослідженню проблеми фінансової захищеності інноваційного 

розвитку харчової промисловості. Наведено концептуальний підхід до формування сут-
ності категорії «фінансова захищеність». Встановлено щільний взаємозв’язок категорії з 
основними структурними властивостями харчової промисловості, такими як: інновацій-
ний розвиток, інвестиційна привабливість та фінансова безпека. 

The article investigates the problems of financial protectability of innovative development 
of the food industry. The conceptual approach to the formation of the category’s essence of 
«financial protectability» is presented in this paper. The close links with the main structural 
properties of food industry as innovative development, investment attraction and financial 
security are establishment. 

 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах одним із пріо-
ритетів забезпечення сталого розвитку і поліпшення своїх позицій у ринко-
вому середовищі харчової промисловості є активізація захисних функцій. На 
сьогоднішній день склалася така ситуація, що інноваційна активність харчо-
вої промисловості істотно сповільнилась. Виникнення такого стану спричи-
нене тим, що інноваційний потенціал и реалізація ресурсного потенціалу не 
може існувати в розрізі з фінансовою захищеністю. Зважаючи на це, все бі-
льшої актуальності набувають питання, пов’язані з виявленням факторів, які 
стимулюватимуть цей процес.  

Завданням дослідження постає уточнення сутності фінансової захище-
ності харчової промисловості як економічної категорії і визначення головних 
умов дотримання фінансової захищеності в умовах посткризових економіч-
них деформацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку питань вивчен-
ня та аналізу фінансової захищеності вагомий внесок зробили такі вітчизняні 
науковці, як О. І. Дацій, І.А. Бланк, О. А. Єпіфанова, Є. Раздіна, Т. С. Шаба-
тура, І. О. Крюкова, І. Ю. Гришова, І. Б. Хома, В. І. Любімов та інші. Однак 
багато питань, пов’язаних з дослідженням умов фінансової захищеності хар-
чової промисловості в Україні, потребують подальшого вивчення. 

Постановка завдання. На сьогоднішній день в теоретико-прикладних 
дослідженнях в економічній літературі не існує певного визначеного тракту-
вання категорії «захищеність», «захищення» або «захист». Отже, взагалі не 
існує концептуального підходу вчених-науковців до визначення такої катего-
рії як «фінансова захищеність». Тому актуальність обраного дослідження 
обумовлена необхідністю у розгорнутому та деталізованому розумінні і фор-
мулюванні категорії поняття «фінансова захищеність» харчової промислово-
сті як економічної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття фінансової захи-
щеності так само широке, як, власне, і тлумачення фінансів як економічної 
категорії. На сьогодні відсутнє єдине усталене визначення поняття «фінансо-



 

 97

ва захищеність». Наявних формулювань, які б відображали основні умови 
виконання фінансової захищеності на підприємстві, в економічній літературі 
не існує. Метою дослідження є трактування поняття фінансова захищеність, 
як нової складової економічної категорії.  

На сьогоднішній день багато українських підприємств є збитковими, 
працюють в нестабільному економічному та політичному середовищі, пере-
живають глибокий спад виробництва та знаходяться в критичному фінансо-
вому стані або на межі банкрутства. За таких умов фінансова захищеність 
всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності повинна відігравати 
виняткову роль у їх подальшому розвитку. 

Фінансова захищеність підприємства є основним елементом системи 
його економічної безпеки. У загальному складі елементів економічної безпе-
ки фінансова компонента виступає в ролі базового значення рівня і структури 
фінансового потенціалу підприємства в забезпеченні цілей його економічно-
го розвитку. Свідченням цього є те, що фінансова захищеність посідає особ-
ливе місце в системі економічної безпеки, об’єднуючи характеристики як 
економічної безпеки, так і фінансів підприємства, впливаючи абсолютно на 
всі сфери діяльності підприємства.  

Враховуючи наведені вище характеристики фінансової захищеності, мо-
жна виділити такі функції забезпечення фінансової захищеності підприємства: 

- являє собою систему кількісних та якісних індикаторів фінансового 
стану підприємства, що відображає реальний рівень захищеності його фінан-
сових інтересів; 

- створює фінансові передумови сталого розвитку підприємства сього-
дні та в майбутньому; 

- забезпечує пріоритетні фінансові інтереси підприємства;  
- захищає фінансові інтереси підприємства на всіх рівнях фінансових 

відносин; 
- упроваджує фінансову стратегію підприємства в його господарську 

діяльність;  
- ідентифікує фінансові небезпеки та загрози підприємства;  
- продукує ефективне використання фінансових ресурсів підприємства; 
- контролює фінансову стійкість підприємства; 
- формує стійкість підприємства до негативного впливу будь-яких загроз; 
- організовує збалансованість фінансового стану підприємства. 
До пріоритетів, які підсилюють значення фінансової захищеності на 

підприємстві можна виділити такі: 1) якість фінансових інструментів, техно-
логій і послуг; 2) стійкість підприємства до негативного впливу будь-яких за-
гроз; 3) платоспроможність підприємства; 4) ліквідність підприємства; 5) фі-
нансова незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів; 
6) наявність власних фінансових ресурсів підприємства. 

Об’єктивною умовою ефективного функціонування харчової промис-
ловості є впровадження інновацій, оскільки, як вважають більшість спеціалі-
стів, без інноваційного розвитку харчове підприємство існувати не може. 

Впровадження нововведень, є основним засобом підвищення ефектив-
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ності виробництва, поліпшення якості продукції та послуг, дозволяє витри-
мати ринкову конкуренцію і тим самим забезпечити фінансову захищеність 
підприємства. 

Далі будемо розглядати проблеми вивчення теоретичних основ іннова-
ційного розвитку та його значення для розвитку фінансової захищеності під-
приємства. Тому, щоб визначити сутність, місце і роль інноваційного розвит-
ку в системі фінансової захищеності, необхідно розглянути теоретичні осно-
ви поняття «інновація». Слід зазначити, що в економічній літературі в даний 
час немає єдиної думки, загально визнаного трактування інновацій. Тому 
представляється необхідним навести ряд формулювань, пов'язаних з цією на-
уковою категорією. 

Так, на думку О.І. Дація, інновація це «проведення зміни в техніці, тех-
нології, організації, екології, економіці, а також у соціальній сфері з метою 
одержання економічного ефекту на основі задоволення певних суспільних 
потреб» [4]. 

Стосовно харчової промисловості, інновації являють собою реалізацію 
у господарській практиці результатів досліджень і розробок у вигляді нових 
поліпшених продуктів харчування, нових технологій, нових форм організації 
і управління різними сферами галузі, нових підходів до соціальних послуг та 
управління кадровим потенціалом. Роль і значення інновацій у харчовій про-
мисловості неможливо переоцінити. Як показує практика, покупцеві постій-
но пропонується широкий спектр товарів: продукти швидко змінюються, 
вдосконалюються. Не використовуючи інноваційний потенціал, виробник 
прирікає себе на неминуче відставання. Потрібно постійно вдосконалювати 
обладнання, впроваджувати інновації, переглядати підходи до вдосконалення 
кадрової політики, залучення в галузь фахівців відповідного рівня кваліфіка-
ції. Ефективність розвитку будь-якого регіону залежить не тільки від наявних 
в його діяльності ресурсів, а й від вправного їх використання.  

Основними проблемами інноваційного розвитку на підприємстві ви-
ступає: 

- використання застарілих методів господарювання; 
- стрімка конкуренція з боку довколишніх регіонів; 
- недостатня розвиненість ринку інноваційної продукції; 
- відсутність ефективного організаційно-економічного механізму 

управління інноваційними процесами; 
- низьке кадрове забезпечення процесу виробництва на підприємствах 

харчової промисловості. 
Конкурентний ринок пред’являє особливі, специфічні вимоги до сучас-

них інновацій (продуктовим, технологічним). Використовуючи нововведен-
ня, підприємства зможуть знизити витрати виробництва, що забезпечить їм 
більшу частку на ринку, отримання додаткового прибутку. Використання ін-
новацій у харчовій промисловості дозволить підприємствам отримати додат-
ковий дохід за рахунок монопольної позиції на ринку. Інновації дозволяють 
господарюючим суб'єктам зберегти також конкурентні переваги і не втратити 
свою ринкову нішу. Інноваційна діяльність не є можливою без використання 
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відповідних інструментів та заходів щодо їх реалізації. Як показує практика, 
ефективність впровадження інновацій тим вище, чим глибше опрацьовані 
окремі питання, що стосуються їх практичної реалізації. 

У сформованих проблемах харчова промисловість потребує розробки 
першочергових заходів, виконати які неможливо, не займаючись інновацій-
ними розробками, які не впроваджуючи в промислове виробництво прогре-
сивні технології, покликані підвищити результативність всієї її виробничої, 
збутової, маркетингової діяльності підприємств.  

Розглянемо основне вирішення проблем інноваційного розвитку у за-
безпечені фінансової захищеності (рис. 1). 

 
Рис 1. Інноваційна складова фінансової захищеності харчового підприємства 

(авторська розробка) 
 

На думку авторів, від рівня захищеності інновацій залежить значний 
вплив на діяльність підприємства, який є показником інноваційної активності 
спрямованим на отримання стратегічних конкурентних переваг у майбутньо-
му на основі знань, вже використовуваних при виробництві та які можливо 
будуть впроваджені в новій перспективній для ринку продукції. 

Для визначення рівня фінансової захищеності, у разі залучення іннова-
ційних розробок, доцільно розглянути інвестиційну привабливість харчового 
підприємства. 

У зв’язку з жорстким конкурентним середовищем однією із суттєвих за-
гроз інноваційного підприємства є його нестабільне фінансування капітальних 
вкладень, обмеженість інвестиційних ресурсів. Брак фінансових коштів може 
спричинити різкий спад оновлення технологій харчової промисловості, наслід-
ком чого може бути різкий спад попиту, тому що продукція не буде задовольня-
ти сучасні потреби споживачів. У цій ситуації, за значного браку коштів, 
суб’єкти господарювання стикаються не тільки з труднощами фінансування своєї 
поточної діяльності, але і стають потенційно неспроможними в подальшому ви-
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конувати операції, які необхідні для саморозвитку та відтворенню їх виробничо-
го процесу. Єдиним вирішенням цих проблем є кошти інвесторів, які стають га-
рантом захисту і розвитку суб’єктів господарювання, які ще називають інвести-
ційною підтримкою. Щоб отримати ці кошти, підприємству потрібно стати інве-
стиційно привабливим, та відповідати умовам потенційного інвестора. Зважаючи 
на це, все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з ефективною інве-
стиційною діяльністю, фактором якого виступає інвестиційна привабливість.  

Отже, другою умовою фінансової захищеності є інвестиційна привабли-
вість, під якою слід розуміти достатній стан інвестицій на підприємстві, коли за 
їх наявності господарюючий суб’єкт може розумно задовольнити всі свої поточні 
потреби у капітальних вкладеннях і за обсягом, і за структурою, враховуючи 
ефективність їх повноцінного використання і безпосереднього повернення інвес-
торові, досягаючи оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвес-
тицій, спрямованих на досягнення потенційно важливих цілей господарюючого 
суб’єкта своєї країни, і вітчизняних інвестицій, продукованих виробничим секто-
ром через відтворення капіталу, скерованих за кордон, забезпечуючи, загалом, 
наявність позитивного національного платіжного балансу [9]. 

Вважаємо за доцільне виділити такі загальні фактори оцінки інвести-
ційного потенціалу підприємства, які мають найбільший вплив на переваги 
інвесторів: 

- ресурсно-сировинний; 
- виробничий; 
- споживчий; 
- інтелектуальний; 
- інституційний; 
- інноваційний. 
Важливо відзначити, що будь-який інвестор, без всяких сумнівів, зацікав-

лений у надійності і ефективності власних вкладень. Отже, технологія управлін-
ня інвестиційною привабливістю, побудована на обліку цих об'єктивних інтере-
сів, буде працювати на будь-якому рівні і в будь-якому місці. І справа не в тому, 
щоб тільки догодити інвесторам. Управління інвестиційною привабливістю то-
тожне управлінню розвитком підприємства, тобто крім об'єктивного інтересу ін-
весторів, тут явно присутній об'єктивний інтерес суб'єкта господарювання, до 
числа яких відноситься фінансова захищеність підприємства. 

Третьою умовою фінансової захищеності, на нашу думку, виступає фі-
нансова безпека, від якої залежить рівень доходів, фінансових можливостей, 
система заходів, що стимулює трансформацію додаткових доходів підприєм-
ства та господарських суб’єктів в інвестиції тощо. 

По сьогоднішній день, не існує єдиного загального визначення поняття 
«фінансова безпека» як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Існує 
низка формулювань цього поняття, які розкривають його суть і дають підхід 
до терміну «фінансова безпека підприємства».  

Так, І.О. Бланк наголошує, що фінансова безпека – це кількісно та якіс-
но детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від іден-
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тифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього ха-
рактеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і 
створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зрос-
тання в поточному й перспективному періодах [1]. 

Дослідник розглядає фінансову безпеку як стан захисту фінансових ін-
тересів підприємств від зовнішніх та внутрішніх загроз, в економічній літе-
ратурі цей підхід прийнято називати стратегічним. Під стратегічним підхо-
дом фінансової безпеки розуміє незмінний, стабільний результат економічної 
та фінансової діяльності суб’єкту на певну дату. Головним недоліком цього 
підходу є те, що дослідник розглядає фінансову безпеку дуже вузько, акцен-
туючи свою увагу тільки на одній характеристиці цього терміну. 

На відміну від І.О. Бланка, О.А. Єпіфанова наполягає на тому, що фі-
нансове забезпечення підприємства – це здатність суб’єкту підприємництва 
здійснювати свою господарську, зокрема й фінансову діяльність ефективно 
та стабільно шляхом використання сукупності взаємопов’язаних діагностич-
них, інструментальних і контрольних заходів фінансового характеру, що ма-
ють оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити їх рівень 
та нівелювати вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього середовищ [2]. 

Під фінансовою безпекою науковець (О.А. Єпіфанова) розуміє ефекти-
вне використання потенціалу або ресурсів та виокремлення його функціона-
льних складових. Вважаємо, що визначення поняття фінансової безпеки під-
приємства з боку ефективності функціонування корпоративних ресурсів не є 
повним. Тому що розглядати фінансову безпеку тільки з ресурсного підходу 
неможливо, не включаючи до уваги інтереси самого підприємства. 

Є. Раздіна запропонувала досліджувати фінансову безпеку підприємст-
ва як комплекс заходів, що сприяють підвищенню фінансової стійкості гос-
подарчих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають їх комерційні 
інтереси від впливу негативних ринкових процесів [3]. 

Системний підхід поняття «фінансова безпека» Є. Раздіна виражається 
у захисті комерційної таємниці підприємства. З огляду її твердження, єдиним 
недоліком є те, що дослідник не повністю враховує вплив факторів зовніш-
нього середовища при визначені фінансової безпеки. 

Отже, різноманіття підходів щодо визначення сутності фінансової без-
пеки підприємства пояснюється багатоаспектністю даної категорії, але кожен 
з цих підходів не охоплює всі істотні характеристики безпеки підприємства 
як фінансова захищеність. 

На відміну від фінансової безпеки, фінансова захищеність контролює усі 
ланки підприємства задля попередження виникнення потенційних загроз його 
фінансових інтересів. Усе це дозволило сформулювати авторську інтерпрета-
цію визначення фінансова захищеність як економічної категорії, яка є виразом 
поведінки господарюючого суб’єкта, що гармоніює в собі найважливіші на-
прями підприємницької діяльності: інноваційний розвиток, інвестиційну при-
вабливість та фінансову безпеку, для попередження загроз існування галузі в 
конкурентному середовищі, що особливо стосується прикладу діяльності хар-
чової промисловості, як стратегічно важливої галузі для держави.  
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Узагальнення сучасних позицій вітчизняних вчених [1-3] надає можли-
вість з впевненістю сказати, що «фінансова захищеність» продукує поняття 
«фінансова безпека» як свій невід’ємний складовий елемент, який розрізняє в 
своєму складі поряд з фінансовою безпекою ще й інші аспекти захищеності 
сучасного харчового підприємства, які теж можуть впливати, хоча вже на ві-
докремлений стан фінансового захисту суб’єкта господарювання, проте, які 
повністю є самостійними елементами, що відповідають за різні категорії за-
хисту у складі загальної фінансової захищеності підприємства. Можна з впе-
вненістю сказати, що категорія «фінансова захищеність», не є взаємозамін-
ним терміном категорії «фінансова безпека», вона набагато глибша та шир-
ша. Це підтверджується у публікаціях багатьох науковців, де вони розрізня-
ють інші види захищеності підприємства у вигляді відповідних функціональ-
них складових фінансової захищеності підприємства. 

Висновки. На рубежі століть проблемі забезпечення продовольчої без-
пеки приділялося першочергове значення. Відновлення економічного розвитку 
вітчизняних харчових підприємств у післякризовий період супроводжується 
об’єктивною необхідністю у формулюванні і використанні ефективних мето-
дів для оцінки реального стану фінансової захищеності. Категорія «фінансова 
захищеність» розкриває своє значення у зв'язках з такими умовами як: іннова-
ційний розвиток, інвестиційна привабливість та фінансова безпека (рис. 2). 

 
Рис 2. Влип фінансової захищеності на інноваційно-інвестиційний розвиток 

харчового підприємства (авторська розробка) 
 

Наведені міркування дозволяють дати визначення категорії «фінансова 
захищеність» - це основний елемент економічної безпеки, який є виразом по-
ведінки господарюючого суб’єкта, що гармоніює в собі найважливіші напря-
ми підприємницької діяльності: інноваційний розвиток, інвестиційну при-
вабливість та фінансову безпеку, для попередження загроз існування галузі в 
конкурентному середовищі, що особливо стосується прикладу діяльності ха-
рчової промисловості, як стратегічно важливої галузі для держави.  
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Отже, фінансова захищеність є ніщо інше як один із результатів реалі-
зації внутрішніх механізмів мінімізації ризиків харчової промисловості. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
Досліджено основні аспекти доцільності аналізу ефективності маркетингової дія-

льності аграрних підприємств. Зосереджено увагу на показниках, що визначають рівень 
ефективності маркетингових заходів на всіх рівнях управління. Автор пропонує розши-
рити систему показників, за якими оцінюється вплив маркетингової політики на резуль-
тат діяльності підприємств галузі сільського господарства. Зазначено, що на ефектив-
ність маркетингових заходів впливають групи чинників, передусім, на макро- та мікрорі-
вні. Крім того, до системи показників слід відносити ефективність комунікаційних захо-
дів та ті, які характеризують напрям діяльності та рівень спеціалізації підприємства. 

The main aspects of expedience of analysis of efficiency of marketing activity of agrarian 
enterprises. Concentrated attention on indexes which determine the level of efficiency of 
marketings measures on all levels of management. An author suggests to extend the system of 
indexes after which influence of marketing policy is estimated on the result of activity of 
enterprises of industry of agriculture. It is marked that the groups of factors influence on 
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efficiency of marketings measures, foremost, on makro- and mіcrolevels. In addition, to the 
system of indexes it follows to take efficiency of of communication measures and those which 
characterize direction of activity and level of specialization of enterprise. 

 

Постановка проблеми. В умовах удосконалення ринкових відносин та 
зростання конкуренції серед виробників сільськогосподарської продукції в 
Україні зростає роль впровадження маркетингових заходів у діяльність агра-
рних підприємств. Застосування маркетингових методів зайняло місце серед 
традиційних інструментів управління господарською та комерційною діяль-
ністю в галузі сільського господарства. Не зважаючи на низку проблем, які є 
характерними для більшості суб’єктів галузі сільського господарства – не-
стійкий фінансовий стан, використання застарілих технологій виробництва, 
відсутність кваліфікованих кадрів тощо, маркетингові заходи повинні стати 
невід’ємною складовою діяльністю аграрних підприємств. 

Враховуючи вищенаведене, виникає потреба у досліджені методичних 
прийомів оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємс-
тва. Очевидною є необхідність розробки системи показників, яка буде вико-
нувати важливу роль у процесах планування та управління діяльністю під-
приємств галузі сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти оцінки ефе-
ктивності маркетингових заходів у сільському господарстві досліджували як 
зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Від початку розвитку маркетингу як са-
мостійної галузі знань, окремі його питання у сільському господарстві роз-
глядали у своїх працях Г. Ассель, П. Діксон, Є. Діхтль, Ф. Котлер. Серед вче-
них-економістів країн-республік колишнього СРСР питанням агарного мар-
кетингу присвятили увагу, зокрема, А. Воронов, С. Гаркавенко, А. Ковальов, 
А. Лобанов, М. Максимова, Н. Моісеєва, П. Островський, В. Писаренко, 
О. Сенічкіна, І. Соловйов та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методичних по-
ложень та практичних рекомендацій щодо використання показників для ви-
значення ступеня ефективності маркетингової діяльності підприємств аграр-
ного сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою адекватної оцінки 
будь-якого економічного процесу чи явища виникає необхідність розробки 
системи показників, які всебічно описують кількісний та якісний його бік. В 
умовах зростання ролі маркетингу у управлінні діяльністю агарних підпри-
ємств, значення збалансованої системи показників, яка б дозволяла визначати 
рівень ефективності маркетингових заходів та ключових факторів його фор-
мування, важко переоцінити. 

Аналіз системи маркетингу на підприємстві дозволяє встановити її 
ефективність, можливість використання в майбутньому або доцільність пере-
ходу на інший вигляд, життєвий цикл і конкурентоспроможність товару, рі-
вень цін на товари, методи стимулювання продажів, якість реклами і пропа-
ганда комерційної діяльності, збут і канали розподілу, доцільність і можли-
вість виробництва нового продукту або надання нових послуг, перспективи 
появи нових споживачів. 
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В загальному вигляді, під категорією „ефективність” зазвичай розумі-
ють співвідношення видатків та отриманих результатів. На думку Генрі Ас-
селя, в сучасних умовах загальна ефективність діяльності підприємства знач-
ною мірою залежить від ефективності його маркетингових заходів. Відповід-
но, маркетинг аграрної сфери визначає ефективність діяльності підприємств 
галузі в цілому [1]. 

Серед низки визначень категорії „ефективність маркетингової діяльно-
сті” можна визначити два основних підходи. 

Перший підхід визначає ефективність маркетингу аграрних підпри-
ємств як результати задекларованих цілей загальної маркетингової стратегії 
на всіх етапах її здійснення. Відповідно до другого підходу, під ефективністю 
маркетингу слід розуміти відношення ефекту, який може бути виражений у 
натуральній або вартісній формі, до сукупних витрат усіх видів ресурсів, які 
використовуються у проведенні окремих заходів в системі маркетингової 
стратегії суб’єкта господарювання. 

На думку Н. Моїсеєвої та М. Конишевої, показники ефективності мар-
кетингу агарних підприємств доцільно розрізняти за такими функціями, як: 
дослідження ринку, асортиментна та збутова політика, комунікаційна страте-
гія та зростання прибутковості. Слід зазначити, що дані науковці запропону-
вали досить цікаву методику інтегральної оцінки ефективності маркетинго-
вих заходів, проте через суттєву складність розрахунку, він не зазнав широ-
кого вжитку у практичній діяльності. 

В якості узагальнюючого показника ефективності маркетингу аграрно-
го підприємства можна використати „індекс ефективності”, який запропону-
вали О.А. Воронов і О.М. Валькович. Індекс ефективності маркетингової дія-
льності (Е) розраховується за наступною формулою: 
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де ЧР – частка ринку, яка розраховується відношенням обсягу продажу 

підприємства до загального обсягу продажу на ринку даного виду сільсько-
господарської продукції;  

П – прибуток від реалізації продукції;  
С – собівартість реалізованої продукції [2]. 
Зведений індекс ефективності маркетингової діяльності підприємства 
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де Еі – індекс ефективності маркетингової діяльності по і-му виду про-

дукції;  
n – кількість видів продукції підприємства. 
Досить поширеною є точка зору, згідно якої узагальнюючим показни-

ком ефективності маркетингу в сільському господарстві слід вважати показ-
ник норми прибутку в розрахунку на обсяг вкладеного капіталу: 
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де НП − норма прибутку на вкладений капітал;  
ЧП – розмір чистого прибутку у грошовому виразі;  
ОП – обсяги продажу продукції у співставних цінах;  
СК – сума капіталовкладень у грошовому виразі [6, с. 5].  
Генрі Ассель головною метою ефективності маркетингу проголошував 

зростання обсягів продажу та рівня прибутковості підприємства, відповідно 
до чого пропонував визначати співвідношення між обсягами продажу (розмі-
ром прибутку) та видатками на утримання відділу маркетингу та проведення 
маркетингових заходів. При цьому, він зазначав досить умовний характер 
даного показника, передусім через неможливість визначення ступеня участі 
маркетингу у формуванні кінцевого обсягу прибутку підприємства [1]. 

Крім того, слід розрізняти фактори, що визначають ефективність діяль-
ності підприємства на різних рівнях. До чинників макросередовища, що 
впливають на ринок, відносяться: суспільно-політичний устрій; рівень і стру-
ктура народного господарства; рівень науково-технічного прогресу в галузі; 
демографічні чинники тощо. На мікрорівні – це рівень конкуренції з підпри-
ємствами галузі; кон’юнктура ринку; структура конкретного ринку і вимоги 
покупців; реклама конкурентів і ін. 

Для одержання більш точної оцінки маркетингової діяльності доцільно 
також проаналізувати ефективність вживання комунікаційних засобів, зокрема 
реклами. Тому для характеристики ефективності і раціональності здійснених 
витрат доцільно розраховувати коефіцієнт окупності маркетингових витрат, 
який показує обсяг товарної продукції на 1 одиницю маркетингових витрат. 

Зазначимо, що для визначення ступеню впливу маркетингової політики 
слід застосовувати комплексний підхід, з метою всебічної оцінки кінцевих 
результатів діяльності (виробничих, економічних фінансових), з метою ви-
значення напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності та прибутко-
вості діяльності підприємства. 

На наш погляд, для оцінки ефективності маркетингової діяльності не-
обхідне поєднання в єдиній системі фінансових і нефінансових показників. 
Необхідно узагальнити чинники, що піддаються кількісному виміру, і чинни-
ки, вплив яких складно виміряти, але можна оцінити якісно. 

При формуванні системи оцінки маркетингової діяльності також мож-
ливо застосувати концепцію збалансованої системи показників (ЗСП), або 
Balanced Scorecard (BSC), яка пропонує спосіб структурованого опису стра-
тегії організації і чинників, що забезпечують її реалізацію. Збалансована сис-
тема показників містить чотири складові, важливі аспекти діяльності органі-
зації, що відображають стратегічно: фінанси; клієнти; внутрішні процеси; 
вчення і зростання. При цьому теорія ЗСП не обмежує кількість точок зору 
на бізнес і допускає уточнення і вживання додаткових параметрів.  

Доцільно показники маркетингової діяльності не відокремлювати від 
останніх показників ефективності та зводити в окрему групу, оскільки вони є 
елементами одного цілого.  

Інтегральний показник ефективності, що розраховується за результатами 
рейтингової оцінки, має низку суттєвих переваг, оскільки рейтингова шкала є 
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впорядкованим перерахуванням можливих груп оцінок не лише фінансових і ви-
робничих станів суб’єкта, але і параметрів, що важко формалізуються. 

До рейтингової оцінки, поряд з фінансовими показниками, можуть бу-
ти включені також і нефінансові, що є досить важливим чинником при оцінці 
ефективності такого виду діяльності, як маркетингова. Рейтингова шкала, як 
правило, обмежується не дуже значною, зручною для користувача кількістю 
класів, які висвітлюють очікувані тенденції зміни тих або інших сторін дія-
льності суб’єкта дослідження в ретроспективі та перспективі. 

Висновки. Підводячи підсумок, необхідно зазначити відсутність єди-
ної точки зору відносно методів оцінки ефективності маркетингових заходів 
та системи показників, які дозволяють характеризувати результати маркетин-
гової діяльності в сільському господарстві. 

Після огляду основних наукових праць, присвячених даній проблемі, 
можна виокремити низку показників, які являються узагальнюючими для бі-
льшості методик, запропонованих для оцінки впливу маркетингової політики 
на фінансові результати діяльності підприємства. До таких показників зазви-
чай відносять: частку ринку, кількість споживачів (клієнтів) та рівень чистого 
прибутку підприємства. 

Відповідно, при оцінці впливу маркетингових заходів, слід спиратися 
на зазначені показники як ключові, при цьому також слід враховувати низку 
параметрів, які характерні саме для аграрного сектору, зокрема, напрям дія-
льності та рівень спеціалізації.  

Список використаних джерел: 
1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. − М.: ИНФРА-

М, 1999. − 804 с.  
2. Воронов А.А. Маркетинговый поход к измерению эффективности производства / 

А.А. Воронов, О.Н. Валькович // Маркетинг. – 2002. − № 6. − С. 32-42. 
3. Гаркавенко С.С. Макетинг: Підручник. − К.: Лібра, 2004. − 712 с.  
4. Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ.; под общ. ред. 

Ю.В. Шлёнова. – М. Бином, 1998. – 556 с. 
5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Уч. пособие / пер. с нем. 

А.М. Макарова; под. ред. И.М. Минко. − М.: Высшая школа, 1996. − 255 с.  
6. Кидонь В. Контроль маркетинговой деятельности / В. Кидонь // Библиотека мар-

кетолога. − М.: В&М. − 2004. − 204 с. 
7. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. − М.: Центр экономики и 

маркетинга. − изд-е перераб. и доп., 2000. − 176 с.  
8. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Аналіз, планирование, внедрение, контроль 

/ Перевод с англ. Под. ред. О.А. Треьяка, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. − СПб: Пи-
тер, 1999. − 896 с.  

9. Лобанов М.І. Аграрний маркетинг : навч. посібник / Лобанов М.І., Маркіна Т.А., 
Григор’єв С.М. – Мелітополь, 2007. – 277 с.  

10. Максимова Т.С. Комплекс маркетингу промислового підприємства (діагностика 
стану і прогнозування). Монографія / Т.С. Максимова, О.Є. Шапран. – Луганськ: СНУ 
ім. В. Даля, 2010. – 248 с.  

11. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, 
информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. − М.: Финансы и 
статистика, 2002. − 304 с.  

12. Островський П.І. Аграрний маркетинг. – К. : ЦУЛ. – 2006. – 240. 
13. Писаренко В.В. Оцінка ефективності маркетингових заходів. – Режим доступу: 

http://www.agromage.com.stat.id.php?id=318. 



 

 108

14. Сенічкіна О.М. Щодо проблеми визначення ефективності маркетингової діяль-
ності сільськогосподарських підприємств // Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, 
Серія „Економічні науки”. – 2011. − № 5. − С. 32-42. 

15. Соловйов І.О. Агромаркетинг : системна методологія, реалізація концепції : мо-
нографія. – Херсон : Олди-плюс, 2008. – 344 с.  

Рецензент – к.е.н., професор Аранчій В.І. 
 
 

УДК 368.54  
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАХУВАННЯ 
ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
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У статті розглянуто проблеми виникнення ризиків та управління ними в сільсько-

господарському виробництві, викладено мету та основні завдання державної підтримки 
страхування ризиків сільськогосподарських товаровиробників, розглянуто доцільність та 
механізми здійснення державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні та за-
рубіжний досвід у даному напрямку діяльності, проаналізовано нормативно-правову базу, 
на основі якої здійснюється державна підтримка при страхуванні сільськогосподарських 
товаровиробників, взаємодію учасників страхової діяльності та сучасний стан справ у 
даній галузі. Представлено механізм дії державної підтримки при страхуванні сільсько-
господарських товаровиробників; визначення поняття аграрного страхового пулу, умови, 
завдання та мету його діяльності. 

In the article the problem of the origin and managing risks in agricultural production are 
considered. The purpose and objectives of state support for agricultural risk insurance 
producers are examined. The feasibility and mechanisms of state support to agricultural 
producers in Ukraine and foreign experience in this line of business are analyzed. The 
regulatory framework is considered on the basis of which the state support of agricultural 
producers for insurance is established. The interaction of the insurance business and the current 
state of affairs in this area is described. The mechanism of state support to agricultural 
producers for insurance is identified. The definition of agricultural insurance pool conditions, 
objectives and purpose of its activities is described. 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство виступає стратегічною 
галуззю економіки, ефективний розвиток якої певною мірою визначається 
ступенем державного регулювання та залежить від обсягів державної під-
тримки. Державна підтримка страхування агроризиків в усьому світі є ефек-
тивним механізмом регулювання сільськогосподарського виробництва. Сіль-
ське господарство - специфічна галузь економіки, особливості якої поляга-
ють у сезонному характері виробництва сільськогосподарської продукції, за-
лежності обсягів виробництва від виробничо-господарських ризиків, що тяг-
не за собою нерівномірність витрат і виходу продукції. У зв'язку з цим, в 
сільському господарстві велике значення має приділятися захисту страхових 
інтересів сільськогосподарських товаровиробників від несприятливих умов 
виробництва. У той же час даний процес неможливий без підтримки держа-
ви, адже необхідність виплати великих страхових відшкодувань вимагає 
встановлення високих страхових тарифів, які для наших сільськогосподарсь-
ких товаровиробників є непосильними. Отже, державної підтримки потребу-
ють не лише сільськогосподарські товаровиробники, а й страхові компанії.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сільськогосподарське ви-
робництво відноситься до сектора економіки з максимальним ризиком отри-
мання збитків від виробничо-господарської діяльності, тому що кінцевий ре-
зультат виробництва сільськогосподарської продукції залежить не лише від 
дотримання технології виробництва, а й знаходиться в залежності від впливу 
ризиків, які не пов’язані з процесом виробництва. Вітчизняні дослідники 
М.Я. Дем'яненко, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин, А.С. Шолойко, В.Г. Андрійчук, 
В.М. Онегіна, І.Г. Кириленко, П.І. Гайдуцький. С.А. Навроцький та інші висві-
тлюють у своїх працях власне бачення основних положень сфери аграрного 
виробництва та державної політики, визначення та коригування напрямів якої 
має відбуватись відповідно до стану галузі. Розвиток ринку страхування як 
складової ринку фінансових послуг неможливий без державного регулювання 
та підтримки, і особливо це стосується аграрного сектора економіки. 

Постановка завдання. Формулювання цілей статті полягає в необхід-
ності більш поглибленого аналізу досліджень вітчизняних науковців та роз-
робки комплексу заходів щодо вдосконалення державної підтримки страху-
вання агроризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою держав-
ної підтримки страхування сільськогосподарських товаровиробників має ви-
ступати захист майнових інтересів агровиробників від понесення можливих 
збитків, що пов’язані з наявністю виробничих ризиків при веденні сільсько-
господарського виробництва. Недостатність державної підтримки може стати 
однією з суттєвих перешкод на шляху розвитку ринку послуг зі страхування 
агроризиків. Тому одним з ключових питань, яке потребує принципового ви-
рішення, є питання про доцільність та механізми здійснення державної під-
тримки агровиробників [4, с. 3-7]. 

Специфіка сільськогосподарського виробництва як виду господарської 
діяльності в АПК, його сезонність, залежність від природно-кліматичних 
умов, підвищений ризик збитковості сільськогосподарського виробництва 
зумовлюють необхідність розробки та впровадження ефективних механізмів 
страхування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції. 

Найбільшими та найефективнішими сферами страхування аграрних ри-
зиків характеризуються Іспанія, Канада та США. 

Страхування сільськогосподарських ризиків в Іспанії характеризується 
згодою страхувальниками, страховиками та державною адміністрацією.  

Основними учасниками ринку страхування аграрних ризиків в Іспанії 
є: Державне Агентство аграрного страхування при Міністерстві сільського 
господарства (ENESA), Консорціум Компенсації страхування та Головне 
управління страхування при Міністерстві економіки, страховий аграрний пул 
(33 страхові компанії), Федерація сільськогосподарських кооперативів (4195 
кооперативів) [5]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про страхування” у редакції від 4 жо-
втня 2001 року із змінами і доповненнями, страхування – це вид цивільно-
правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних 
осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що фор-
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муються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів 
цих фондів [1]. 

З метою стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва 
Законом України “Про державну підтримку сільського господарства Украї-
ни” від 24 червня 2004 року було визначено особливості державного регулю-
вання ринку сільськогосподарського страхування шляхом запровадження 
комплексного та індексного страхування, а також створення Фонду аграрних 
страхових субсидій. Проте вказані норми Закону виявилися неефективними, 
що зумовило прийняття 9 лютого 2012 року окремого Закону України “Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною під-
тримкою”, який набрав чинності з 1 липня 2012 року [2]. 

Цей Закон спрямований на регулювання відносин у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції, що здійснюється із державною підтримкою, з 
метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і 
спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарс-
тві. Згідно із нормами зазначеного Закону страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою – це економічні відносини щодо страхового 
захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників у разі на-
стання певних подій (страхових випадків), визначених цим Законом, за рахунок 
грошових фондів, що формуються у страховика шляхом сплати страхувальником 
страхових платежів (премій), частина яких компенсується за рахунок державних 
субсидій та доходів від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відпові-
дно до положень цього Закону і визначається наявністю та особливостями ризи-
ків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і тварини. Державна підтримка 
полягає у наданні сільськогосподарському товаровиробнику з державного бю-
джету грошових коштів у вигляді субсидій для оплати частини страхового пла-
тежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування. 

Відповідно до Закону України “Про особливості страхування сільськогос-
подарської продукції з державною підтримкою” суб’єктами відносин страхуван-
ня сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є страхувальники і 
страховики. Страхувальниками є сільськогосподарські товаровиробники, які 
уклали із страховиками договір страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою. Сільськогосподарським товаровиробником визнається 
юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається ви-
робництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням 
і виловом риби у внутрішніх водоймах та її переробкою на власних чи орендова-
них потужностях, у тому числі з власновиробленої сировини на давальницьких 
умовах, та здійснює операції з її постачання [2]. 

Право страхувати сільськогосподарську продукцію мають сільськогос-
подарські товаровиробники, що провадять свою діяльність на території Укра-
їни і відповідають визначеним Кабінетом Міністрів України критеріям (крім 
нерезидентів). У разі передачі сільськогосподарських земель в оренду право 
страхувати сільськогосподарську продукцію, у тому числі посіви та урожай 
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, належить оренда-
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реві, крім нерезидентів. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть 
включатися у залік орендної плати [4]. 

Страховиками є юридичні особи, що отримали відповідну ліцензію. 
Право страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
мають страховики, що відповідають вимогам Закону України “Про страхуван-
ня”, отримали ліцензію на здійснення відповідного виду страхування та є чле-
нами Аграрного страхового пулу. Аграрний страховий пул є єдиним 
об’єднанням страховиків, а участь страховиків у Пулі є умовою для здійснен-
ня страхування сільськогосподарської продукції із державною підтримкою. 

Аграрний страховий пул є юридичною особою та неприбутковою органі-
зацією. Статут Пулу затверджується зборами засновників (членів) Пулу та реєст-
рується відповідно до вимог законодавства. Діяльність Пулу фінансується за ра-
хунок його членів. Аграрний страховий пул забезпечує координацію діяльності 
страховиків із страхування сільськогосподарської продукції з державною під-
тримкою та виконує при цьому такі функції: забезпечує взаємодію учасників си-
стеми страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою з 
Міністерством аграрної політики та продовольства України; організовує програ-
ми перестрахування сільськогосподарських ризиків з метою забезпечення гаран-
тій виконання страховиком зобов’язань перед страхувальниками; бере участь у 
розробленні стандартних страхових продуктів, методичних рекомендацій із стра-
хування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, із врегулю-
вання збитків та проведення експертиз за договорами страхування сільськогос-
подарської продукції; створює централізовану базу даних зі страхування сільсь-
когосподарської продукції, веде облік укладених договорів страхування за інфо-
рмацією, наданою страховиками; проводить дослідження у сфері аналізу ринку 
страхування сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідні для актуар-
ного розрахунку страхових тарифів; здійснює контроль за дотриманням умов до-
говорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
та стандартних методик андеррайтингу, врегулювання збитків; забезпечує по-
криття катастрофічних ризиків у разі виникнення надзвичайних ситуацій; здійс-
нює управління фондом покриття катастрофічних ризиків, інвестує накопичені 
фінансові ресурси. 

Страховики, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції 
із державною підтримкою, створюють фонд покриття катастрофічних ризиків за 
рахунок відрахування до нього не більш як 5% страхових платежів (страхових 
премій). Катастрофічними ризиками у сільському господарстві є надзвичайні си-
туації техногенного і природного характеру, велика сукупність або масштаби 
проявів стихійних сил природи (посуха, град, морози, повені тощо) і діяльності 
людини у процесі створення матеріальних благ (аварії, пожежі тощо), що завда-
ють збитки у значних розмірах. Порядок визнання ризику катастрофічним визна-
чається Кабінетом Міністрів України [4]. 

Законом України «Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою» Аграрний страховий пул визначено як єди-
не об’єднанням страховиків, які здійснюють страхування сільськогосподарської 
продукції. При чому участь страховиків у Пулі є обов’язковою умовою для здій-
снення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 
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Крім того, членом Пулу може бути страховик, що відповідає загальним вимогам 
Закону України «Про страхування», отримав відповідну ліцензію, а також відпо-
відає спеціальним вимогам, визначеним Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпос-
луг), разом із Мінагрополітики, щодо участі страхових компаній у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 

10 жовтня 2012 року на виконання частини сьомої статті 16 Закону 
України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою» розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1671 та нака-
зом Мінагрополітики № 611 було затверджено Вимоги щодо участі страхових 
компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з дер-
жавною підтримкою. Згідно із зазначеним вище розпорядженням № 1671 
страхова компанія може здійснювати страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою лише у разі відповідності певним вимогам. 

По-перше, така страхова компанія повинна мати досвід здійснення 
майнового страхування протягом двох останніх років, в тому числі досвід пе-
рестрахування. 

По-друге, членом Пулу може бути лише той страховик, що має кваліфіко-
ваний персонал з відповідним досвідом роботи, а саме: не менше двох фахівців з 
вищою освітою у сфері сільського господарства або з досвідом роботи у сфері 
виробництва або страхування сільськогосподарської продукції не менше ніж три 
роки, а також не менше п’яти фахівців з вищою освітою у сфері сільського гос-
подарства для проведення оглядів об’єктів страхування перед укладенням дого-
вору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та 
оглядів об’єктів страхування для врегулювання збитків за такими договорами. 

По-третє, розпорядженням № 1671 встановлюються вимоги до майно-
вого стану страховиків, що бажають здійснювати агрострахування з держав-
ною підтримкою. Так, вартість чистих активів такої страхової компанії після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення 
інформації про цю фінансову установу до Державного реєстру фінансових 
установ має бути не меншою, ніж розмір зареєстрованого статутного капіта-
лу цієї фінансової установи. 

По-четверте, на дату подання заяви про набуття членства в Аграрному 
страховому пулі у страхової компанії не повинно бути невиконаних заходів 
впливу, що підтверджується відповідною інформацією Нацкомфінпослуг. 

Аграрний страховий пул є юридичною особою та неприбутковою орга-
нізацією, та має бути створений самими страховиками, що відповідають усім 
вищезазначеним вимогам. Основним завданням Агрострахового пулу є за-
безпечення координації діяльності страховиків із страхування сільськогоспо-
дарської продукції з державною підтримкою. В той же час, структура, функ-
ції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та конт-
ролю Пулу визначаються Статутом Пулу. Діяльність Пулу фінансується за 
рахунок його членів. 

Для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками Пул 
створює страховий фонд покриття катастрофічних ризиків, якими відповідно 
до «Порядку визнання ризиків у сільському господарстві катастрофічними та 
надання і використання бюджетної позики (державної фінансової допомоги) 
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у разі їх виникнення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15 серпня 2012 р. № 841, катастрофічними ризиками визнаються ризи-
кові обставини, які спричиняють пошкодження або знищення більш як 30 
відсотків площ рослинницької продукції, що застраховані. Такими обстави-
нами можуть бути надзвичайні ситуації техногенного і природного характе-
ру, велика сукупність або масштаби проявів стихійних сил природи (посуха, 
град, морози, повені тощо) і діяльності людини у процесі створення матеріа-
льних благ (аварії, пожежі тощо). 

Джерелом формування страхового фонду покриття катастрофічних ри-
зиків є відрахування членів Пулу з отриманих страхових премій з цього виду 
страхування у розмірі, визначеному Координаційною радою Пулу, але не бі-
льше 5 відсотків. Кошти фонду використовуються у разі настання катастро-
фічних ризиків за рішенням Координаційної ради Пулу. У разі настання над-
звичайної ситуації, яка набуває масштабів катастрофи, за умови недостатнос-
ті коштів у страховому фонді покриття катастрофічних ризиків держава через 
Мінагрополітики надає Пулу бюджетну позику на умовах повернення у ви-
значені строки та з зазначенням відповідальності за її неповернення. 

Антимонопольний комітет України 7 листопада 2012 року зареєстрував 
установчі документи Аграрного страхового пулу. Про це повідомили в Націона-
льній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Як було зазначено вище, створювати пул можуть тільки страховики, які 
отримали ліцензію на добровільне страхування сільгоспризиків. До теперішнього 
часу Нацкомфінуслуг видала чотири таких ліцензії: ПрАТ «Українська аграрна 
страхова компанія» (Черкаси), ПрАТ «Страхова компанія» Брокбізнес» (Київ), 
ПАТ «СК «Страхові гарантії» (Донецьк), ТДВ «СК «Домінанта» (Київ ) [7]. 

Заяви ще семи страховиків знаходяться в стадії розгляду [6]. 
Висновки. Тож, як видно, перший крок реалізації Закону України «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною під-
тримкою» в напрямку впровадження системи державної підтримки аграріїв 
здійснено. Наразі стоїть завдання створення Агрострахового пулу та інфор-
мування широкого кола аграріїв про можливості отримання державної під-
тримки. Незважаючи на те, що сьогодні можна почути багато негативу та по-
боювань щодо майбутньої діяльності Пулу, однак саме таким шляхом йде бі-
льшість країн світу, шляхом створення професійних асоціацій, що мають ва-
желі впливу як на своїх членів, так і на політику регулювання відповідного 
сектору економіки. Нашій країні необхідно вчитися делегувати повноважен-
ня, адже ринкова економіка передбачає саморегулювання. 
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технологій і управління 
 
У статті викладені основні результати дослідження економічної безпеки підприєм-

ства в умовах економічної кризи. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій, при-
свячених обраній тематиці. Акцентовано увагу на розвиток механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства. Досліджено систематизацію наукових поглядів на суть та 
структуру економічної безпеки підприємства, визначено її роль у забезпеченні ефективної 
діяльності суб’єктів господарювання. Відзначено важливі етапи забезпечення економічної 
безпеки підприємства, які включають стратегічне планування і прогнозування, оперативну 
оцінку рівня забезпечення і поточне тактичне планування економічної безпеки підприємст-
ва. Встановлено, що за умов кризових коливань, економічна безпека повинна спрямовува-
тись на усунення потенційних загроз та створення умов забезпечення ефективного функці-
онування суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до їх цілей і завдань. 

The article presents the main results of economic security in times of economic kryzy. 
Zdiysneno analysis of recent research and publications devoted to selected topics. Attention is 
focused on the development of a mechanism to ensure economic security. Investigated 
systematization of scientific views on the nature and structure of economic security , to its role in 
ensuring the efficient operation of facilities management sub. Marked important steps to ensure 
economic security, which include strategic planning and forecasting, operational assessment of 
current provision and tactical planning of economic security. It was established that under 
critical fluctuations , economic security should be directed at addressing potential threats and 
create conditions for the effective functioning of the sub * entrepreneurial activity according to 
their goals and objectives. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання підприєм-
ство функціонує у складному зовнішньому середовищі, що характеризується 
нестабільністю та постійною динамікою. Така ситуація змушує керівництво 
швидко пристосовуватись до нових умов та знаходити шляхи розвитку та 
виживання в ринковій економіці з врахуванням чинників невизначеності та 
нестійкості економічного середовища. 

Нестабільність зовнішнього середовища, кризові коливання світової еко-
номіки зумовили появу низки проблем, яким раніше не приділялась увага, що в 
свою чергу, змусило переглянути питання економічної безпеки підприємства. 

Враховуючи останні події, що відбуваються в Україні та світовій еко-
номіці, відзначимо, що великої уваги потребує забезпечення економічної 
безпеки та деталізація їх складових, що викликає актуальність дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання фор-
мування та забезпечення економічної безпеки присвячені наукові праці вче-
них-економістів, серед яких: С.Г. Гордієнко[1], К.С. Горячева[2], 
О.В. Гривківська [3], А.В.Гукова [4], З.С. Варналій [5], Т.Б.Кузенко [6], 
Н.С. Танклевська [7] та інші. Але, незважаючи на глибину опрацювань, пи-
тання вдосконалення механізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств в умовах економічної кризи залишається недосконало вирішеним. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення та систематизація 
наукових поглядів на суть і структуру економічної безпеки підприємства, визна-
чення її ролі у забезпеченні ефективної діяльності суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття "економічна без-
пека" пройшло чимало переосмислень у зв'язку зі змінами як зовнішнього се-
редовища, так і факторів, що зумовлюють процеси управління. Вперше тер-
мін "економічна безпека" почали застосовувати на Заході в результаті зрос-
тання проблеми обмеженості ресурсів та розпадом колоніальної системи, що, 
в свою чергу, призвело до порушення традиційних зв’язків між постачальни-
ками ресурсів, життєво необхідних суспільству. 

Економічна безпека як складне соціальне явище є об’єктом комплекс-
ного наукового дослідження. Представники різних сфер науки вивчають про-
блему економічної безпеки з урахуванням своєї специфіки, в інтересах вирі-
шення спеціальних завдань. Зокрема, політологів в економічній безпеці ціка-
вить результат економічної політики різних суб’єктів діяльності і відносин; 
юристів – правові норми і гарантії забезпечення економічної безпеки, легіти-
мність діяльності відповідних структур; соціологи головну увагу приділяють 
дослідженню громадської думки, динаміці її змін залежно від різноманітних 
чинників – загроз, небезпек економічним інтересам держави, громадян; еко-
номісти прагнуть до вивчення економічних відносин та економічної діяльно-
сті під кутом зору забезпечення безпеки, для чого необхідна розвинута еко-
номічна інфраструктура, кваліфікована робоча сила, інтегрованість націона-
льної економіки в систему світових господарських зв’язків тощо. 

Економічна безпека — це стан економіки, при якому забезпечується 
досить високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення еконо-
мічних потреб; контроль держави за рухом і використанням національних ре-
сурсів; захист економічних інтересів країни на національному і міжнародно-
му рівнях. Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система 
узята в цілому, так і її складові елементи: природні багатства, виробничі і не-
виробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, людські ресурси, госпо-
дарські структури, сім'я, особа. 

Сутність економічної безпеки полягає в забезпеченні економічного 
розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що за-
довольняють індивідуальні та суспільні потреби. 

На мікрорівні економічна безпека полягає в забезпеченні стабільної ді-
яльності підприємств та попередженні витоку інформації. Економічну безпе-
ку підприємства прийнято трактувати, як : 

— стан захищеності усіх підсистем підприємства при здійсненні госпо-
дарської діяльності в певній ситуації; 
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— стан всіх ресурсів підприємства, до складу яких відносять капітал, 
трудові ресурси, техніку, інформацію, технології та підприємницькі здібнос-
ті, при яких можливе їх використання для стабільного функціонування, ди-
намічного науково-технічного та соціального розвитку, здатність запобігати 
різним внутрішнім та зовнішнім загрозам; 

— сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних, 
технологічних, фінансово-економічних, інформаційно-аналітичних та інших 
методів, спрямованих на усунення потенційних загроз та створення умов для 
забезпечення ефективного функціонування суб’єктів підприємницької діяль-
ності відповідно до їхніх цілей і завдань; 

— стан соціально-технічної системи підприємства, який дає змогу уни-
кнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за 
допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, стру-
ктурної організації та зв’язків менеджменту. 

Належний рівень безпеки підприємництва відповідає важливій меті 
економічних реформ у державі — створення ефективної конкурентоспромо-
жної економіки, яка забезпечує високу якість життя населення, є однією з 
найважливіших умов економічної та соціальної безпеки країни [1]. 

Актуальність і важливість проблеми зміцнення економічної безпеки 
підприємства посилюється в алгоритмі формування національної безпеки, а 
також виконанням важливих завдань щодо забезпечення основних структур-
них елементів економічної безпеки держави : енергетичної, фінансової, соці-
альної, інноваційно-технологічної, продовольчої, зовнішньоекономічної, де-
мографічної та екологічної безпеки. У зв’язку з цим потрібно усвідомлювати 
базові принципи системи державного регулювання підприємництва, які да-
ють можливість сформувати сприятливе та безпечне економіко-правове сере-
довище щодо ведення підприємницької діяльності. 

Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових 
більшість науковців відносять такі, як:  

— фінансова (досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);  
— політико-правова (дотримання чинного законодавства, всебічне пра-

вове забезпечення правової діяльності підприємства);  
— інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом);  
— техніко-технологічна (ступінь відповідності застосованих на підпри-

ємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації витрат ре-
сурсів);  

— інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення го-
сподарської діяльності підприємства);  

— екологічна (дотримання чинних екологічних норм);  
— силова (забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства). 
На думку С.Г. Гордієнко, під економічною безпекою, як правило, розу-

міється надійна захищеність національно-державних інтересів у сфері еконо-
міки від реальних і потенційних внутрішніх, а також зовнішніх загроз, і в пе-
ршу чергу – прямих та опосередкованих економічних збитків. Стан економі-
чної безпеки оцінюється системою параметрів, які визначають сприятливі 
умови функціонування економічної системи [1].  
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Процес організації забезпечення економічної безпеки має включати ці-
лий ряд заходів, що здійснюється поетапно в певній послідовності або одноча-
сно. Найважливішим етапом забезпечення економічної безпеки підприємства є 
стратегічне планування і прогнозування його економічної безпеки. Цей етап 
передбачає розробку стратегічного плану забезпечення економічної безпеки 
підприємства. У цьому документі необхідно задати якісні параметри викорис-
тання корпоративних ресурсів підприємства у поєднанні з його організаційно-
функціональною структурою і взаємозв'язками структурних підрозділів, а та-
кож деякі кількісні орієнтири забезпечення функціональних складових і еко-
номічної безпеки підприємства в цілому. 

Після розробки стратегічного плану забезпечення економічної безпеки 
підприємства і вироблення рекомендацій щодо його реалізації відповідно до 
даних документів здійснюється стратегічне планування фінансово-
господарської діяльності. 

Наступним етапом механізму забезпечення економічної безпеки під-
приємства є проведення оперативної оцінки рівня забезпечення і поточне та-
ктичне планування економічної безпеки підприємства. Аналіз рівня економі-
чної безпеки підприємства проводиться на основі оцінки ефективності захо-
дів щодо запобігання збиткам і розрахунку функціональних і сукупного кри-
теріїв економічної безпеки підприємства. 

Поточне планування економічної безпеки підприємства здійснюється 
на основі розробки декількох альтернативних сценаріїв розвитку ситуації і 
розрахунку значень сукупного критерію економічної безпеки по кожному з 
них. Після вибору за результатами розрахунків кращого варіанта і аналізу 
інших виробляються оперативні рекомендації щодо поточного планування 
діяльності підприємства. Ці рекомендації не носять, на відміну від стратегіч-
них, довгострокового характеру і задають не лише якісні орієнтири поточної 
діяльності підприємства, але й містять кількісні завдання. 

На основі оперативної оцінки рівня економічної безпеки підприємства і 
вироблених рекомендацій здійснюється оперативне планування фінансово-
господарської діяльності підприємства, після чого проводиться практична реалі-
зація розроблених планів. У процесі здійснення підприємством своєї фінансово-
господарської діяльності збирається інформація для аналізу стану його економі-
чної безпеки, на основі якої здійснюється оцінка функціональних і сукупних кри-
теріїв економічної безпеки цього підприємства, їх відхилень від планових зна-
чень, аналізуються причини виникнення цих відхилень. Після цього виробляють-
ся рекомендації щодо коригування набору корпоративних ресурсів, систем стра-
тегічного і поточного планування фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства, а також системи оперативного управління його діяльністю. 

На завершальному етапі здійснюється функціональний аналіз та зага-
льна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. Тільки в результаті рете-
льного здійснення в повному обсязі зазначених дій можна буде досягти на-
лежного рівня економічної безпеки підприємства. 

Суттєвого значення в умовах сьогодення набуває фінансова безпека як 
важлива складова економічної безпеки. За часів незалежності нашої держави 
з’явилось чимало підходів стосовно регулювання національної економіки і тому 
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останнім часом активізується увага до фінансової безпеки підприємства як ос-
нови забезпечення ефективного функціонування економіки держави в цілому. 

Погоджуємося з думкою О.В. Гривківської, що «фінансова складова 
посіла головуючу позицію у теперішній економіці, яку можна характеризува-
ти нині як економіку, управління якої здійснюється фінансовим чином, за 
допомогою фінансових важелів, фінансових стимулів з метою досягнення 
фінансової мети [3]. 

Констатовано, що фінансову безпеку підприємства в науковій літерату-
рі розглядають як складову економічної безпеки, але одностайності в цьому 
твердженні автори не досягли. Зокрема, К.С. Горячева відзначає, що «фінан-
сова безпека — це такий стан, що характеризується, по-перше, збалансовані-
стю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які 
використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внут-
рішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпе-
чити реалізацію його фінансових інтересів, цілей та задач достатніми обсяга-
ми фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток усієї фінансової 
системи» [2]. З точки зору Т.Б. Кузенко, «фінансова безпека може бути ви-
значена як стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінан-
сових показників, ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіта-
лу, що знаходиться в межах своїх граничних значень» [6]. Таким чином, фі-
нансова безпека — це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 
валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансовані-
стю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної економічної системи та еко-
номічне зростання.  

За роки незалежності значно послабився економічний суверенітет 
України, зросла економічна небезпека за багатьма параметрами розвитку на-
ціональної економіки, що вимагає ґрунтовного комплексного вивчення меха-
нізму забезпечення економічної безпеки країни. Механізм забезпечення еко-
номічної безпеки країни - це сукупність інституційних та організаційних 
структур і комплекс використовуваних ними форм і методів, за допомогою 
яких у певній послідовності послаблюється, а відтак усуваються внутрішні і 
зовнішні загрози існуванню країни в економічній сфері.  

Стратегія економічної безпеки країни - це чітке обґрунтування основ-
ної мети і довготермінова політика та план дій держави щодо усунення за-
гроз існуванню та розвитку народного господарства країни. Це означає, що 
комплекс дій української держави у цій сфері повинен бути спрямований на 
усунення найважливіших загроз такій економічній системі, яка спрямована 
на задоволення потреб та інтересів тих верств населення, які створюють ос-
новну масу матеріальних і духовних благ. 

Тактика забезпечення економічної безпеки країни - це конкретні спосо-
би досягнення такої безпеки, короткотермінової дії інституційних та органі-
заційних структур держави залежно від зміни внутрішніх і зовнішніх умов. У 
зв’язку з цим попередньо з’ясуємо основні показники економічної безпеки. 

Стан економічної безпеки залишається складним внаслідок дії низки 
викликів та загроз, зумовлених: 
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— нестійкістю економічного зростання та його надмірною залежністю 
від зовнішніх чинників; 

— неефективністю захисту права власності, відсутністю умов для фор-
мування необхідного інвестиційного потенціалу; 

— низьким рівнем конкурентності та монополізацією окремих галузей 
промисловості, постачання товарів та надання послуг; 

— надмірною залежністю від імпорту енергетичних ресурсів; 
— деградацією науково-технічного потенціалу, нерозвиненістю націо-

нальної інноваційної системи, низькою інноваційною активністю суб'єктів 
господарювання; 

— некерованим відтоком за межі держави інтелектуальних та трудових 
ресурсів, у тому числі у формі трудової міграції; 

— високим рівнем тінізації економіки, зумовленим, зокрема, поширен-
ням тіньової зайнятості, криміналізацією економічних відносин, наявністю в 
країні організованих злочинних угруповань, що претендують на контроль над 
діяльністю суб'єктів господарювання. 

Висновки. З огляду на досліджуване питання можна зробити висновок, 
що для удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства необхідно провести такі заходи:  

1) в межах організаційно-економічних відносин розробити та впровадити 
сучасні маркетингові дослідження на наявність відповідних кадрів, використання 
у менеджменті передових організаційних форм управління підприємствами, ра-
ціональне використання передового зарубіжного досвіду у цій сфері та ін.; 

2) в межах господарського механізму розробити оптимальне співвід-
ношення між ринковими та державними важелями регулювання економіки та 
визначити ступінь досконалості механізму використання економічних зако-
нів, механізму вирішення економічних суперечностей, забезпечення ефекти-
вної взаємодії всіх підсистем та елементів економічної системи.  

3) в межах економічного способу виробництва, який є органічною єдністю 
продуктивних сил, економічних відносин і господарського механізму індикато-
рами безпеки є рівень та якість життя, темпи економічного зростання, темпи ін-
фляції, ступінь розвитку тіньової економіки, державний борг, дефіцит бюджету, 
рівень конкурентоспроможності країни, сальдо платіжного балансу, зовнішній 
борг. оптимальне співвідношення між різними економічними укладами. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ 

Заходим М. В., к.е.н. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
У статті розкрито і проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку вироб-

ництва молока в Україні, намічено напрями нарощування виробництва для забезпечення 
потреб населення даною продукцією. За останні роки внаслідок об’єктивних і 
суб’єктивних причин відбулися негативні зміни у розвитку молочного скотарства, зни-
ження виробничого потенціалу галузі, скорочення виробництва молока. Тому розвиток 
молочного скотарства має бути спрямований на забезпечення розширеного відтворення 
стада, підвищення інтенсивності використання поголів’я худоби; реструктуризацію 
кормової бази, поліпшення лукопасовищного кормовиробництва; удосконалення існуючих і 
створення нових порід худоби пристосованих до місцевих умов; впровадження інтенсив-
них технологій утримання худоби і засобів механізації виробничих процесів на фермах; 
підвищення продуктивності тварин. 

In the article the modern consisting and progress of production of milk trends is exposed and 
analysed of Ukraine, directions of increase of production are set for providing of necessities of 
population this products. In the last few years as a result of objective and subjective reasons negative 
changes took place in development of the suckling cattle breeding, decline of production potential of 
industry, decline in the production of milk. Therefore development of the suckling cattle breeding 
must be directed on providing of the extended recreation of herd, increase of intensity of the use of 
population of cattle; restructuring of feed base, improvement lukopasovischnogo of feed production; 
an improvement of existing and creation of new breeds of cattle of adjusted is to the local terms; 
introduction of intensive technologies of maintenance of cattle and facilities of mechanization of 
production processes is on farms; increase of the productivity of zoons. 

 

Постановка проблеми. Молочне скотарство – традиційно важлива і 
невід’ємна галузь сільського господарства. Вона відіграє важливу роль у за-
безпеченні населення молоком та молочною продукцією. Але, на сьогодні, 
галузі виробництва і переробки молока опинилися у складній ситуації. По-
ступове скорочення поголів’я корів вплинуло на обсяги виробництва і про-
дажу молока, змінилася структура і асортимент виробництва молочної про-
дукції, зменшилися обсяги споживання молока та молочної продукції. Щоб 
визначити перспективи розвитку молочної галузі країни необхідно оцінити 
сучасне середовище їх існування та виявити фактори, які сприятимуть під-
вищенню її конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення даного питання 
викликає інтерес у багатьох вітчизняних науковців. Основні підходи щодо 
поставленої проблеми висвітлені у працях П. Березівського, В. Бойко, 
С. Васильчака, Ю. Воскобійника, М. Ільчука, В. Месель-Веселяка, 
Т. Мостенської, О. Шпичака, О. Шкільова та інших.  

Постановка завдання. Дослідження сучасного стану виробництва мо-
лока, виявлення проблем в цьому процесі та пошук шляхів перспективного 
розвитку молочного скотарства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Результати роботи галузі 
молочного скотарства за останні роки є незадовільними. Протягом 2001-
2012 років частка молока в загальній структурі виробництва валової продук-
ції сільського господарства зменшилась з 13,6% до 11,9%. Поголів’я корів у 
всіх категоріях господарств скоротилося в 1,9 раза з 4918,1 тис. голів у 2001 
р. до 2582,2 тис. голів в 2012 р. Обсяги виробництва молока за той же період 
зменшились на 18,2% до 11377,6 тис. тонн (табл. 1).  

В секторі велико-товарного виробництва молочне скотарство було однією 
із галузей, що мала чи не найбільший спадок, що залишився після Радянського 
Союзу. На початок дев’яностих років на території України розміщувалося близь-
ко 15 тис. молочних ферм з загальним поголів’ям корів 6,2 млн. голів. 

Таблиця 1  
Основні показники роботи галузі молочного скотарства 

всі категорії господарств 

Рік 
Поголів’я 
корів,  

тис. голів 

Обсяги ви-
робництва 
молока, 
тис. тонн 

Споживання 
молочної про-
дукції*, кг на 
1 особу в рік 

Експорт*, 
тис. тонн 

Імпорт*, 
тис. тонн 

1990 8378,4 24508,3 373,2 1926 64 
2001 4918,1 13444,2 205,2 1900 100 
2005 3926,0 13714,4 225,6 1901 112 
2006 3635,1 13286,9 234,7 950 150 
2007 3346,7 12262,1 224,6 939 199 
2008 3095,9 11761,4 213,8 1140 234 
2009 2856,3 11609,6 212,4 919 455 
2010 2736,5 11248,5 206,4 956 273 
2011 2677,2 11086,0 201,0 в. д. в. д. 
2012 2582,2 11377,6 207,0** в. д. в. д. 

*- обсяги наведено в перерахунку на молоко. 
** - попередні дані. 
 

Щорічний валовий надій молока становив понад 18,6 млн. тонн або ж 
три чверті від загального обсягу виробництва молока. На кінець 2012 р. в сіль-
ськогосподарських підприємствах поголів’я корів становило 575,2 тис. голів, а 
загальні надої молока в сільськогосподарських підприємствах в 2012 р. склали 
2,5 млн. тонн або ж всього 21,9% від загального виробництва (табл. 2).  

Безумовно, скорочення поголів’я корів та обсягів виробництва молока в 
сільськогосподарських підприємствах на початку та всередині дев’яностих ро-
ків було цілком зрозумілим. Загальні кризові явища в сільському господарстві 
та економіці країни, падіння купівельної спроможності населення, обмеже-
ність державної підтримки галузі та інші фактори призвели до стрімкого вирі-
зання худоби сільськогосподарськими підприємствами. Лише за перше деся-
тиріччя незалежної України поголів’я корів в сільськогосподарських підпри-
ємствах скоротилось на 4,3 млн. голів або в 3,3 рази. Обсяги виробництва мо-
лока за той же період зменшились майже на 15 млн. тонн або в 5,1 рази. 

Наразі, загальні результати роботи галузі молочного скотарства в сек-
торі велико-товарного виробництва за останнє десятиріччя можна вважати 
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вкрай незадовільними. Поголів’я корів скоротилося на 65,7% з 1675,2 тис. 
голів у 2001 р. до 575,2 тис. голів в 2012 р. Обсяги виробництва молока за той 
же період зменшились на 30,3% до 2535,3 тис. тонн. Незважаючи на певні 
позитивні сигнали, зокрема поступове зростання продуктивності, цей показ-
ник все ще залишається набагато нижчим за економічно обґрунтований рі-
вень, а також суттєво нижчим, ніж продуктивність в інших країнах – великих 
виробниках молока.  

Таблиця 2 
Показники роботи сільськогосподарських підприємств 

в галузі молочного скотарства  

Рік Поголів’я корів, 
тис. голів 

Обсяги виробництва 
молока, тис. тонн 

Середній річний 
удій молока від 

 однієї корови, кг 
1990 6191,6 18634,1 2941 
1995 4595,1 9443,0 1908 
2001 1675,2 3636,5 2071 
2002 1401,8 3468,1 2199 
2003 1100,0 2680,1 2043 
2004 949,9 2533,2 2475 
2005 866,2 2582,5 2952 
2006 764,0 2454,0 3083 
2007 678,6 2178,0 3131 
2008 624,3 2089,9 3366 
2009 604,6 2236,0 3893 
2010 589,1 2216,5 3975 
2011 583,7 2245,9 4109 
2012 575,2 2535,3 4676 

 

На тлі загального скорочення показників роботи сільськогосподарських 
підприємств в галузі молочного скотарства, відбувались також й структурні 
зміни. На початок 2001 р. налічувалось 12,6 тис. підприємств, що мали корів. 
З них в 6 господарствах поголів’я корів перевищувало 1,5 тис. голів. На по-
чаток 2006 р. загальна кількість підприємств скоротилась до 7,0 тисяч, при 
цьому до 8 одиниць збільшилась кількість великих молочних ферм з пого-
лів’ям корів 1,5 і більше тисяч голів. В подальшому тенденція скорочення за-
гальної кількості господарств при поступовому нарощуванні частки велико-
товарного виробництва молока збереглася (рис. 1).  

Економічні показники виробництва молока, як і іншої сільськогоспо-
дарської продукції в цілому, значною мірою залежать від зміни вартості вхі-
дних матеріально-технічних ресурсів (МТР) та послуг, які використовуються 
при виробництві продукції. В Україні ринок МТР традиційно є схильним до 
значних цінових коливань з узагальненим трендом до зростання. Так, лише за 
останні п’ять років сукупний індекс витрат на виробництво сільськогоспо-
дарської продукції збільшився в 2,7 рази. За таких умов не дивно, що в країні 
спостерігається тенденція до зростання цін на сільськогосподарську продук-
цію, що веде до загального збільшення вартості продуктового кошику, і мо-
лочна продукція в цьому переліку не є виключенням.  
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Рис. 1. Структура зміни поголів’я корів в окремих  
категоріях господарств 

 

При цьому слід зазначити, що темпи зростання цін на молоко останні-
ми роками були досить високими і в цілому відповідали темпам подорож-
чання матеріально-технічних ресурсів. Цей чинник, серед іншого, був досить 
вагомим, що стимулював залучення інвестицій у велико-товарне виробницт-
во. Адже при оптимізації структури собівартості за рахунок сучасних техно-
логій такі проекти хоча і не гарантували прибутковості, порівняної із рос-
линництвом, але все ж були досить привабливими з економічної точки зору.  

Однак суттєве зростання цін на молоко призвело до ситуації, коли ціни на 
молочні продукти в Україні вийшли на європейський рівень або наблизились до 
нього. Отже, подальше зростання цін виглядає малоймовірним, оскільки в цьо-
му випадку зросте конкуренція з боку імпортованої молочної продукції. В таких 
умовах вкрай важливими є проекти із зростання ефективності виробництва мо-
лока на корпоративному рівні, а також зважена середньострокова політика під-
тримки галузі, що може включати в себе економічні та організаційні заходи. 

Згідно з даними офіційної статистики в структурі повної собівартості 
молока левову частку займають витрати на корма (47-48%) та витрати на 
оплату праці (18-20%). З 2010 по 2012 рік сукупні витрати при виробництві 
продукції збільшились в 1,2 раза, що призвело до загального зростання со-
бівартості молока. В 2012 р. повна собівартість виробництва молока стано-
вила 2,67 грн./л (рис. 2). 

На фоні стабільного зростання собівартості виробництва молока, певні 
занепокоєння щодо перспектив галузі молочного виробництва визиває фак-
тор все ще занизьких витрат на амортизацію. За нашими розрахунками, за 
останні п’ять років щорічна амортизація на голову 1 корови, без урахування 
спеціалізованих підприємств,збільшилась зі 100 до 279 грн. В спеціалізова-
них підприємствах рівень витрат на амортизацію складають 650-800 грн. на 
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голову. Загальна зношеність основних засобів та низький рівень амортиза-
ційних витрат створюють значні ризики для ефективного виробництва моло-
ка в майбутньому. 

Що стосується показника рентабельності виробництва молока, то тут 
спостерігається певна циклічність зі значними перепадами. Наприклад, рен-
табельність виробництва молока в 2006 р. була від’ємна і становила -3,7%, 
але вже 2007 р. стала позитивною 13,8%. Головним причиною такої різкої 
зміни стало формування високих закупівельних цін на молоко з боку переро-
бних підприємств. 
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Рис. 2. Структура собівартості виробництва молока в 2010 – 2012 рр. 

 

Останні, під впливом зростання купівельної спроможності населення, а 
також поновлення експортних операцій з Російською Федерацією, значно 
збільшили попит на молочну сировину, дефіцит якої поступово почав викар-
бовуватись на ринку. Як наслідок — при збільшенні обсягів закупівлі молока 
на переробку на 8%, закупівельні ціни на молоко зросли майже на 60%. На-
ступного 2008 р. за рахунок значного подорожчання вартості кормів, показ-
ник рентабельності знизився, але залишився на позитивному рівні.  

В даному випадку ми можемо констатувати поєднання низької еласти-
чності виробництва молока із нестабільністю ринків збуту, перш за все екс-
портних. Важливим аспектом цього питання є забезпечення якості молочної 



 

 125

сировини і молочної продукції, що задовольняла б вимоги потенційних поку-
пців, щонайменше на ринках СНД. Іншими словами, поряд із забезпеченням 
зростання обсягів виробництва молока державна політика має фокусуватись 
на підвищення якості виробленої продукції.  

В 2010 р. дефіцит молочної сировини спровокував чергове різке зрос-
тання закупівельних цін на молоко. Лише за рік закупівельні ціни збільши-
лись на 58,2%. Прикладом ажіотажного попиту може служити той факт, що 
восени 2010 року сільськогосподарські підприємства реалізовували молоко 
за цінами, що на той час майже дорівнювали закупівельним цінам європейсь-
кого ринку (0,35 євро/літр). Як наслідок — показник рентабельності вироб-
ництва молока склав 17,9%, в 2011 році – 18,5%, а у 2012 році рентабельність 
виробництва молока скоротилася до рівня 2,3% (рис. 3). 
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Рис. 3. Рентабельність виробництва, обсяги та ціни реалізації молока сільсь-
когосподарськими підприємствами 

 

Важливим фактором забезпечення високої ціни реалізації, ефективного 
функціонування та розвитку виробництва, підвищення конкурентоспроможнос-
ті продукції є поліпшення якості молока. Такий підхід не можливий без впрова-
дження комплексної системи управління якістю, яка передбачає використання 
основних функцій (планування, організація, контроль, стимулювання якості) та 
елементів цих функцій (матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, ор-
ганізаційна структура, стандартизація, орієнтація на споживача тощо). 

Висновки. Отже, розвиток молочного скотарства має бути спрямова-
ний на повне задоволення потреби внутрішнього і зовнішнього ринку конку-
рентоспроможними продуктами галузі; забезпечення розширеного відтво-
рення стада, підвищення інтенсивності використання поголів’я худоби, ство-
рення оптимальних розмірів ферм у господарствах усіх форм власності та го-
сподарювання; реструктуризацію кормової бази, поліпшення лукопасовищ-
ного кормовиробництва, розширення площ культурних зрошувальних пасо-
вищ; удосконалення існуючих і створення нових порід худоби пристосованих 
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до місцевих умов; впровадження інтенсивних технологій утримання худоби і 
засобів механізації виробничих процесів на фермах; підвищення продуктив-
ності тварин; удосконалення економічних відносин між виробниками молоч-
ної сировини і підприємствами з її переробки; впровадження досягнень нау-
ково-технічного прогресу на всьому шляху проходження молока та продуктів 
його переробки від виробника до споживача.  

Список використаних джерел: 
1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк 

М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблу-
ка, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с. 

2. Васильчак С.В. Виробництво молока та перспективи його розвитку / С.В. Васи-
льчак, О.Р. Жидяк: Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – 99-106 с. 

3. Все про молоко [Електронний ресурс]. Режим доступу : 
http://www.agribusiness.kiev.ua/img/zstored/files/analitics/dairy sector report.pdf. 

4. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: Моногр. / За ред. 
П.Т.Саблука і В.І.Бойка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 340 с. 

5. Місюк М. В. Ринок продукції скотарства. Монографія / М. В. Місюк. – К.: ННЦ 
ІАЕ, 2012. – 330 с. 

Рецензент – д.е.н., професор Чикурикова А.Д. 
 

УДК 336.132 
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАН-

СОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
Зеленський А.В., асистент 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Низька ефективність фінансово-кредитних регуляторів в аграрному секторі еко-

номіки призвела до гальмування в розвитку сільськогосподарського виробництва України, 
що в свою чергу негативно впливає на економіку держави в цілому. 

У статті розглянуто характерні особливості проведення ринкових трансформа-
цій в аграрному секторі економіки. Визначено основні передумови становлення системи 
фінансового регулювання аграрного сектору економіки України. Висвітлено основні ета-
пи розвитку форм та інструментів здійснення фінансового регулювання аграрної галузі. 
Проведене дослідження дасть змогу, з урахуванням існуючого досвіду та аналізу сучасно-
го стану, здійснити пошук резервів для підвищення ефективності системи фінансового 
регулювання аграрного сектору України. 

Low efficiency of financial and credit controls in the agricultural sector led to a 
slowdown in the development of agricultural production in Ukraine, which in turn has a negative 
impact on the economy as a whole. 

The paper considers the characteristics of market transformation in the agricultural 
sector. The basic premise of a system of financial regulation of the agricultural sector of 
Ukraine. The basic stages in the development of forms and instruments of financial regulation of 
the agricultural sector. This study will make it possible , given the current experience and 
analysis of the current situation, search for reserves to improve the system of financial 
regulation of the agricultural sector of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Аграрний сектор – одна з найважливіших сфер 
матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинно-
го і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчу-
вання, а промисловості – сировиною. 



 

 127

Аграрний сектор посідає досить важливе місце в економіці суспільства. 
Від його розвитку залежить нормальне функціонування всього господарства 
країни і добробут людей. Розвиток же самого аграрного сектору залежить від 
тієї частки економічних відносин, які складаються в ньому. 

Успішний розвиток аграрного сектору економіки можливий за умови, 
що тут є можливість сформувати достатню масу фінансових ресурсів для за-
безпечення інноваційної матеріально-технічної бази товаровиробників. 

Але поки що аграрний сектор економіки не виведений з кризового ста-
ну. Складна ситуація викликана, насамперед, незавершеністю розпочатих аг-
рарних реформ, ігноруванням проблем розвитку сільських територій в про-
цесі аграрних трансформацій, відсутністю зваженої державної політики роз-
витку села та механізмів її реалізації [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективності 
функціонування системи фінансового регулювання аграрного сектору при-
свячено праці вітчизняних науковців: В. Андрійчука, П. Гайдуцького, 
М. Дем’яненка, С. Дем’яненко, С. Зорі, П. Лайка, С. Майстро, М. Маліка, 
О. Могильного, О. Непочатенко, В. Онегіної, П. Саблука, та інших. Проте, 
зростання значущості аграрного сектору України спричиняє необхідність 
проведення подальших досліджень з метою пошуку можливостей державно-
го впливу на збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції, покращання 
її якості, зростання надходжень від її експорту, забезпечення населення еко-
логічно чистими продуктами харчування, забезпечення відродження сільсь-
ких територій. 

Постановка завдання. Таким чином, з огляду на зазначене, особливої 
актуальності набуває проблема ефективності функціонування системи фінан-
сового регулювання аграрного сектору. Метою цього дослідження є аналіз 
особливостей становлення та розвитку системи фінансового регулювання аг-
рарного сектору України для подальшого визначення пріоритетних напрямів, 
форм та інструментів фінансового регулювання цієї сфери економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Очевидно, що говорити про 
ефективну систему фінансового регулювання та стимулювання підприємниць-
кої діяльності в аграрному секторі України передчасно, зважаючи на розрізне-
ність заходів, які здійснюються в цьому напрямі. Економічні відносини в агра-
рному секторі досить специфічні, бо виникають вони з приводу привласнення 
й використання землі як основного фактору виробництва. Це, в свою чергу, 
відрізняє аграрний сектор від інших галузей народного господарства [4]. 

Особливості аграрного сектора полягають в тому, що: 
- по-перше, на відміну від промисловості, для якої земля є лише загаль-

ною умовою функціонування в сільському господарстві, земля – головний 
об’єкт виробничих відносин і основний засіб виробництва; 

- по-друге, для сільського господарства характерним є збіг часу вироб-
ництва і робочого періоду, що породжує сезонний характер виробництва; 

- по-третє, в сільському господарстві тісно переплітаються економічні і 
природні процеси відтворення. Тому кінцевий результат є сума зусиль люди-
ни і природи; 
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- по-четверте, складність і різноманітність економічних зв’язків, поро-
джених входженням сільського господарства до АПК, а також переплетінням 
різноманітних форм власності. 

Дослідники виділяють два етапи аграрних трансформацій в Україні: 
перший – 1991 - 1999 рр.; другий - після 2000 р. Під час першого етапу було 
створено передумови для роздержавлення і приватизації землі та іншого 
майна колективних і державних сільськогосподарських підприємств та їхньої 
реорганізації. Колгоспи і радгоспи реформувались у колективні сільськогос-
подарські підприємства (КСП), що розпайовували належну їм землю і майно 
між своїми членами. Власники паїв отримали право вийти з господарства й 
організувати виробництво на власний розсуд. Проте такі дії стримували від-
сутність у селян досвіду самостійного господарювання належних теоре-
тичних і практичних напрацювань щодо становлення приватного сектора в 
перехідній економіці, несприятлива економічна ситуація в країні, несхвальне 
ставлення чиновництва і певної частини членів сільських громад [3]. 

Для стимулювання приросту реалізації сільськогосподарської продукції, 
починаючи з 1992 р., було встановлено мінімальний обсяг поставок у рахунок 
держзамовлення в розмірі менше 70 % від середньорічного показника, досягну-
того за 1986 – 1990 рр., з оплатою його за існуючими закупівельними цінами. А 
продукція, що реалізується понад цей рівень, повинна була сплачуватися за ціна-
ми, які в півтора і більше разів вищі, залежно від її виду і дефіцитності [1]. 

Повільно реформувалися й механізми функціонування аграрного сек-
тора. Радянська практика закупівель основних видів сільськогосподарської 
продукції до державних ресурсів використовувалася до 1997 р. Закупівлі 
здійснювалися за рахунок безвідсоткових бюджетних позичок та із за-
стосуванням регулювання цін. В умовах постійної інфляції, що супроводжу-
валася гіперінфляцією, у 1992-1993 рр. відбулося безпрецедентне зростання 
цінового диспаритету. Якщо у 1990 р. для придбання однієї тонни дизпалива 
треба було продати 0,2 т зерна пшениці, то у 2003 р. - 4,6 т, а у 2004 р. - 6,0 т, 
тобто, відповідно, у 23 і 30 разів більше. Подібне відбувалося і в закупівлі 
мінеральних добрив, інших виробничих ресурсів. 

Аграрний сектор, як і будь-яка галузь економіки, дуже чутлива до ре-
гуляторних дій органів державної влади. Саме з цією метою, відповідно до 
Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 «Про зміни у 
структурі центральних органів виконавчої влади» на базі Міністерства агро-
промислового комплексу України, Державного комітету рибного господарст-
ва України, Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної 
промисловості України та Комітету харчової промисловості України було 
утворено Міністерство аграрної політики України, у структурі якого почав 
працювати Департамент реформування сільського господарства, а в регіонах 
– обласні центри та районні відділи реформування сільського господарства. 

Основними завданнями центрів реформування стали: 
- врегулювання відносин власності; 
- формування інфраструктури аграрного ринку; 
- моніторинг, аналіз та прогноз аграрної реформи. 
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Непослідовність і самоплинність трансформаційних процесів на пер-
шому етапі реформування стали причиною різкого занепаду сільськогоспо-
дарського виробництва. У 1999 р. обсяг валової сільськогосподарської про-
дукції в усіх категоріях господарств становив 49 % від рівня 1990 р., у тому 
числі в сільськогосподарських підприємствах – 28%. У господарствах насе-
лення обсяги виробництва збереглися майже на рівні 1990 р. (98 %). 

У 2000 р. розпочався другий етап аграрних трансформацій, який пов'я-
зують із грудневим 1999 р. Указом Президента України «Про невідкладні за-
ходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки». Відпо-
відно до Указу, земельні паї трансформувалися у приватні земельні ділянки, 
що мали конкретно визначені фізичні межі. Власники сертифікатів на право 
власності на земельну частку (пай) поступово обмінювали їх на державні ак-
ти на право приватної власності з виділенням земельних ділянок в натурі. 
При цьому, частина селян вилучала свої ділянки з метою самостійного гос-
подарювання. Колективні підприємства ліквідовувалися і на їхніх виробни-
чих фондах і приватних земельних ділянках селян створювалися нові вироб-
ничі формування: товариства з обмеженою відповідальністю, фермерські го-
сподарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи, акціонерні товари-
ства відкритого й закритого типу, особисті селянські господарства [5].  

Заходи державної політики орієнтувалися на відродження великотова-
рного виробництва. Поряд із традиційними виробничими дотаціями для сіль-
ськогосподарських підприємств були запроваджені: пільгові кредити (част-
кова компенсація ставки за кредитами комерційних банків), підтримка цін 
через заставні закупівлі зерна й інтервенційні операції, низькі відсоткові ста-
вки на лізинг сільськогосподарської техніки, постачання пального та добрив 
за цінами, нижчими від ринкових, податкові пільги. Переважна більшість цих 
заходів не була доступною малим і середнім виробникам корпоративного се-
ктора та особистим селянським господарствам. 

У 1999 р. було запроваджено фіксований сільськогосподарський податок 
(ФСП). Він замінив понад як десять різних податків і платежів (згодом частина з 
них була відновлена), ставши досить помірним податковим навантаженням і зру-
чною нормою оподаткування для тих, хто нею користується. Платниками ФСП є 
індивідуальні та корпоративні виробники з підприємницьким статусом, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. ФСП розраховується у відсотках від 
нормативної оцінки сільськогосподарських угідь [6]. 

При переході на фіксований сільськогосподарський податок податко-
вий тиск на сільськогосподарських товаровиробників зменшився у 3-4 рази. 
Непряма державна підтримка товаровиробників здійснювалася також через 
спеціальні механізми використання податку на додану вартість. Стимулюва-
лась експортна діяльність через імпортні тарифи і квоти, експортні субсидії. 

Система державної підтримки почала формуватися на другому етапі агра-
рних трансформацій. Серед механізмів державної підтримки застосовуються: ці-
нове регулювання; виробничі дотації; субсидії на придбання ресурсів; податкові 
субсидії; кредитна підтримка; фінансування загальних послуг і програм сільсько-
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го розвитку. У 2004 р. після ухвалення Закону «Про державну підтримку сільсь-
кого господарства України» було запроваджене цінове регулювання ринку най-
важливіших видів сільськогосподарської продукції через уведення мінімальних 
закупівельних цін (зернові, насіння соняшнику, тваринницька продукція) та бю-
джетних субсидій за проданих переробним підприємствам тварин. У 2005 р. для 
проведення цінової політики було створено Аграрний фонд, який намагався про-
водити регулювання шляхом державних інтервенцій на ринках сільськогоспо-
дарської продукції. Проте, для ефективної підтримки цін на ринку, Аграрному 
фонду постійно бракує фінансових ресурсів, прозорості в діяльності та ефектив-
ного використання виділених коштів [3]. 

З 2003 р. для підтримки галузі тваринництва було введено доплати за 
збережене поголів'я корів м'ясного та молочного напряму, овець та кіз тощо. 
Для отримання виробничих дотацій встановлювалася мінімальна кількість 
тлів на одне підприємство, що суттєво обмежувало права дрібних виробни-
ків. Основною метою доплат було недопущення скорочення поголів'я сільсь-
когосподарських тварин та їхнього масового забою, проте попри встановлені 
механізми доплат скорочення поголів'я худоби продовжується. 

У 2006 р. були запроваджені виробничі дотації у рослинництві: бюдже-
тні виплати на гектар сільськогосподарських культур (зернові, ріпак, льон). 
Ці дотації надаються на підставі даних про площу, засіяну для отримання 
врожаю. Погектарні платежі мали на меті утримати виробників від скорочен-
ня посівних площ і частково компенсувати їхні витрати. 

Через фінансову кризу та необхідність виконання вимог СОТ в останні 
роки обсяги фінансування сільського господарства з бюджету були значно 
скорочені. У 2009 р. розміри бюджетної підтримки аграрного сектора, скоро-
тились у 1,5 рази, порівняно з 2008 р. Практично повністю призупинено фі-
нансування програм сільського розвитку. 

Після 2009 р. розміри бюджетної підтримки за окремими програмами по-
ступово відновлюються. Однак залишилася і поглиблюється нерівномірність до-
ступу виробників до бюджетних коштів. Це умовлено нечіткістю правил надання 
підтримки та непрозорістю механізмів розподілу коштів, що відкриває можливо-
сті надання преференцій. Більшість субсидій спрямовується корпоративним гос-
подарствам, які мають значний політичний вплив на розподіл бюджетних кош-
тів. Водночас, саме малі та середні виробники виконують функції забезпечення 
культури землеробства, збереження культурних і господарських традицій сіль-
ського розвитку, утримання зайнятості в сільській місцевості та вносять значний 
вклад у формування продовольчих ресурсів держави. 

Висновки. Все це засвідчує, що наразі ефективної системи фінансового 
регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в аграрному сек-
торі економіки України не створено, відтак важливим є пошук шляхів, які до-
зволили б це зробити. 

Головним недоліком фінансового регулювання розвитку аграрного сектору 
можна назвати надмірну диференціацію бюджетних коштів за окремими програ-
мами, які не мають ознак системності. Відтак його ефективність недостатня, що 
засвідчують тренди динаміки валового виробництва продукції в порівнянні з об-
сягами виділених із бюджету коштів на фінансування його розвитку. 
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На державному рівні мають бути також задіяні довгострокові програми 
субсидування аграрного сектору, які б передбачали оптимізацію як 
розв’язання першочергових проблем сільськогосподарського виробництва, 
так і розвиток сільських територій з переорієнтацією такої підтримки на ко-
ристь соціальних програм, що не буде суперечити вимогам СОТ. 

Тому з урахуванням існуючого досвіду та сучасного стану, подальші 
дослідження системи фінансового регулювання аграрного сектору України 
будуть спрямовані на визначення пріоритетних напрямів, а також пошук 
ефективних форм та інструментів фінансового регулювання цієї галузі. 
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Досліджено стан та особливості функціонування фінансових посередників на гро-

шовому ринку. Узагальнено теоретичну базу тематики наукового дослідження, що дало 
змогу здійснити ідентифікацію сутності поняття «взаємодія страхових компаній та 
банків». Проведено аналіз динаміки активів й видів основних фінансових посередників в 
Україні, визначено особливості і проблеми їх функціонування та взаємодії на грошовому 
ринку. Здійснено аналіз основних моделей взаємодії за рівнем інтеграції страховиків і бан-
ків при здійсненні банківського страхування. Визначено основні аспекти взаємодії стра-
хових компаній та банківських установ в контексті підвищення їх конкурентоспромож-
ності і ефективності функціонування фінансового сектору економіки. 

Being and features of functioning of financial mediators is investigational in a money-
market. Generalized theoretical base of subject of scientific research which enabled to carry out 
authentication of essence of concept «cooperation of insurance companies and banks». The 
analysis of dynamics of assets and types of basic financial mediators is conducted in Ukraine, 
features and problems of their functioning and co-operation are certain at the money market. 
The analysis of basic models of co-operation is carried out after the level of integration of 
insurers and banks in the context of bank insurance. Certainly basic aspects of co-operation of 
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insurance companies and bank institutions in the context of increase of their competitiveness and 
efficiency of functioning of financial sector of economy 

 

Постановка проблеми. Наявність ринкової економіки в державі пе-
редбачає існування діючого фінансового ринку, що є життєво важливим фу-
ндаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової еко-
номіки. Проблеми ефективного функціонування фінансового ринку вирішу-
ються завдяки економічним відносинам між учасниками ринку – фінансови-
ми посередниками, серед яких провідні позиції по величині активів, вартості 
позичкового капіталу і грошових коштів для довгострокових виробничих ка-
піталовкладень займають банки та страхові компанії. Враховуючи важливість 
ефективного функціонування фінансового сектору економіки, особливої ак-
туальності в сучасних умовах набуває взаємодія страхових компаній з банка-
ми, адже саме банківський сектор (враховуючи банківсько-орієнтовану мо-
дель фінансового посередництва в Україні) займає монопольну позицію се-
ред інших фінансових установ як за обсягом надання послуг так і за рівнем 
активів, капіталізацією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним 
аспектам функціонування фінансових посередників та зокрема співпраці ба-
нків та страхових компаній як у світовому так і в національному економіч-
ному просторі присвячена велика кількість досліджень. Так, деякі аспекти 
співпраці представників страхового сектору і банківської сфери розглянуто 
такими вченими, як Дж. Бойдом, С. Грехемом, Д. Джефі, Дж. Джонсом, 
Є. Марселією, Н. Кожевніковою, С. Козьменком, С. Навроцьким, 
Г. Романовою, Н. Ткаченко та ін. 

Проте, не зважаючи на наявний науково-дослідний потенціал стосовно 
узгодження умов взаємодії банків та страхових компаній, доцільно відмітити 
факт того, що багато уваги приділяється приведенню зарубіжного досвіду, в 
той час, коли недостатньо розкриваються питання можливості його адаптації 
в Україні,а також відсутній комплексний підхід до ключових чинників успіху 
взаємодії страхового сектору і банківської сфери. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз та дослідження те-
нденцій розвитку фінансового посередництва, а також обґрунтування сутнос-
ті взаємодії страхових компаній і банків як перспективного напряму розвитку 
фінансового сектору економіки України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Український фінансовий 
ринок, як і світовий, постійно підлягає істотним якісним та кількісним змі-
нам, які полягають в ускладненні його структури та посиленні конкуренції 
між фінансовими установами. Доцільно зазначити, що найбільш яскраву по-
зицію за масштабністю надання фінансових послуг та величиною активів 
(1 050 280 млн. грн станом на кінець 2012 р.) займає банківський сектор 
(табл. 1). Парабанківський сектор значно поступається як обсягами активів, 
так і рівнем довіри з боку населення. Дану ситуацію можна пояснити як зна-
чним досвідом роботи комерційних банків у сфері фінансового посередницт-
ва, так і наявністю постійного моніторингу, контролю та регулювання бан-
ківського сектору державними органами. 
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Таблиця 1 
Динаміка активів та кількості основних видів фінансових посередників 

в Україні, 2010-2012 рр. 
Роки Показник 2010 2011 2012 

Банківські установи 
Кількість банків, од. 197 194 198 
Активи, млн. грн 880 302 948 088 1 054 280 

Страхові компанії 
Кількість установ, од 456 442 448 
Активи, млн. грн 45 234 44 924 56 224 

Недержавні пенсійні фонди 
Кількість установ, од 107 123 131 
Активи, млн. грн 1 144 1 386 1 660 

Кредитні спілки (станом на кінець першого кварталу) 
Кількість установ, од 728 652 613 
Активи, млн. грн 2 992 2 760 2 562 

Інститути спільного інвестування (ІСІ) 
Кількість установ, од 1095 1125 1222 
Активи, млн. грн 105 867 126 790 157 201 

Ломбарди (станом на кінець першого кварталу) 
Кількість установ, од 400 434 457 
Активи, млн. грн 787 950 1 331 

Джерело: розраховано автором на основі [4, 5, 7] 
 

Аналіз динаміки активів та кількості основних видів фінансових посе-
редників дає можливість сформулювати висновок стосовно того, що під 
впливом фінансової кризи, вітчизняний фінансовий ринок на даному етапі 
розвитку характеризується перетворенням банківської системи у досить 
складну та низько прогнозовану галузь економіки. Український фінансовий 
ринок та його інфраструктура побудована на основі банківсько-орієнтованої 
модель, в якій відповідно саме банківський сектор займає провідні позиції з 
поміж інших фінансових посередників. Тому, відповідно, саме від рівня його 
розвитку залежить як ефективність функціонування грошового ринку так і 
фінансового сектора економіки взагалі. 

На нашу думку, найбільш актуальними особливостями діяльності фі-
нансових посередників на ринку фінансових послуг України є в першу чергу 
низький рівень капіталізації фінансових інститутів, значний вплив іноземно-
го фінансового капіталу, що зумовлює відтік капіталу, низький рівень розви-
тку фондового ринку, скорочення обсягів кредитування домогосподарств та 
підприємств, високий ступінь валютних ризиків, відсутність довіри населен-
ня до небанківських фінансових посередників, що зумовлено в першу чергу 
інформаційною закритістю фінансового ринку та відсутністю якісної статис-
тичної інформації, відсутність цілеспрямованої державної підтримки у сфері 
фінансового посередництва, низька прибутковість окремих видів діяльності 
фінансових посередників, низька конкурентоспроможність страховиків та 
інших небанківських посередників у порівнянні із банками, орієнтація фінан-
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сових посередників переважно на роботу з великими підприємницькими 
структурами, низький рівень кваліфікації кадрів, відсутність чіткого страте-
гічного управління. 

Зменшення дохідності від проведення банківських операцій спонукає 
керуючі органи до більш активного пошуку нових джерел прибутку через 
впровадження нестандартних наборів послуг в процесі взаємодії страхових 
компаній та банків. 

Поняття «взаємодія» можна визначити як систему сумісних дій кількох 
об’єктів або суб’єктів, при якій результат дії одного з них впливає на інші [2]. 
В даному випадку такими суб’єктами виступають страхові компанії та коме-
рційні банки. 

На відміну від існуючих традиційних фінансових інститутів, фінансова 
взаємодія страхових компаній та банків дозволяє запропонувати клієнтам 
комплексні програми грошового та фінансового посередництва, де пріорите-
тне значення матиме саме банківське, страхове та інвестиційне обслугову-
вання. При цьому час, рівень фінансового ризику та витрати при здійсненні 
різних фінансових операцій значно знижуються і таким чином проявляється 
ефект синергії, що є сумуючим ефектом, який полягає у тому, що при взає-
модії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окре-
мого компонента у вигляді простої їх суми.  

Проте, на нашу думку, варто більш детально дослідити понятійний 
апарат терміна «банківське страхування». Так, узагальнені дослідження да-
ють можливість виокремити чотири основні підходи, щодо трактування сут-
ності даної категорії: 1) бенкшуренс («bancassurance»), що передбачає реалі-
зацію страхових послуг через банківське мережу; 2) ешуфайненс 
(«assurfinance») – реалізація банківських послуг через канали збуту страхової 
компанії; 3) олфайненз («allfinanz») – реалізація банківських та страхових по-
слуг через мережу банків і мережу страховиків; 4) файненшуренс 
(«finanssurance») – реалізація страхових продуктів через мережу будь-яких 
фінансових посередників [3]. 

Таким чином, дослідження існуючих поглядів щодо змісту поняття 
«банківське страхування» дає змогу зробити висновок, що у перших трьох 
випадках акцент поставлено на канал збуту та кінцевий спільний продукт, 
четвертий підхід – визначається як форма банківсько-страхової інтеграції. 

Більшість науковців поняття банківського страхування розглядають як 
похідне від інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері. Виходячи з 
цього, основним критерієм для розподілу взаємодії суб’єктів страхового сек-
тора і банківської сфери є ступінь інтеграції їхньої діяльності. Серед основних 
моделей взаємодії за рівнем інтеграції страховиків і банків в контексті банків-
ського страхування доречно виділити: створення угоди про взаємодію (дана 
модель взаємодії може набувати форми угоди про спільну діяльність та агент-
ської угоди); створення страхової компанії (спільна діяльність страховика і ба-
нківської установи ґрунтується на утворенні спільними зусиллями фінансових 
установ нової фінансової організації); створення фінансової холдингової групи 
(повна інтеграція страхової компанії і банківської установи) [1]. 
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Звертаючи увагу на наведені вище визначення, під взаємодією страхо-
вих компаній та банків слід розуміти сукупність адміністративних та фінан-
сових відносин даних установ, що спрямовані на формування взаємозв’язку 
та об’єднання управлінських, інформаційних, технологічних, кадрових, куль-
турних та структурних складових їх діяльності, з метою досягнення ефекту 
синергії та співпраці в області створення, просування та продажу спільних 
продуктів. В свою чергу, основними цілями банківсько-страхової взаємодії є: 
зростання частки ринку, можливість підвищення технологічної оснащеності, 
розширення асортименту, географічна диверсифікація, підвищення фінансо-
вих показників ефективності функціонування та конкурентоспроможності, 
досягнення ефекту синергії. 

Таким чином, сучасний стан та тенденції розвитку фінансового посере-
дництва в Україні в умовах світової фінансової кризи та прогнози розвитку 
на найближче майбутнє підвищують актуальність взаємодії комерційних ба-
нків зі страховими компаніями, що може стати надійним засобом мінімізації 
фінансових ризиків, негативного впливу кон’юнктури ринку, збереження 
конкурентних позицій, фінансової стійкості та платоспроможності. Дана 
концепція розвитку фінансового посередництва повинна в першу чергу оріє-
нтуватися на обопільне досягнення стратегічних цілей на фінансовому ринку, 
впровадження спільної корпоративної культури та маркетингової політики. 
Як зазначалося вище, така діяльність повинна забезпечувати конкурентні пе-
реваги та фінансові вигоди окремо взятим компаніям. Так, банки передаючи 
власні ризики страховикам, забезпечують собі додаткові гарантії фінансового 
захисту та отримують додаткові можливості щодо якісних перетворень інвес-
тиційних продуктів, надаючи їм гнучкості, привабливості та надійності з бо-
ку клієнтів. В свою чергу, страхові компанії матимуть можливість щодо вдо-
сконалення своїх інноваційних технологій в контексті створення та реалізації 
страхових продуктів, підвищення рівня страхового покриття, довіри з боку 
страхувальників, а також одержати доступ до клієнтської бази, що є важли-
вою складовою розвитку бізнесу та конкурентоспроможності на грошовому 
ринку у сфері фінансового посередництва. 

Висновки. Отже, враховуючи тенденції розвитку фінансового посере-
дництва та обраний Україною шлях Європейського розвитку можна зробити 
висновок про достатньо великий існуючий потенціал для взаємодії банків і 
страховиків, що має велике значення для вітчизняного фінансового сектору. 
В свою чергу, правильно побудований механізм взаємодії банків та страхо-
вих компаній забезпечить досягнення синергетичного ефекту в контексті під-
вищення ефективності діяльності кожної з компаній та досягненні ними 
стратегічних цілей. За цих умов можуть бути генеровані нові джерела акуму-
ляції грошових ресурсів, розширення спектру послуг, підвищення довіри клі-
єнтів, інвестиційних можливостей, конкурентоспроможності та фінансової 
стійкості компаній в умовах кризи. 
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ЦІЛЬОВІ КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ 
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Ільїна М.В., к.соц.н., с.н.с. 
ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України”, м. Київ 
 
У статті описано стан та основні проблеми функціонування рекреаційної сфери 

регіонів України, інфраструктурне й кадрове забезпечення підприємств сфери, обсяг ви-
користання рекреаційного потенціалу. Обгрунтовано доцільність розробки додаткових 
кількісних та якісних показників використання рекреаційного потенціалу територій із 
метою забезпечення їх сталого розвитку. Розроблено систему критеріїв та індикаторів 
формування рекреаційного потенціалу, що складається з параметрів поліпшення екологі-
чного стану територій, підвищення ефективності функціонування закладів сфери та 
зростання рекреаційної привабливості регіонів. Кількісно визначено показники, що стано-
витимуть цільові орієнтири розвитку сфери.  

In the article current situation and key challenges facing sector supplying recreational 
services in Ukraine are described. Infrastructure and staffing of enterprises producing 
recreational services are depicted and the manner how recreational potential in the regions has 
been used is analyzed. Urgency of the task to develop extra quantitative and qualitative indices 
displaying use and reproduction of the recreational potential in sustainable development 
paradigm is proved. System of criteria and indicators showing generation of recreational 
potential is developed. It includes parameters on reclaiming the environment, enhancing work of 
enterprises and rising attractiveness of the regions for recreants. Qualitative parameters to be 
objectives of the recreational sector's development are computed.  

 

Постановка проблеми. У 2010-2011 роках в Україні налічувалося по-
над 3 тис. санаторно-курортних і оздоровчих закладів. Найбільше з них роз-
ташовано в АР Крим (544 заклади), в Одеській (428), Донецькій (332), 
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Херсонській (229), Запорізькій (220), Миколаївській (205) областях – тобто 
на узбережжях Чорного та Азовського морів. Інфраструктурне забезпечення 
санаторно-курортної справи у Карпатському регіоні, природі якого також 
притаманні потужні оздоровчо-рекреаційні властивості [1], є суттєво гіршим: 
на території Львівської області розташовано 108 санаторно-курортних закла-
дів, Закарпатської – 60, Івано-Франківської – 35, Чернівецької – 12 (найниж-
чий показник серед регіонів). Низькі показники інфраструктурного забезпе-
чення рекреаційної сфери притаманні Хмельницькій області (де розташовано 
16 закладів санаторно-курортного типу), Тернопільській (18), Житомирській 
(20), Рівненській (22), Сумській (24) областям. Подібним чином, найбільший 
ліжковий фонд зосереджено в санаторно-курортних закладах АР Крим 
(120 тис.), Одеської (54 тис.), Донецької (45 тис.), Херсонської (34 тис.), За-
порізької (32 тис.), Миколаївської (30 тис.) областей. Найбільші за кількістю 
ліжко-місць заклади зосереджені в АР Крим (у середньому 221 ліжко в одно-
му профільному закладі), м. Севастополь (200), Вінницькій (185), Львівській 
(174), Полтавській (158) областях, найменші — у Волинській (51), Кірово-
градській (62), Луганській (65) [2]. 

Найбільша середня площа території, на якій розташовано санаторно-
курортні й оздоровчі заклади, притаманна Вінницькій (150,3 тис.м2), Хмель-
ницькій (80,1), Тернопільській (75,7), Чернівецькій (65,9), Полтавській (58,8), 
Рівненській (55,4), Київській (51,5), Житомирській (50,9), Сумській (50,4) об-
ластям, найменша – Миколаївській (18,2 тис.м2), Одеській (18,3), Донецькій 
(26), Запорізькій (32,4), Дніпропетровській (32,9), Херсонській (34,2) облас-
тях. Тобто найбільша територія притаманна закладам регіонів, які не мають 
значної рекреаційної привабливості для населення, і навпаки.  

У штаті санаторно-курортних та оздоровчих закладів працюють 102,4 
тис. осіб. Кадрова забезпеченість галузі значно краща від середньої по Україні 
(34 працівника на один заклад) у Вінницькій (120), Львівській (84), Хмельни-
цькій (69), Полтавській (59) областях та АР Крим (67). На 10 штатних праців-
ників одного закладу в Україні припадає 44 ліжка (місця) у санаторіях, пансіо-
натах чи будинках відпочинку. Значно гіршим є кадрове забезпечення закладів 
Херсонської (120 місць), Миколаївської (116), Донецької (72), Одеської (68), 
Запорізької (64) областей. В АР Крим та Карпатському регіоні кадрове забез-
печення є значно кращим і становить 21 працівник на 10 місць у закладах 
Львівської та Івано-Франківської областей, 22 – Закарпатської, 33 – АР Крим. 

У регіонах України склалася неоптимальна структура закладів санаторно-
курортної сфери — а саме, співвідношення між лікувально-оздоровчими закла-
дами та закладами відпочинку (тривалого перебування). До лікувально-
оздоровчих закладів слід відносити санаторії, пансіонати з лікуванням, санато-
рії-профілакторії, курортні поліклініки, бальнеологічні лікарні та грязелікарні. 
Всього у 2010/2011 році таких закладів в Україні налічувалося 741 од. До закла-
дів відпочинку належать будинки відпочинку, пансіонати без лікування, бази й 
інші заклади відпочинку (2227 закладів у країні загалом протягом того ж пері-
оду). Тобто, на один санаторно-лікувальний заклад в Україні припадає 3 будин-
ки відпочинку. Така структура санаторно-курортних і оздоровчих закладів зу-
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мовлена залежністю розташування лікувально-оздоровчих закладів (санаторіїв) 
від наявних на території регіону природних лікувальних ресурсів. Натомість, 
будинки відпочинку мають бути розташовані на території країни більш рівно-
мірно і так, аби забезпечувати доступ мешканців усіх без винятку регіонів до 
довготривалого відпочинку без долання значних відстаней. В Україні в окремих 
областях має місце дефіцит будинків, пансіонатів, баз відпочинку, і з роками 
диспропорція структури закладів оздоровлення й відпочинку збільшується [3]. 
Так, у Вінницькій області функціонують 27 санаторних закладів і лише 3 буди-
нки відпочинку, у Житомирській – відповідно 12 і 8, Івано-Франківській – 21 і 
8, Полтавській – 20 і 8, Рівненській – 13 і 7, Тернопільській – 15 і 3, Хмельниць-
кій – 15 і 1, Чернівецькій – 8 і 4. Така структура закладів не здатна задовольняти 
потреби громадян у якісному відпочинку та загальному оздоровленні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні поняття, структу-
ру, особливості, територіальне розміщення рекреаційних ресурсів досліджу-
ють М.Багров, Ю.Веденін, О.Гідбут, М.Ігнатенко, Ю.Лобанов, 
В.Преображенський, В.Руденко, І.Твердохлєбов; особливості розвитку тери-
торіально-рекреаційних систем – М.Долішній, І.Смаль, Н.Недашківська, 
М.Нудельман, М.Пістун, В.Стеченко, О.Шаблій; проблеми функціонування 
курортно-рекреаційного комплексу – Б.Букринський, Н.Коржунова, 
Л.Новосельська, О.Охріменко, В.Степанов, І.Швець; рекреаційну місткість та 
природно-рекреаційний потенціал територій – М.Ігнатенко, М.Крачило, 
С.Генсірук, М.Нижник, І.Родічкін, Є.Котляров, З.Шаблій. Відомі наукові 
розробки теоретичних і методологічних основ управління розвитком природ-
но-рекреаційної сфери О.Балацького, О.Бейдика, А.Бузні, Б.Буркинського, 
В.В’юна, Г.Гуцуляка, Я.Коваля, Н.Коніщевої, Ф.Мазура, В.Мацоли, 
Є.Мішеніної, В.Новикова, М.Паламарчука, М.Реймерса, І.Синякевича, 
В.Семенова, О.Шаптали. Дослідження з кластеризації курортно-
рекреаційного комплексу, охорони природно-рекреаційних ресурсів та їхньо-
го сталого розвитку знайшли своє відображення у працях І.Бистрякова, 
Т.Галушкіної, З.Герасимчук, В.Кожевникової, Д.Стеченка, С.Харічкова, 
М.Хвесика, Є.Хлобистова, Т.Цихан, Л.Чернюк, Л.Черчик, В.Шевчука. 

Огляд теоретичних робіт цих та інших авторів дозволяє відзначити акту-
альність досліджень з розробки механізмів реформування рекреаційної сфери 
в Україні (див. наприклад [4, 5]). Разом з тим, бракує системних досліджень, 
що стосуються визначення обсягів використання природно-рекреаційного по-
тенціалу територій у перспективі та побудови системи відповідних критеріїв 
та індикаторів, здатних встановлювати цільові орієнтири для подальшого роз-
витку санаторно-курортної сфери й туристично-рекреаційного комплексу вза-
галі. Потреба у формуванні такої системи показників зумовлена необхідністю 
визначення обсягів природно-ресурсних, інфраструктурних, матеріально-
технічних, фінансових, кадрових ресурсів, здатних забезпечити сталий розви-
ток сфери у середньостроковій перспективі з урахуванням особливостей фун-
кціонування й обмежень розвитку економіки регіонів. 

Постановка завдання. Актуальність цих та інших науково-практичних 
завдань, що стосуються рекреаційної сфери, і зосередженість міжнародної спі-
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льноти на проблематиці сталого розвитку (див. напр. Національну доповідь 
«Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010» [6]) обгрунтовують потребу 
впровадження додаткових критеріїв для оцінювання стану і перспектив розви-
тку сфери, що й відображає основні цілі даного дослідження. Його завданнями 
є формування переліку потенційних критеріїв та індикаторів оцінювання роз-
витку рекреаційної сфери, відбір найістотніших із них та придатних для чисе-
льного обрахунку, кількісне визначення показників, що становитимуть цільові 
орієнтири розвитку сфери на середньострокову перспективу й індикатори до-
сягнення стандартів, встановлених чинним законодавством і міжнародними 
документами, спрямованими на забезпечення сталого розвитку регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес розробки критері-
їв та індикаторів суспільно-економічного явища має певні вимоги й обме-
ження [7]. По-перше, розроблювані показники повинні відповідати кількіс-
ним і якісним параметрам, наведеним в ухвалених стратегіях, планах, про-
грамах розвитку сфери на національному або регіональному рівнях. Най-
більш повно та системно цілі державної політики управління рекреаційною 
сферою викладено у Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні, затвер-
дженій розпорядженням Кабінету Міністрів України №1088-р від 06.08.2008. 
Для кількісного обчислення або якісного визначення показників важливими є 
наявність, доступність та надійність вимірюваних даних та їхня придатність 
для аналізу. Самі показники повинні бути достатньо чутливими і мати поро-
гові значення. Також вони повинні мати практичну цінність, бути придатни-
ми для порівняння у часі і просторі та для побудови прогнозів.  

З огляду на ці та інші вимоги, запропонована нижче система критеріїв 
формування рекреаційного потенціалу регіону складається з параметрів по-
ліпшення стану навколишнього природного середовища, підвищення ефек-
тивності функціонування закладів рекреаційної сфери та зростання рекреа-
ційної привабливості регіонів. Із метою кількісного оцінювання ступеня до-
сягнення кожного з цих критеріїв розроблено відповідні індикатори (табл. 1). 
Для забезпечення сталого розвитку рекреаційної сфери показники-
індикатори мають стабільно зростати з року в рік [8].  

У 2010/2011 році санаторно-курортними послугами було охоплено 
2,28 млн. українських громадян або 5% від наявного населення країни. При 
цьому, обсяг оздоровлених у вітчизняних санаторно-курортних закладах украї-
нців та їхня питома вага у загальній структурі оздоровлених з року в рік змен-
шуються. Натомість, у структурі оздоровлених збільшується частка іноземних 
громадян (11,6% - у 2000 р., 12% - у 2005/2006 р., 14,5% - у 2010/2011 р.), хоча 
зростання абсолютних обсягів оздоровлених іноземців останніми роками упові-
льнилося (326 тис. осіб у 2000 р., 362 тис. – у 2005/2006 р., 386 тис. – у 
2010/2011 рр.) [2]. Скорочення загальних обсягів оздоровлення у вітчизняних 
санаторно-курортних закладах відбувається не лише з демографічних та еконо-
мічних причини, але й унаслідок зменшення кількості закладів та їх ліжкового 
фонду. Тому зусилля державної політики розвитку рекреаційної галузі доцільно 
спрямовувати на усунення цих негативних тенденцій, а також на утримання по-
точних обсягів надання послуг із оздоровлення. 
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Таблиця 1 
Критерії та індикатори формування рекреаційного потенціалу регіону* 

Критерій Індикатор 

Стан навколи-
шнього приро-
дного середо-
вища регіону 

Питомий природо-рекреаційний ресурс регіонів України, млн.грн/км2 
Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні 
об’єкти (частка у загальному обсязі скидання зворотних вод), % 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонар-
них та пересувних джерел забруднення, тис.т 

Наявність та утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, тис.т 
Стан підпри-
ємств рекреа-
ційної сфери 

регіону 

Інфраструктура санаторно-курортних і оздоровчих закладів 
 (кількість закладів та ліжок (місць) у них, площа території,  

яку займають заклади), од., тис.м2 
Кількість закладів, що не працюють з різних причин, од. 

Діяльність  
підприємств 
рекреаційної 
сфери регіону 

Кількість осіб, оздоровлених у санаторно-курортних і оздоровчих  
закладах протягом тривалого часу та 1-2 днів 

Кількість дітей та підлітків, оздоровлених протягом тривалого часу  
та 1-2 днів, осіб 

Кількість фактично проведених у закладах людино-днів 
Середньооблікова кількість штатних працівників закладів, осіб 

Туристично-
рекреаційна 
привабливість 

регіону 

Кількість іноземних громадян, що перебували у санаторно-курортних 
(оздоровчих) закладах, осіб 

Частка туристів, прибулих з метою туризму або оздоровлення, % 
Кількість дітей, прибулих для оздоровлення у санаторно-курортних 

закладах з інших регіонів, осіб 
Кількість дітей, прибулих для відпочинку у літніх таборах  

з інших регіонів, осіб 
* Джерело: складено автором. 
 

Згідно з Порядком часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв 
за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності, затвердженим постановою правління Фонду №16 від 25.02.2009, 
термін санаторно-курортного лікування хворих у санаторії-профілакторії має 
становити 18, 21 або 24 дні. Однак, цей показник значно варіюється по обла-
стях і є набагато нижчим за встановлену норму. Так, у санаторіях-
профілакторіях середня тривалість перебування по Україні складає лише 16,7 
днів; набагато менший цей показник за встановлену норму в АР Крим (8,8 
днів), Донецькій (17,8), Закарпатській (2,3), Івано-Франківській (15,4), Київ-
ській (17), Львівській (16,7), Миколаївській (13,4), Одеській (11,1), Херсонсь-
кій (17,6), м. Севастополі (5,3) – тобто в першу чергу у регіонах, яким прита-
манні потужний лікувально-оздоровчий потенціал та значна туристично-
рекреаційна привабливість. Визначені на основі цих та інших показників і 
розрахунків за трендовими моделями прогнозні індикатори досягнення кри-
теріїв розвитку рекреаційної сфери регіонів відображені у табл. 2. 

Наказ МОЗ України № 33 від 23.02.2000 встановлює такі штатні нормати-
ви санаторних закладів для дорослих: 1 лікар на 50 ліжок; 1 медична сестра на 30 
ліжок; 1 працівник молодшого медичного персоналу та інших професій на 25 лі-
жок. Однак, зазначені нормативи дотримано не у всіх санаторно-оздоровчих за-
кладах країни. Так, ситуація, де на 1 лікаря у санаторіях для дорослих (окрім хво-
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рих на туберкульоз) припадало понад 50 ліжок, спостерігалася у 2011 році в АР 
Крим, у Миколаївській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Севастополі; 
понад 30 ліжок на 1 медичну сестру – у Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій 
областях та м. Севастополі. Перевищено навантаження на лікарів у дитячих спе-
ціалізованих санаторіях у Вінницькій, Миколаївській, Рівненській, Чернігівській 
областях, на середній медичний персонал – у Миколаївській області. Найгірше 
забезпечені медичними працівниками дитячі заклади оздоровлення санаторного 
типу, що працювали влітку 2011 року. Показники кількості дітей у розрахунку на 
1 медичного працівника в таких закладах значно перевищує граничну норму в 
АР Крим (503 дитини на 1 працівника), Донецькій (126), Запорізькій (101), Івано-
Франківській (75), Київській (102), Луганській (104), Львівській (215), Рівненсь-
кій (145), Хмельницькій (112), Чернівецькій (75) областях. 

Таблиця 2 
Критерії та індикатори перспективного розвитку  

рекреаційної сфери регіонів України* 
Значення цільового 

орієнтира, рік Критерій Індикатор 
2011 2015 2020 

Збільшення тривалості 
перебування рекреан-

тів у санаторно-
курортних закладах 

Середня тривалість оздоровлення у сана-
торно-курортних закладах, днів 13 16 18 

Штатні нормативи санаторних закладів 
для дорослих, ліжок на 1 лікаря , од. 133 82 50 

Штатні нормативи санаторних закладів 
для дорослих, ліжок на 1 медичну сестру, 

од. 
598 134 30 

Штатні нормативи спеціалізованих сана-
торних закладів для дітей, ліжок на 1 лі-

каря, од. 
135 73 40 

Кадрове забезпечення 
санаторних закладів 

Штатні нормативи спеціалізованих сана-
торних закладів для дітей, ліжок 

 на 1 медичну cестру, од. 
42 35 30 

Кадрове забезпечення 
медичними працівни-
ками літніх дитячих 
оздоровчих закладів 

(таборів) 

Кількість дітей у розрахунку на 1 медич-
ного працівника літніх дитячих закладів 

оздоровлення, осіб 
503 159 50 

* Джерело: дані 2011 року наведено за [2]; прогнозні показники розраховано автором. 
 

Висновки. Рекреаційний потенціал регіонів України використовується 
нерівномірно, недостатньо ефективно та без належного врахування наявних 
природних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Недоліки управлін-
ня рекреаційною сферою спричиняють деградацію, виснаження або, навпаки, 
недовикористання рекреаційного потенціалу територій, а послуги закладів 
санаторно-курортного лікування й загального оздоровлення населенню на-
даються неналежного обсягу та якості. З огляду на пріоритетність завдання із 
забезпечення сталого розвитку економіки, виникає потреба періодичного пе-
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регляду й удосконалення показників ефективності функціонування вітчизня-
ної рекреаційної сфери. Одними з можливих критеріїв розвитку рекреаційної 
сфери є досягнення чинних нормативів тривалості перебування рекреантів у 
санаторно-курортних закладах та кадрового забезпечення останніх. Оцінка 
можливостей досягнення відповідно розрахованих кількісних прогнозних по-
казників розвитку рекреаційної сфери регіонів на середньо- та довгострокову 
перспективу є предметом подальших наукових досліджень.  

Список використаних джерел: 
1. Руденко В. Природо-ресурсний потенціал природних регіонів України / Руденко 

В. П., Вацеба В. Я., Соловей Т. В. – Чернівці : Рута, 2001. – 268 с. 
2. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні. 

Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України. – Київ : Держкомстат 
України, 2011. – 91 с. 

3. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державний комітет статистики 
України. – Київ: ТОВ «Август Трейд», 2012. – С. 485. 

4. Галушкіна Т. Механізм реформування територіальної екологічної політики (на 
прикладі курортно-оздоровчих територій) / Галушкіна Т. П., Новосельська Л. І., Сударкіна 
О. О. // Экономические инновации. – 2005. – Вип. 22. – С. 196-203. 

5. Снігова О. Розвиток рекреаційного потенціалу України: оцінка умов та перспек-
тив / Снігова О. Ю. // Економіка промисловості. — 2009. — № 4. — С. 184-192.  

6. Національна доповідь «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010» / Міністерст-
во економіки України. – Київ : Мінекономіки України, 2010. – С. 89-97. 

7. International Recommendations for Tourism Statistics 2008. 
ST/ESA/STAT/SER.M/83/Rev.1. – New York: United Nations, 2010. – 145 p. 

8. Guidebook on Indicators of Sustainable Development fro Tourist Destination. UN 
World Tourism Organization. – Madrid : UNWTO, 2004. – P. 55-240. 

Рецензент – д.е.н. Остафійчук Я.В. 
 
 

УДК 336.777 
ІЗ ПРАКТИКИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Лях М.С., к.е.н, доцент; Капаєва Л.М., к.е.н, доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Досліджено практику використання векселів у господарській діяльності українсь-

ких підприємств, бюджетних установ, а також у розрахунках з бюджетом. Автори, 
спираючись на власний досвід, розглядають основні аспекти примінення векселів у пога-
шенні недоїмки по платежах до бюджету та фінансуванні видатків місцевих бюджетів. 
Практика вексельних розрахунків, які мали місце в окремих регіонах України в 1998-2000 
роках, дає підстави стверджувати, що при беззаперечному дотриманні діючих законода-
вчих актів, фінансовій дисципліні всіх учасників вексельного обігу, високому професіоналі-
змі виконавців розрахунків, вексель може бути високоефективним розрахунковим інстру-
ментом, який надасть можливість підвищити результативність розрахунків в умовах 
тимчасового дефіциту обігових коштів у окремих учасників розрахункових процесів. Об-
ґрунтовано теоретичні аспекти, визначено основні проблеми вексельного обігу та мож-
ливість ефективного використання векселів у сучасних умовах.  

Studied the practice of the use of promissory notes in the economic activity of Ukrainian 
enterprises, budgetary institutions, as well as in settlements with the budget. The authors draw 
on their own experience, consider the basic aspects of the use of promissory notes repayment of 
arrears on payments in the budget and financing of the expenditures of local budgets. The 
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practice of promissory notes settlements, which took place in some regions of Ukraine in 1998-
2000, gives grounds to assert that, in implicit obedience to abide by the applicable legislative 
acts, the financial discipline of all participants of bill circulation, high professionalism of 
performers calculations, the bill can be highly effective settlement instrument that will improve 
the effectiveness of calculations in the conditions of the temporary deficit of current assets of 
individual participants in the settlement process. Theoretical aspects identified key problems of 
the bill circulation and efficient use of promissory notes in modern conditions. 

 

Постановка проблеми. Відносно використання векселів у розрахунко-
вому обороті коштів суб’єктів господарювання можна знайти різні судження 
та пропозиції. Особливо гостро дискусії ведуться в зв’язку з вступом в силу 
Закону України № 5519-VI від 6.12.2012 року, яким вносяться суттєві зміни в 
діюче законодавство відносно введення акцизу на операції з цінними папе-
рами та повернення фінансових векселів на фінансовий ринок країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних публікаціях пи-
танням використання векселів у господарському обороті приділяється увага та-
ких економістів, як: А. Аваков, Ю. Лисенков, В. Ляшко, В. Пинзеник, О. Охрі-
менко, А. Карелін, О. Савченко, В. Клименко та інші, але окремі теоретичні та 
практичні аспекти цієї проблеми потребують ґрунтованого опрацювання. 

Постановка завдання. Уточнити сутність та необхідність використан-
ня векселів у господарських розрахунках та фінансових операціях в умовах 
кризи неплатежів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність та ефективність 
примінення векселів у господарському обороті в умовах нашої країни автори 
мають наміри спираючись на досвід та практику вексельних розрахунків, що ма-
ли місце на території Полтавщини в умовах фінансової кризи 1998-2000 років. 

Практика використання векселів у господарських розрахунках у Полтав-
ській області ґрунтувалася на досвіді окремих «регіональних» вексельних про-
грам, зокрема, Харківської області, які виникли в умовах наростання кризи не-
платежів у зв’язку з нестачею обігових коштів у господарюючих суб’єктів [1]. 

На початку 1998 року в Полтавській області розрахунки платників подат-
ків з бюджетом та фінансування окремих видатків з місцевого бюджету здійс-
нювалися шляхом простого взаємозаліку. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 426 від 2 квітня 1998 року [4] подібні взаємозаліки були відмінені. 

В практику проведення розрахунків були введені векселі. При цьому 
розрахунки здійснювалися наступним чином. Обласне фінансове управління 
визначало перелік недоїмщиків бюджету, заборгованість яких необхідно бу-
ло погасити в поточному місяці, та розміри цих платежів. Під сформовану 
суму доходів «набиралися» відповідно видатки бюджету. Наступним кроком 
було побудова безрозривного ланцюга розрахунків, який би забезпечував 
проходження векселів по повному колу платежів. Якщо такий ланцюжок не-
доїмнику вдавалося побудувати, він отримував право емітувати вексель на 
суму своєї недоїмки по платежах до бюджету, Облфінуправління, в свою 
чергу, фінансувало видатки бюджету. Здійснивши кілька платежів, вексель 
повертався до емітента-недоїмщика. Заключним етапом у проведенні розра-
хунків було підписання протоколів взаємозаліку.  
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Проте, ці розрахунки, на нашу думку, можна лише умовно назвати век-
сельними. Основна причина була в обмеженому обігу векселів, з допомогою 
яких здійснювалося погашення недоїмки по платежах в бюджет та фінансу-
ванні окремих видатків статей бюджету, зокрема, платежів бюджетних уста-
нов за енергоносії. Погашення заборгованості по платежах до бюджету та фі-
нансуванні видатків відбувалося шляхом простого взаємозаліку з одночас-
ною передачею векселів. Характерно, що навіть документи, які при цьому 
підписувалися, зокрема, протокол проведення розрахунків, були старої фор-
ми, що використовувалися при проведенні взаємозаліків. 

Зростання сум несплачених податків, неможливість, в зв’язку з цим, про-
фінансувати основні статті бюджетних витрат та загальне збільшення обсягів 
неплатежів між господарюючими суб’єктами поставили задачу перед фінансис-
тами та банкірами – забезпечити своєчасне проходження цих розрахунків. 

В середині 1998 року за ініціативою Облфінуправління Полтавської 
обласної держадміністрації та Полтавського головного регіонального управ-
ління КБ «Приватбанк» було створено робочу групу по вивченню досвіду 
використання векселів у проведенні господарських розрахунків у Харківській 
області та впровадженні подібної практики на місці. Результатом роботи вка-
заної групи було створення Вексельного комітету при обласній державній 
адміністрації та Вексельної площадки, яка функціонувала на базі ПГРУ КБ 
«Приватбанк». Розпорядженням голови облдержадміністрації було обумов-
лено основні принципи взаємодії вказаних формувань.  

Більш конкретно ці умови між основними учасниками вексельних роз-
рахунків були визначені в договорі, який узгодили енергопостачальницькі та 
комунальні підприємства, а також податкова адміністрація, облфінуправлін-
ня та уповноважений банк. Обумовлено це було необхідністю дотримування 
контрагентами визначених умов руху векселів, що не виходили за рамки ді-
ючого на той час законодавства України. Ці умови, в основному, були напра-
влені на збереження інтересів усіх учасників вексельних розрахунків, якими 
виступали податкова адміністрація та облфінуправління, розпорядники міс-
цевих бюджетів, господарюючі суб’єкти та банківські установи.  

Наслідком підписанням вказаної угоди було визначення основних 
юридичних осіб, участь яких у майбутніх вексельних розрахунках була явно 
необхідна. В цей перелік ввійшли такі підприємства та установи, як: ДП 
«Полтаватрансгаз», КВП «Полтававодоканал», ВО «Полтаватеплоенерго», 
ДП ГПУ «Полтавагазвидобування», ДАЕК «Полтаваобленерго» та інші. 

Всі ці підприємства, як правило, мали недоїмку по платежах в бюджет 
та одночасно бюджет мав заборгованість перед ними. 

В угоді, яка підписувалася учасниками майбутніх вексельних розраху-
нків, були окреслено основні умови руху векселів. Було визначено, що вексе-
лі без дисконту приймаються в розрахунках по податку на прибуток, податку 
на землю, платежах Облавтодору. Крім того, без дисконту векселі передава-
лися в погашення заборгованості підприємств та установ за теплову та елект-
ричну енергію, за спожитий газ, за воду та каналізацію. 
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Результати вивчення стану розрахунків та основних причин виникнення 
заборгованостей бюджетних установ дали можливість визначити найбільш віро-
гідних емітентів векселів. Ними були газо- та теплопостачальницькі підприємст-
ва, що діяли в області. 

Щомісячно спеціалістами уповноваженого банку та облфінуправління 
вивчався стан взаємозаборгованості учасників, які подали на Вексельну пло-
щадку інформацію про розрахунки. Визначалися основні напрямки взаємних 
зобов’язань, які мали бути погашені в поточному місяці. На основі цих опра-
цювань готувалися пропозиції проведення вексельних розрахунків, що офор-
млялися у вигляді відповідних схем руху векселів. 

Банк, що був визначений як уповноважений по проведенню розрахун-
ків а також зберігачем векселів, що перебували в обороті, став виконувачем і 
технічної сторони здійснення вексельного обігу. На нього було покрадено за-
вдання побудувати таку систему збору та обробки інформації, яка б забезпе-
чувала вільний доступ до розрахунків всіх підприємств та установ області, 
які мають заборгованість по розрахунках з бюджетом або отримують фінан-
сування окремих видатків бюджету. 

Крім того, банк мав забезпечити прозорість та доступність розрахунків, 
унеможливлення несанкціонованого примінення векселів або зловживання 
випущеними в рамках вексельної програми векселів. 

З цією метою всі бажаючим приймати участь в розрахунках з примі-
ненням векселів було рекомендовано заключити з банком угоду про довірче 
управління та збереження векселів. Це дало змогу Вексельному комітету від-
слідковувати рух векселів, а спеціалістам банку, які одночасно були і вико-
навчими спеціалістами «вексельної площадки» повніше використовувати 
можливості випущених цінних паперів. 

Векселі зберігалися в касі ПГРУ КБ «Приватбанк». Всі дії з векселями 
банк виконував за розпорядженням клієнтів, які були власниками векселів. На 
спеціалістів банку було покладено документальне оформлення вексельних роз-
рахунків, виготовлення (оформлення) векселів, консультації учасників та інше. 

Для забезпечення оперативності в обробці матеріалів, що надходили в ра-
мках вексельної програми, та прозорості руху векселів спеціалістами банку була 
розроблена комп’ютерна програма супроводу розрахунків. Ця програма давала 
можливість сформувати основні схеми розрахунків, технічного оформлення век-
селів та супровідних документів. Крім того, вона надавала можливість відслідко-
вувати рух конкретного векселя з початку його випуску і до погашення. 

Подібні можливості, крім значного полегшення функції контролю, сут-
тєво спрощували проведення вексельних розрахунків в інтересах бюджетних 
установ області. 

В узагальненому вигляді процес здійснення розрахунків можна подати так: 
- фінансові органи визначають реєстр видатків бюджету, який необхід-

но було виконати в даному місяці; 
- податкові органи, в свою чергу, визначали розміри недоїмок за пла-

тежами до бюджету конкретних платників податків, які необхідно було пога-
сити в конкретному місяці; 
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- уповноважений банк на підставі поданої інформації готував схему 
проведення розрахунків, забезпечуючи максимальну пріоритетність пога-
шення сум недоїмок по платежах до бюджету платників податків та фінансу-
вання видатків розпорядників бюджетних асигнувань. Конкретно по кожній 
схемі розрахунків, визначався емітент векселів, який отримував можливість 
за допомогою векселя, як додаткового платіжного засобу, розрахуватися з 
бюджетом по податкових платежах, а також зі своїми кредиторами; 

- підготовлені схеми руху векселів погоджувалися на засіданні вексе-
льного комітету і приймалися всіма учасниками розрахунків до виконання; 

- учасники розрахунків підписували акти передачі векселів на вексель-
ній площадці (в уповноваженому банку). При цьому, векселі не покидали 
банк, перебуваючи на збереженні в сховищі банку. 

Слід відмітити, що в особливих випадках, при необхідності здійснення 
розрахунків, які виходили за межі учасників розрахунків, за погодженням із 
вексельним комітетом конкретний учасник (векселетримач) міг отримати ве-
кселі «на руки» для проведення окремих розрахунків за межами загальної ве-
ксельної схеми. 

Таким чином, акти передачі векселів слугували основним документом, що 
засвідчував здійснення платежів. Для бюджетних установ до актів передачі век-
селів необхідно було додати документи, що свідчили б про виконання профінан-
сованих робіт та послуг, або про отримання матеріальних цінностей. 

Кредитори емітента могли використовувати отримані векселі для розраху-
нків зі своїми кредиторами або з бюджетом за своїми податковими платежами. 

Фінансові органи, а точніше, бюджет розраховувався зі своїми дебіто-
рами, що мали господарські відносини з учасниками вексельного обігу.  

Таким чином, основним у здійснюваних розрахунках було погашення 
податкових заборгованостей платників податків та фінансування видатків 
розпорядників бюджетних коштів. Векселі забезпечували задоволення інте-
ресів бюджету – виконувалася дохідна та видаткова частини бюджету, що 
виражалося у вексельній схемі як «емітенти векселів – фінансові органи – 
бюджетні установи». 

В подальшому векселі могли здійснювати, так звані, самостійні оборо-
ти, які фінансові органи уже не цікавили. Векселетримачі передавали отри-
мані від бюджетних установ векселі в погашення боргів перед своїми креди-
торами. Частина векселів «зависала» на якийсь час на балансі підприємств і 
організацій, які отримали їх в оплату за надані роботи та матеріали розпоря-
дникам бюджету. Такі векселі могли чекати часу, коли у їх тримача виникне 
заборгованість за комунальні послуги та платежах до бюджету. Господарю-
ючим суб’єктам, які не бажали довгий час тримати на балансі отримані век-
селі, потрібно було шукати серед своїх партнерів по бізнесу підприємство, 
яке могло б взяти в оплату за послуги або матеріальні цінності вексель. Такі 
пошуки, при необхідності, могли здійснювати з допомогою уповноваженого 
банку, спеціалісти якого надавали консультацію та допомагали у підготовці 
схеми проведення розрахунків з використанням векселів. 

Слід відмітити, що векселі, випущені в обіг в рамках, так званої, облас-
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ної вексельної програми, за межами цієї програми, могли використовуватися 
в обороті уже з визначеним дисконтом. Ці векселі могли бути заставою при 
кредитуванні господарюючих суб’єктів, обліковувалися комерційними бан-
ками та слугували засобами розрахунків за виконані роботи та матеріальні 
цінності в самостійному обігу. В основному, ці векселі перебували на збере-
женні в уповноваженому банку, їх рух здійснювався шляхом підписання ак-
тів передачі. В окремих випадках, за заявою векселетримача при виникненні 
необхідності в самостійному проведенні фінансової операції з векселем, він 
міг бути переданий за відповідною заявою в касу бенефіціару. 

Таким чином, практика показала, що побудована в області система роз-
рахунків з бюджетом з використанням векселів забезпечила на той час ефек-
тивне погашення недоїмки по платежах до бюджету та фінансування видат-
ків місцевого бюджету. Кожного місяця такі платежі здійснювалися на кілька 
сотень мільйонів гривень.  

Практика проведення вексельних розрахунків у Полтавській області ще 
раз підтвердила нашу думку та досвід фінансистів [1, с.107], що при достат-
ній увазі зі сторони місцевих органів влади, виваженому підході податкових 
та фінансових органів, кваліфікованій роботі працівників банківських уста-
нов та фінансово-облікових працівників господарюючих суб’єктів та розпо-
рядників бюджетних коштів вексель, як розрахунковий інструмент, може 
працювати дуже ефективно.  

Висновки. На нашу думку, на даний момент в Україні сформовано 
комплекс законодавчих актів щодо використання векселів у господарському 
обороті підприємств та установ. 

Вище розглянуті основні аспекти використання векселів у розрахунках 
з бюджетом та між суб’єктами господарювання дають підстави стверджува-
ти, що при строгому дотриманні нормативних актів, фінансовій дисципліні 
всіх учасників вексельного обігу, високому професіоналізмі виконавців роз-
рахунків, вексель може бути високоефективним розрахунковим інструмен-
том, що дасть можливість підвищити результативність розрахунків в умовах 
тимчасової нестачі обігових коштів у окремих учасників розрахункових про-
цесів. Ці питання особливо актуальні в умовах введення у господарський обіг 
фінансових та казначейських векселів.  
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УДК:330.341.1  
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Кіпіоро І.М., ст. викладач 

Кіровоградський інститут МАУП 
 
У статті проведено дослідження тенденцій та закономірностей розвитку інно-

ваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств залежно від циклів еволюційної 
синергетичної моделі інноваційного розвитку. Синергетична еволюційна модель іннова-
ційного розвитку розглядається як послідовність циклів, кожен із яких характеризується 
особливостями напрямів розвитку інноваційного потенціалу. 

Формування стратегії інноваційного розвитку полягає в обґрунтуванні напряму 
розвитку інноваційного потенціалу і починається з визначення мети й завдань у межах 
обраної місії підприємства, конкретних інноваційних і ринкових орієнтирів, аналізу внут-
рішніх та зовнішніх умов діяльності, пошуку ресурсів для інноваційної діяльності та ефе-
ктивного їх розподілу. 

This article presents the trends and patterns of innovational potential of agricultural 
enterprises based on evolutionary cycles synergetic model innovation. Synergetic evolutionary 
model of innovation is seen as a series of cycles, each of which is characterized by features 
areas for innovation potential. 

The formation of innovation development strategy is to justify the direction of innovation 
potential and begin to identify goals and objectives within the selected mission enterprise 
specific innovation and market orientation, the analysis of internal and external operating 
environment, sourcing for innovation and effective distribution. 

 

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток сільськогосподарського 
підприємства – невід’ємна частина його основної діяльності, оскільки сприяє 
підвищенню рівня конкурентоспроможності продукції і підприємства зага-
лом. Розвитком можна називати не будь-які, а лише якісні зміни в структурі 
об’єкта. При цьому, важливим також є напрям змін. 

Відповідно до цього, розрізняють дві взаємопов’язані форми розвитку: 
еволюцію і революцію. Перша – це повільні, поступові, іноді невидимі для 
очей зміни в структурі об’єкта; друга – раптові, різкі, стрибкоподібні зміни. 
При цьому, іноді еволюція готує революцію, приводить до неї і закінчується 
нею. А революція натомість закінчується новими еволюційними змінами. 
Механізм, який є поштовхом до зміни еволюції на революцію, можна назвати 
кризою розвитку. Така ситуація характеризується неоднозначними причина-
ми і наслідками, засобами вирішення організаційної кризи. Будь-яке ново-
введення призводить до порушення стійкості системи підприємства, а в ній 
викликає внутрішнє напруження. Спеціалісти з інноваційного менеджменту 
відзначають наявність деяких суперечностей між функціонуванням підпри-
ємства і його змінами. Виникає потреба розробити надійний інструментарій 
діагностики фази розвитку і набір напрямів інноваційного розвитку для запо-
бігання відхиленням або дисфункціям системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес розвитку будь-якої 
складної, відкритої системи необхідно розглядати як закономірне і притому 
багатократне чергування порядку і хаосу [1, с. 48]. 

Отож виникає потреба в передбаченні критичних точок, через які прохо-
дить система на шляху свого розвитку до вищого інформаційного рівня. За сво-
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єю сутністю розвиток сільськогосподарського підприємства – це його адаптація 
до зовнішнього середовища, відповідь на його збурення. У дослідженнях сине-
ргетики, які провів Є. А. Сєдов, описано стадії переходу системи від стану хао-
су і максимальної ентропії до стану жорсткої детермінації і нульової ентропії. 
Цей перехід від максимального хаосу до максимальної детермінації він подав у 
вигляді витка спіралі, вихідною точкою якого (“Х”) є стан хаосу і максимальної 
ентропії, коли кількість структурної інформації дорівнює нулю. Кінцева точка 
(“Д”) – стан жорсткої детермінації і максимальної кількості структурної інфор-
мації. Шлях від точки “Х” до точки “Д” – це процес нагромадження структурної 
інформації, коли нарощуються міжелементні зв’язки, коли з’являється надлиш-
кова структурна інформація, яка відповідає жорстким (детермінованим) 
зв’язкам між елементами. Ці зв’язки орієнтують систему на вибір способу, що 
вважається найбільш прийнятним за моральними, етичними, світоглядними, 
релігійними, етнічними та іншими ціннісними міркуваннями і правилами, що 
поширені в цьому суспільстві. За Є. А. Сєдовим, оптимальним співвідношенням 
детермінації і свободи (ентропії) є показник 80%/20% (позиція “О”) [1, с. 46]. 
Після того, як система пройде цю точку, вона швидко втрачає свої адаптивні 
властивості й переходить до стану повної детермінації, при якому вона може іс-
нувати лише в чітко визначених стабільних умовах. У випадку зміни цих умов 
відбувається руйнування системи і стрибкоподібний перехід до стану хаосу 
(перехід від точки “Д” до точки “Х”). Система, що нормально розвивається, піс-
ля досягнення оптимального співвідношення, має можливість перейти на на-
ступний ієрархічний рівень розвитку, почати формувати між елементами попе-
реднього рівня нові інформаційні зв’язки. 

Важливим є “Закон ієрархічної компенсації” Є. А. Сєдова, який установ-
лює, що тільки за умов обмеження різноманітності нижчого рівня можливо фо-
рмувати різноманітні функції і структури, які містяться на вищих рівнях соціа-
льних систем. Важливим у таких умовах є пошук оптимального співвідношення 
свободи і детермінації у відносинах персоналу і менеджменту організації. 

Структурна інформація є жорстким ядром цілісності сільськогосподар-
ського підприємства і пов’язує в єдину систему його різні елементи. Система 
управління, яка перебуває в еволюційній фазі свого розвитку, має можливість 
протидіяти збуренням інноваційного клімату за допомогою адаптаційного 
механізму, яким вона володіє. Коли сила зовнішнього впливу суттєво пере-
вищує інноваційний потенціал підприємства, то воно дестабілізується і по-
трапляє в точку біфуркації. Тоді руйнуються старі ідеали і старий атрактор 
втрачає свою привабливість, з’являється одразу декілька “силових” напрямів 
руху. Неможливо передбачити, у якому напрямі розвиватиметься система, 
оскільки в точці біфуркації система володіє максимальною свободою вибору 
майбутнього ідеалу. Однак, стратегія системи залишається колишньою за 
сутністю – пристосуватися до нових умов існування шляхом вибору деякого 
ідеалу й адекватних шляхів його досягнення. 

У математиці деякі характерні точки і траєкторії стійких систем називають 
атрактором. В економіці атрактор – найбільш приваблива траєкторія розвитку 
компанії, яка забезпечує її стійке становище на ринку [1, с. 48]. Сутність напряму 
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інноваційного розвитку деякі науковці визначають як певний шлях або рух, що 
ґрунтується на реалізації інновацій із метою кількісно-якісних змін на підприємс-
тві [2, С. 8]. Напрями інноваційного розвитку інноваційного потенціалу підпри-
ємства класифікують за такими ознаками: відповідно до стратегічної спрямова-
ності; залежно від функціональної діяльності; за термінами реалізації; залежно 
від сфери впровадження; з маркетингової позиції; на основі розробок [2, С. 9]. 

Ю. Яковець у [3, с. 48–49] визначає, що періодичне інноваційне онов-
лення виступає загальною закономірністю суспільства загалом і всіх складо-
вих частин його систем. Він це пояснює трьома обставинами: 

1. Будь-яка система має свій потенціал розвитку, життєвий цикл, і пе-
рехід від фази до фази потребує часткового оновлення. 

2. Саме суспільство має загальну тенденцію зростання й ускладнення, 
збільшення обсягу і диференціації структури потреб; щоб їх задовольнити, 
кожна система повинна удосконалюватись або поступатися місцем іншій си-
стемі, яка може задовольнити ці потреби. 

3. Природне середовище також підлягає змінам, і суспільство із наяв-
ними системами має відчути ці зміни, щоб адекватно відреагувати на ці зов-
нішні поклики. Якщо суспільство (або будь-яка його складова частина) втра-
чає властивість до оновлення, то це найчастіше полягає в основі криз, які по-
трясають будь-які суспільні системи і закінчуються або розпадом системи, 
або тяжким відновленням властивості до самооновлення. 

Проведений аналіз довгострокових тенденцій світового й вітчизняного 
сільськогосподарського економічного розвитку показав, що динаміка відтво-
рювальних процесів, що супроводжується зміною структур національних 
економік і зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на цикліч-
них коливаннях економіки, прямо зв’язаних із науково-технічним прогресом 
й інноваційними перетвореннями. 

Саме циклічна концепція інноваційного розвитку приводить до розу-
міння науково-технічного прогресу як найважливішого шляху удосконалення 
продуктових сил, з одного боку, і як інноваційного циклу, що здійснюється 
шляхом реалізації всіх стадій із виходом новинки на ринок, з іншого. 

Практичне значення інноватики для сільськогосподарських підприємств 
полягає в можливості передбачення перспектив довгострокового техніко-
економічного розвитку галузі, пристосування до змін фаз ділових циклів, 
сприяння збільшенню ділової активності промислових підприємств [4; 5; 6]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стратегічних тен-
денцій і закономірностей розвитку інноваційного потенціалу сільського гос-
подарства залежно від циклів еволюційної синергетичної моделі інновацій-
ного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обґрунтовуючи вибір оп-
тимального напряму розвитку інноваційного потенціалу аграрного підприєм-
ства, важливо знати цілі розвитку, які, у свою чергу, формують загальну 
стратегію розвитку підприємства. Вибір й обґрунтування напряму розвитку 
інноваційного потенціалу за своєю методологічною суттю подібні до розроб-
ки стратегії інноваційного розвитку. 
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Формування стратегії інноваційного розвитку полягає в обґрунтуванні на-
пряму розвитку інноваційного потенціалу і починається з визначення мети й за-
вдань у межах обраної місії сільськогосподарського підприємства, конкретних 
інноваційних і ринкових орієнтирів, аналізу внутрішніх і зовнішніх умов діяль-
ності, пошуку ресурсів для інноваційної діяльності та ефективного їх розподілу. 

Інноваційні тенденції – це частина економічної стратегії суб’єкта госпо-
дарювання, яка являє собою системну концепцію, що пов’язує і спрямовує 
розвиток інноваційної діяльності суб’єкта економіки із системою довгостро-
кових цілей інноваційної діяльності, які визначаються загальними завданнями 
згідно з фазами розвитку й інноваційною ідеологічною спрямованістю, а та-
кож спосіб (вибір найбільш ефективних шляхів) досягнення і реалізації цільо-
вого інноваційного рівня розвитку, який уключає характер розподілу ресурсів 
між альтернативними траєкторіями інноваційного розвитку і тип поведінки. 

Отже, інноваційні тенденції у вузькому сенсі – це загальний план дій на 
довгострокову перспективу, який визначає пріоритетні напрями інноваційно-
го розвитку підприємства сільського господарства і тип його поведінки щодо 
побудови інноваційного процесу для досягнення зазначених цілей розвитку, 
це система довгострокового розподілу ресурсів між різними варіантами інно-
ваційного розвитку, а також їх перерозподіл унаслідок змін інноваційного 
потенціалу й інноваційного клімату. 

Тенденції інноваційного розвитку є частиною інноваційної закономір-
ності, вона визначає пріоритетні напрями інноваційного розвитку і шляхи їх 
втілення у виробництво задля отримання додаткової вартості. 

У [7, с. 258–271] розрізняють конкурентні стратегії в галузях, які фор-
муються; у галузях, які діють на рухливому і динамічному ринку; у зрілих 
галузях із низькими темпами зростання; у галузях, які перебувають на етапі 
застою або спаду, і в сильно сегментованих галузях. 

Зі зміною характеру конкуренції в зрілих галузях сільськогосподарські під-
приємства можуть покращити свої позиції за допомогою скорочення асортиме-
нту й кількості товарних груп, розширення меж і можливості диверсифікації сіль-
ськогосподарської продукції, підвищення ефективності ланцюга цінності, ско-
рочення витрат, нарощування зусиль щодо просунення, виходу на міжнародний 
ринок, поглинання конкурентів, створення нових і більш гнучких можливостей. 

Аналіз динаміки розвитку сільськогосподарських підприємств також 
показує, що підприємства упродовж свого існування проходять певні цикли 
розвитку. Довгі, середні і короткі цикли в економіці так чи інакше мають ві-
добразитися на розвитку підприємницьких проектів. Такий вплив може бути 
первинний (імпульси окремих складових частин економіки утворюють нові 
хвильові процеси) і вторинний (хвильова сутність економічних процесів 
впливає на розвиток конкретного підприємства і зумовлює його розвиток). 

На основі концепції циклів життя інноваційних процесів, продуктів та 
систем можлива часова, ресурсна й організаційна синхронізація всіх процесів 
і стадій виробництва. Для постадійного й поетапного дослідження інновацій-
них процесів характерна локальна, розірвана в часі інформація, у той час як 
життєциклічний підхід розглядає процес створення й освоєння нововведень 
як динамічно синхронізовану систему. 



 

 152

Інноваційна діяльність складається із низки заходів, які поєднані в єди-
ний логічний ланцюг. Кожна ланка цього ланцюга (кожна фаза інноваційного 
циклу) має свою логіку розвитку, свої закономірності й тенденції. Для дослі-
дження інноваційної діяльності найбільше значення мають життєві цикли 
сільськогосподарської продукції і технології та інноваційних організацій як 
відкритих систем. 

У табл. 1 показано конкурентні стратегії і напрями розвитку інновацій-
ного потенціалу сільськогосподарських підприємств в еволюційній синерге-
тичній моделі за кожною фазою. Знання відмінних характеристик кожної 
стратегії, що є притаманною для відповідної фази еволюційної синергетичної 
моделі інноваційного розвитку сільського господарства, дають змогу точно 
визначати всі аспекти обраних стратегій. 

Таблиця 1 
Конкурентні стратегії в моделі розвитку інноваційного потенціалу 

 сільськогосподарських підприємств 

Фази розвитку 
підприємства 

Конкурентні стра-
тегії розвитку  
підприємства 

Особливості конку-
рентних стратегій  
у зрілій галузі 

Напрями розвитку іннова-
ційного потенціалу  

підприємства 

Перша фаза Стратегія лідерства
за витратами 

Стратегія збіль- 
шення обсягів 

продаж 

Маркетингові і технологі-
чні інновації (розширення 
ринку, охоплення нових 
його сегментів, вихід на 

нові регіони) 

Друга фаза Стратегія широкої 
диференціації 

Стратегія товарної 
спеціалізації;  

Стратегія споживчої 
спеціалізації;  
Стратегія  

диверсифікації 

Продуктові інновації (нові 
способи використання то-
вару, принципово нова 

продукція, нові модифіка-
ції, нова продукція на за-
міну традиційної, чи така, 
що задовольняє потреби 

іншим способом) 

Третя фаза 
Стратегія  

оптимальних  
витрат 

Стратегія зниження 
витрат Стратегія  

оптимізації ланцюга 
цінностей Стратегія 
скорочення кількості 
товарних груп і мо-

делей товарів 

Осмислена відмова від ін-
новаційної діяльності, по-
ліпшувальні технологічні 
інновації (модернізація 
або модифікація техніки 

і технології) 

Четверта фаза 

Сфокусовані стра-
тегії на базі низь-
ких витрат і широ-
кої диверсифікації

Стратегії зливання і 
поглинання; Страте-
гія виходу на міжна-

родний ринок;  
Удосконалення або 
створення нових 
конкурентних  
можливостей 

Організаційні інновації 
(впровадження нових ме-
тодів організації виробни-
цтва, маркетингу, системи 
управління, нових фінан-
сових інструментів, нових 
форм активізації персона-
лу (стимулювання творчої 
діяльності, використання 
нових знань, поліпшення 
умов безпеки праці,  

охорони здоров’я тощо) 



 

 153

В еволюційній моделі інноваційного розвитку сільськогосподарського 
підприємства ми розглядаємо чотири фази розвитку. Кожна фаза має пері-
оди-інтервали, що повторюються. Висота фази залежить від менеджменту 
підприємства АПК. 

Перша фаза моделі пов’язана із зародженням (створенням) сільського-
сподарського підприємства. Найбільш імовірною умовою створення нового 
підприємства є ідея. Така ідея може бути технічною, організаційною, фінан-
совою, пов’язаною з обслуговуванням або розвитком підприємства сільсько-
го господарства. Основним фактором становлення на першій фазі моделі є 
добір персоналу й формування команди. 

Друга фаза моделі – це продуктова диверсифікація, тобто підприємство 
може розглядати лише ті ідеї, які забезпечують процес диверсифікації. Саме 
на цій фазі освоюються більшість сільськогосподарської продукції і послуг, 
які забезпечують виживання й захоплення відповідного ринкового сегмента. 

Третя фаза являє собою освоєння технологічного потенціалу, тобто фо-
рмування технологічного укладу, носієм якого виступає підприємство. Осно-
вою розвитку цієї фази є “байдужість до технології”, тобто властивість під-
приємства АПК здійснювати вироблення продукції за будь-якою з наявних 
технологій, а також поступове покращання його технологічних можливостей. 

Четверта фаза завершує розвиток сільськогосподарського підприємства 
як однорідної структури з погляду організації і фінансів. Стратегічна ціль на 
четвертій фазі – формування міні-економіки, тобто системи, яка має власти-
вість підтримувати розвиток інновацій, використовуючи закони ринку й за-
хищаючи інноваційне підприємництво від нього. 

Висновки. Кожна фаза розвитку підприємства АПК згідно із запропо-
нованою моделлю інноваційного розвитку передбачає свою оптимальну кон-
курентну стратегію, яка конкретизується відповідно до типу галузі, у якій 
працює сільськогосподарське підприємство, і загальним характером розвитку 
інноваційного клімату. 

У сучасних умовах інноваційний розвиток підприємств агропромисло-
вого виробництва можливий тільки на основі відповідної моделі, яка має 
враховувати регіональні особливості агропромислового виробництва та мож-
ливості інноваційного розвитку. Становлення інноваційної моделі розвитку 
агропромислового виробництва є системною проблемою і вимагає комплекс-
ного вирішення таких питань: поетапного підвищення рівня фінансування 
регіональної аграрної науки за рахунок усіх джерел з метою перетворення 
галузей агропромислового виробництва, зокрема сільського господарства, на 
високотехнологічні; підвищення результативності регіональної аграрної нау-
ки та створення потужного пакета конкурентоспроможних інновацій, насам-
перед нових агро- та біотехнологій; формування економічних механізмів 
стимулювання попиту агроформувань на інноваційну продукцію. 
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Успішний розвиток сільського господарства потребує масштабного й ефективно-

го інвестиційного забезпечення. В стратегічній перспективі необхідно здійснити додат-
кові заходи щодо інвестиційного забезпечення та інвестиційної привабливості сталого 
розвитку сільськогосподарських господарств. В управлінні реальними інвестиціями вибір 
інвестиційних проектів та оцінювання їх економічної ефективності є одним із найвідпо-
відальніших етапів. Потреби підприємств в інвестиціях визначають з урахуванням мож-
ливостей залучення інвестиційних ресурсів за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх 
джерел фінансування та інвестиційних проектів. Вибір ефективного інвестиційного про-
екту – важлива складова управління реальними інвестиціями. 

Development of agriculture requires large-scale investment and efficient software. From 
a strategic perspective it is necessary to take additional measures to ensure the investment at-
tractiveness of the investment for sustainable development of agricultural farms. In the manage-
ment of real investment choice of investment projects and evaluating their cost-effectiveness is 
one of the most important stages . Needs of enterprises in investment is determined taking into 
account the possibilities of attracting investment from both domestic and external sources of fi-
nance and investment projects. Choosing an effective investment project - an important compo-
nent of management of real investments. 

 

Постановка проблеми. Активізація інноваційної діяльності є необхід-
ною умовою розвитку аграрного сектора економіки України, підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Перс-
пективи вирішення цього завдання залежать від спроможності підприємств га-
лузі сприйняти відповідні вкладення й освоїти їх з прийнятним для інвесторів 
рівнем ефективності. Ця спроможність визначає інвестиційну привабливість га-
лузі, від оцінки якої залежать конкретні рішення інвесторів щодо обсягів, спо-
собів і принципів вкладання коштів у сільськогосподарські підприємства. 

Інвестиційні процеси в сільськогосподарських підприємствах характери-
зуються значною різницею між інвестиційними вкладеннями й інвестиційними 
потребами, скороченням обсягу інвестицій, погіршенням їх технологічної й від-
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творювальної структури, обмеженими можливостями фінансування інвестицій з 
різних джерел, що в сукупності впливає на відтворювальні процеси і приводить 
до зростання ризику й становлення несприятливих умов інвестування. 

На даний час необхідно вжити заходів до підвищення інвестиційної 
привабливості сільськогосподарської галузі, технічної і технологічної модер-
нізації виробництва сільськогосподарської продукції, поліпшення її якості та 
просування на зовнішній ринок, бо сільськогосподарська галузь є однією з 
провідних галузей, яка забезпечує виробництво продукції рослинного та тва-
ринного походження. Тому розробка і обґрунтування пропозицій відносно 
підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності в сільського-
сподарській галузі є надзвичайно актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток науки і техніки в 
Україні має базуватися на реанімації та стимулюванні розвитку науково – 
технічного потенціалу, збільшенні інвестицій у науку, складанні коротко-
строкових і довгострокових науково – технічних програм, підвищенні рівня 
наукового забезпечення розвитку сільського господарства України. 

Проблема інвестицій багатогранна й актуальна. Питанням інвестицій-
ної привабливості сільськогосподарських підприємств присвячені праці про-
відних вітчизняних вчених: О.І.Гуторова, М.І Кісіля, А.Б. Буряка, 
А.М.Поддєрьогіна, П.Т.Саблука, М.А.Садикова, В їх працях знайшли своє 
відображення окремі аспекти проблеми економічного регулювання інвести-
ційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх інвестиційна при-
вабливість. Аналіз досліджень і публікацій свідчить про відсутність систем-
ного й комплексного підходу до визначення концептуальних засад політики 
підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності у галузі сільського госпо-
дарства. Саме недостатня вивченість питань економічного регулювання інве-
стиційної діяльності та інвестиційної привабливості в сільськогосподарських 
підприємствах зумовлюють необхідність дослідження, визначають його мету. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження сутності інвести-
ційної діяльності в сільськогосподарській галузі, обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо підвищення привабливості інвестування даної галузі. Для 
досягнення цієї мети встановлюються особливості прояву інвестиційної при-
вабливості сільськогосподарських підприємств на мікро- і макрорівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна привабли-
вість підприємства є узагальнюючою оцінкою умов і обставин, які впливають 
на рішення інвестора щодо доцільності вкладання коштів у його розвиток. У 
ній відображений вплив численних внутрішніх та зовнішніх чинників, що пе-
вною мірою відображають перспективи розвитку як конкретного підприємс-
тва, так і галузі в цілому. Інвестиційна привабливість галузі формується пе-
реважно під впливом відповідних чинників на макрорівні, натомість інвести-
ційна привабливість підприємства визначає рішення, що повинно бути при-
йняте на мікрорівні. Доволі поширене твердження про низьку інвестиційну 
привабливість сільськогосподарських підприємств, вважаємо, сформувалося 
на основі того, що притік інвестицій в галузь далекий від існуючих потреб. 
Однак така ж ситуація характерна й для економіки країни в цілому. Для оцін-
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ки рівня інвестиційних процесів у галузі вважаємо за доцільне порівняти час-
тку інвестицій в основний капітал сільськогосподарських підприємств з їх 
вкладом у формування валового внутрішнього продукту[5]. 

Встановлено, що нині в сільському господарстві держави намітилася 
сприятлива тенденція до активізації інвестиційних процесів. У 2012 році за 
рахунок усіх джерел фінансування тут освоєно 19 млрд інвестицій в основ-
ний капітал, що в перерахунку на зіставні ціни на 35 % більше порівняно з 
попереднім роком (тал. 1). 

Таблиця 1 
Обсяги інвестицій в основний капітал сільського господарства  

у фактичних і порівнянних цінах за 2000 – 2012 рр. 
Роки Показники 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сільське господар-
ство та мисливство, 
млн. грн 

871 4905 7290 9338 16682 9295 12106 17981 19363 

у фактичних цінах 871 4905 7290 9338 16682 9295 12106 17981 19363 
у порівнянних ці-
нах 496 1644 2213 2616 3746 1869 2171 2866 3870 

у % до попередньо-
го року 88,6 126,0 134,5 118,2 143,2 49,9 116,4 132,0 135,0 

 

У структурі джерел фінансування інвестицій у сільське господарство 
дві третини займають власні кошти товаровиробників і понад 25% кредити. 
Проте фактична динаміка інвестицій в основний капітал галузі, структурні 
зрушення в джерелах фінансування інвестицій у галузь свідчать про необхід-
ність суттєвої активізації інвестиційних процесів, посилення ролі іноземних 
інвестицій та інших залучених джерел, що можливо досягти як підвищення 
інвестиційної привабливості кожного підприємства, так і поліпшенням інвес-
тиційного клімату в державі. 

Формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземного 
капіталу та інвестиційних ресурсів, а також збільшення національних інвестицій 
поки що стримує ряд негативних чинників, найважливішими серед яких є : непо-
слідовна і недосконала інвестиційна політика держави в аграрній сфері, в якій 
переважають принципи залишкового виділення коштів на потреби розвитку 
установ бюджетної сфери та на непряму підтримку проектів недержавних інвес-
торів; недосконалі механізми й схеми використання бюджетних коштів; нероз-
виненість інноваційної інфраструктури; надмірний знос основних засобів і відсу-
тність умов не лише для розширеного, а й простого їх відтворення; несприятливі 
умови для розвитку малого бізнесу на селі; низька ліквідність інвестицій; не-
розв’язаність проблеми іпотеки; недостатнє фінансування заходів щодо розвитку 
шляхової мережі на селі; недосконалий механізм економічних відносин між га-
лузями, що призводить до низької рентабельності капіталу та інвестиційної при-
вабливості окремих галузей сільського господарства [4]. 

Слід розрізняти поняття інвестиційної привабливості та інвестиційної 
ефективності. Інвестиційна привабливість є відображенням суб’єктивних по-
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глядів інвесторів на перспективи бізнесу, наявність інвестиційних ризиків 
тощо. Інвестиційну ефективність відображають фактичні результати госпо-
дарювання відповідних підприємств. Порівняння фактичних результатів дія-
льності підприємств окремих галузей з обсягом вкладених у їх розвиток інве-
стицій дозволяє оцінити інвестиційну привабливість цих галузей з урахуван-
ням макроекономічних процесів, що відбуваються в країні. Подібні дослі-
дження здійснювалися вітчизняними економістами. Зокрема, О.В. Покатаєва 
порівнювала фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств в 
окремі роки з обсягом вкладених у них у ці роки інвестицій [10]. Одна к при 
цьому не враховувався час запізнення та тривалий характер впливу інвести-
цій на результати господарювання. Окремі автори [4; 7] пропонують для оці-
нки ефективності інвестиційного процесу в економіці в цілому й у розрізі ос-
новних видів діяльності порівнювати приріст валового випуску з приростом 
інвестицій. Та застосування такої методики в період фінансово – економічної 
кризи, коли в окремих галузях спостерігаються від’ємні показники приросту 
інвестицій та випуску, супроводжується певними труднощами [11]. Здійсню-
ваний нами моніторинг ситуації показав, що у Харківській області налічуєть-
ся всього кілька десятків сільськогосподарських підприємств, які звітують за 
формою №50 с-г (з майже двох сотень), здатних вирішувати серйозні страте-
гічні завдання лише за рахунок власних та позичених коштів, до того ж серед 
них переважають підприємства, які вже розвиваються завдяки використанню 
залучених інвестицій. Власника підприємства, який найбільше зацікавлений 
в одержанні прибутків від його функціонування, не доводиться переконувати 
вкладати кошти в його розвиток. Тому, на перший погляд, питания стимулю-
вання вкладання власних коштів у певне сільськогосподарське підприємство 
не є актуальним. Разом з тим, не виключається варіант, коли інвестор, який 
вклав значні кошти в сільськогосподарське підприємство і став його власни-
ком чи одним з основних співвласників, вирішить вийти з аграрного бізнесу. 
Такі варіанти, зокрема, ймовірні стосовно власників агрохолдингів [8], для 
яких диверсифікація інвестицій в різні галузі – звична справа. Зважаючи на 
великі розміри агрохолдингових структур, наслідки таких процесів можуть 
набути катастрофічного характеру. 

Вирішення зазначеної проблеми залежатиме від інвестиційної приваб-
ливості сільського господарства, тобто від спроможності підприємств галузі 
забезпечити інвестору прийнятний рівень доходів на вкладені ним кошти [9]. 
За належного рівня інвестиційної привабливості галузі, навіть якщо певний 
суб’єкт прийме рішення про припинення своєї діяльності в ній, знайдеться 
інша особа, котра проявить бажання придбати відповідний бізнес. От же, ма-
сштаби вкладення коштів зовнішніх інвесторів у сільськогосподарські під-
приємства залежать від ліквідності аграрного бізнесу, тобто здатності вийти з 
нього, продавши підприємство (частку в статутному фонді) без особливих 
втрат для інвестора. Очевидно, зазначені обставини впливають і на перспек-
тиви використання для фінансування розвитку сільськогосподарських під-
приємств залучених коштів. Притік зовнішніх інвестицій у вигляді залучених 
коштів залежатиме від інвестиційного клімату в галузі та державі, основні 
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характеристики якого формуються на макрорівні. Результатом сприятливого 
інвестиційного клімату на національному рівні буде збільшення обсягів іно-
земних інвестицій. Навіть якщо вони надходитимуть в інші галузі економіки, 
конкуренція між зарубіжними та вітчизняними інвесторами змусить останніх 
інтенсивніше вишукувати потенційні об’єкти інвестування, до яких відно-
сяться й сільськогосподарські підприємства. Концептуальні підходи й реко-
мендації, спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Україні, опра-
цьовані в численних наукових працях, відображені в низці програмних доку-
ментів уряду та профільних міністерств країни, тому ми не ставимо перед со-
бою завдання детально розглянути їх у своєму дослідженні. Водночас відзна-
чимо певні особливості, які стосуються механізму залучення інвестицій в 
сільськогосподарські підприємства на мікрорівні. Прийняття рішення щодо 
доцільності вкладання коштів у конкретне підприємство ґрунтується на оцін-
ці низки критеріїв його інвестиційної привабливості. Сформувався традицій-
ний підхід, за яким у якості таких критеріїв пропонується використовувати 
показники фінансового стану підприємства.  

Відповідно збиткове підприємство чи підприємство з негативними па-
раметрами грошових потоків не відноситься до числа потенційних об’єктів 
інвестування [6; 11]. Такий підхід виправданий, якщо йдеться про придбання 
частини акцій підприємства чи надання йому кредиту. Однак пайові інвесто-
ри, котрі проявляють інтерес до сільськогосподарських підприємств, здебі-
льшого прагнуть отримати над ним повний контроль. Натомість власники 
підприємства, які відчувають спроможність вирішувати проблеми його роз-
витку за рахунок власних та позичених коштів, навряд чи погодяться на при-
хід зовнішнього стратегічног оінвестора. Отже, для потенційних інвесторів у 
сільськогосподарські підприємства з високими показниками фінансового 
стану існують значні вхідні бар’єри. Відповідно ці бар’єри доволі низькі для 
інвесторів у фінансово слабкі підприємства. Ситуація, коли для реалізації пе-
рспективного варіанту конкурентної стратегії доводиться залучати зовніш-
нього інвестора, який отримає повний чи відчутний контроль над підприємс-
твом, очевидно, часто дуже болісно сприймається його теперішніми власни-
ками. Конфлікт інтересів між потенційним стратегічним інвестором та влас-
никами сільськогосподарського підприємства можна вирішити, якщо остан-
нім будуть запропоновані певні менеджерські функції на об’єкті інвестуван-
ня. Доводиться брати до уваги й інтереси власників земельних паїв – орендо-
давців базового ресурсу, без якого неможливе функціонування підприємства. 
Далекоглядні інвестори налаштовуються на конструктивну співпрацю з усіма 
зацікавленими сторонами, беруть певну участь у вирішенні соціальних про-
блем села [13]. 

Набагато привабливішим для менеджерів сільськогосподарського під-
приємства є варіант, коли для реалізації конкурентної стратегії можуть бути 
використані позичені кошти. Однак на отримання кредиту можуть розрахо-
вувати лише підприємства з доволі міцними параметрами фінансового стану. 
Інвестиційний розвиток вітчизняного аграрного сектора пов’язаний насампе-
ред з активністю стратегічних інвесторів і супроводжується інтенсивним пе-
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рерозподілом власності. Сприйняття як суспільством в цілому, так і окреми-
ми учасниками інвестиційного процесу відповідних змін визначатиме темпи 
подолання кризи у цій сфері економіки.  

Висновки. Сільське господарство України є галуззю, для якої характе-
рна доволі висока інвестиційна активність. Вона ґрунтується насамперед на 
суб’єктивних рішеннях інвесторів, адже окупність інвестицій у сільськогос-
подарські підприємства порівняно з іншими основними галузями вітчизняної 
економіки є нижчою. Важливим чинником інвестиційної привабливості сіль-
ськогосподарських підприємств є низькі вхідні бар’єри в галузь. Складне фі-
нансово - економічне становище більшості сільськогосподарських підпри-
ємств пробуджує інтерес до них зі сторони інвесторів, котрі прагнуть отри-
мати повний контроль над об’єктами інвестування. У подальшому, після 
оздоровлення ситуації, відповідні підприємства можуть без особливих труд-
нощів використовувати для реалізації інвестиційних проектів позикові кош-
ти. Високі показники рентабельності операційної діяльності передових під-
приємств галузі свідчать про вигідність операцій реінвестування. 
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УДК 338.43:636.22/28 «312» (477.43/44) 
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ 

В ПОДІЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ 
Кориткіна К.А., аспірант 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Зважаючи на кризові явища у вітчизняному скотарстві у зв’язку із зменшенням 

обсягів виробництва продукції та поголів’я тварин у господарствах усіх форм власності 
в статті розкрито та проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку виробницт-
ва яловичини в Подільському регіоні та намічено напрями нарощування виробництва для 
забезпечення потреб населення регіону даною продукцією. Зокрема запропоновано шляхи 
підвищення рівня економічної ефективності виробництва яловичини на основі зниження 
затрат на одиницю продукції та удосконалення взаємовідносин між сільськогосподарсь-
кими товаровиробниками і переробними підприємствами. Для зміцнення економіки госпо-
дарств з виробництва м’яса великої рогатої худоби доцільно об’єднати технологічний 
ланцюг «виробництво→глибока переробка→реалізація кінцевої продукції». 

Because of the crisis phenomena in the domestic cattle breeding in connection with 
diminishing of production of goods and population of zoons volumes in the economies of all 
patterns of ownership in the article the modern consisting and progress of production of beef 
trends is exposed and analysed of the Podil'skomu region and directions of increase of 
production are set for providing of necessities of population of region by this products. The ways 
of increase of level of economic efficiency of production of beef are in particular offered on the 
basis of decline of expenses on unit of products and improvement of mutual relations between 
agricultural commodity producers and processing enterprises. For strengthening of economy of 
economies from the production of meat of cattle it is expedient to unite a technological chain 
«production→deep processing→ realization of eventual products». 

 

Постановка проблеми. У забезпеченні населення продуктами харчу-
вання провідна роль належить м’ясним галузям. Особливе місце в структурі 
м’ясних ресурсів займає м’ясо великої рогатої худоби, яке відзначається зна-
чною кон’юнктурою як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Вміст 
білка в 1 кг яловичини (першої категорії) становить 186 грм, або більше, ніж 
у свинині на 29,4%. 

Тривалий час нарощувалося виробництво яловичини, зростала її роль у 
забезпеченні населення м’ясом і м’ясопродуктами, протягом 1960-1990 рр. у 
всіх категоріях господарств виробництво м’яса великої рогатої худоби збі-
льшилося у 2,8 раза. Яловичина в структурі м’ясних ресурсів відіграла домі-
нуючу роль і у 1990 році і становила 45,6%. В 2012 році питома вага ялови-
чини в структурі м’ясних ресурсів становила лише 9,6% і рівень споживання 
на душу населення становить 9,1 кг при біологічній потребі 32 кг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка теоретичних пи-
тань ефективного розвитку галузі тваринництва, зокрема виробництва ялови-
чини, стала темою досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Різноплановими дослідженнями цієї проблеми займалися і зробили вагомий 
внесок у її розвиток такі вчені, як: В. Андрійчук, В. Амбросов, П. Березівсь-
кий, В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Савчук, П. Саблук, І. Топіха та ін. Проте 
проблема і досі потребує глибшого та всебічного дослідження, оскільки фун-
кціонування галузі скотарства в теперішньому часі має свої особливості. На 
часі вирішення окремих проблем, пов’язаних із регіональними особливостя-
ми функціонування та розвитку галузі на рівні області, району та села. 
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Постановка завдання. Дослідження сучасного стану розвитку вироб-
ництва яловичини, виявлення тенденцій та визначення основних напрямків 
подальшого розвитку галузі скотарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За останні роки внаслідок 
об’єктивних і суб’єктивних причин відбулися негативні зміни у розвитку 
скотарства регіону, зниження виробничого потенціалу галузі, скорочення ви-
робництва яловичини (табл. 1). 

Таблиця 1 
Виробництво (реалізація) м’яса великої рогатої худоби  

в Подільському регіоні, у забійній масі, тис. тонн 
в тому числі: 
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1990 1985,4 287,6 257,8 29,8 93,2 85,3 7,9 118,0 102,0 16,0 76,4 70,5 5,9 14,4
2000 754,3 114,5 46,0 68,5 46,6 18,6 25,0 36,5 16,7 19,8 31,1 10,7 20,4 15,2
2005 561,8 76,8 24,7 52,1 27,0 10,1 16,9 23,8 11,6 12,2 26,0 3,0 23,0 13,6
2010 427,7 57,5 15,8 41,7 22,0 5,6 16,4 23,1 8,2 14,9 12,4 2,0 10,4 13,4
2011 399,1 52,4 14,9 37,5 21,2 5,1 16,1 19,6 7,9 11,7 11,6 1,9 9,7 13,1
2012 388,5 52,5 14,8 37,7 20,9 5,2 15,7 19,8 7,7 12,1 11,8 1,9 9,9 13,5
+, - 

2012р. 
до 

2000р. 

-365,8 -62,0 -31,2 -30,8 -25,7 -13,4 -9,3 -16,7 -9,0 -7,7 -19,3 -8,8 -10,5 -0,9

Джерело: власні дослідження. 
 

Реалізація яловичини (в забійній масі) змінилася із 1985,4 тис. тонну 
1990 році до 388,5 тис. тонн у 2012 році, в цілому по Україні, зокрема в під-
приємствах Подільського регіону відповідно з 287,6 до 52,5 тис. тонн. Якщо 
в 1990 році у всіх категоріях господарств регіону з розрахунку на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь було вироблено 61,7 ц яловичини і на 1 особу 
41,4 кг, то у 2012 році дані показники становили відповідно 12,4 ц і 6,8 кг. 
Дещо інша тенденція мала місце в господарствах населення, де у 2012 році 
було реалізовано37,7 тис. тонн яловичини, або більше, ніж у 1990 році на 
26,5%. Проте господарства населення Подільського регіону не компенсували 
скорочення реалізації яловичини, яке відбулося в сільськогосподарських під-
приємствах, а з розрахунку на одиницю земельної площі навіть зменшили. 
Так, у 2012 році у господарствах населення було вироблено яловичини 16,9 ц 
проти 71,9 ц у 1990 році. 
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Зміни в обсягах виробництва яловичини зумовлені в основному скоро-
ченням чисельності поголів’я великої рогатої худоби, яке в усіх категоріях 
господарств скоротилося із 3343,5 тис голів у 1991 році до 755,9 тис. голів у 
2012 році. Особливо негативно вплинули на обсяги виробництва м’яса зміни, 
що відбулися в розвитку галузі в сільськогосподарських підприємствах, де у 
2012 році чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 216,6 тис. 
голів проти 2633,1 тис голів у 1991 році, або у 12 разів менше. Поголів’я ве-
ликої рогатої худоби у всіх категоріях господарств країни зменшилося із 
24623,4 тис. голів у 1991 році до 4425,8 у 2012 році (табл. 2). 

Таблиця 2 
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в Подільському регіоні 

Роки Поголів’я великої рогатої худоби, 
тис. гол. 1991 2001 2006 2009 2010 2011 2012 

Україна 24623,4 9423,7 6514,1 5079,0 4826,7 4494,4 4425,8
Вінницька об. 1247,1 558,8 423,1 364,8 346,7 317,2 313,4 

Хмельницька об. 1165,7 558,4 380,7 303,7 284,7 269,2 257,6 
Тернопільська об. 930,7 387,5 261,3 205,8 197,6 182,4 184,9 
Подільський регіон 3343,5 1504,7 1065,1 874,3 829,0 768,8 755,9 

Усі категорії 
господарств 

у % до всього по 
Україні 13,6 16,0 16,4 17,2 17,2 17,1 17,1 

Україна 21083,3 5037,3 2491,8 1720,1 1627,1 1526,4 1510,6
Вінницька об. 1057,7 337,7 168,8 117,6 112,4 105,4 105,0 

Хмельницька об. 931,3 315,5 155,2 91,4 85,3 81,2 82,2 
Тернопільська об 644,1 132,4 41,0 26,2 26,5 26,6 29,4 
Подільський регіон 2633,1 785,6 365,0 235,2 224,2 213,2 216,6 

в т. ч. сільсь-
когос-

подарські під-
приємства 

у % до всього по 
Україні 12,5 15,6 14,6 13,7 13,8 14,0 14,4 

Україна 3540,1 4386,1 4022,3 3358,9 3199,6 2968,0 2915,2
Вінницька об. 189,4 221,1 254,3 247,2 234,3 211,8 208,4 

Хмельницька об. 234,4 242,9 225,5 212,3 171,1 188,0 175,4 
Тернопільська об. 286,6 255,1 220,3 179,6 199,4 155,8 155,5 
Подільський регіон 710,4 719,1 700,1 639,1 604,8 555,6 539,3 

господарства 
населення 

у % до всього по 
Україні 20,0 16,4 17,4 19,0 18,9 18,7 18,5 

Джерело: власні дослідження 
 

Щодо господарств населення, то до 2006 року чисельність утримуваного 
ними поголів’я великої рогатої худоби зростала, після чого відбулося його по-
ступове скорочення і в 2012 році чисельність становила 539,3 тис. голів проти 
700,1 у 2006 році, 701,5 тис. гол. у 2007 р., 661,5 тис. гол. у 2008 р., 604,8 тис. гол. 
у 2010 р. Відповідно в усіх категоріях господарств регіону скоротилася чисель-
ність великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 
Якщо у 1990 році цей показник становив 71,7 голів, то у 2012 році – 17,8 голів. 

Аналогічна ситуація щодо чисельності поголів’я великої рогатої худо-
би спостерігається і по областях регіону. Найбільше скорочення чисельності 
поголів’я допустила Тернопільська область (81,1%). 

Зменшенню обсягів виробництва яловичини, крім скорочення поголів’я 
великої рогатої худоби, сприяли також низькі середньодобові прирости мо-
лодняку на дорощуванні та відгодівлі.  
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Дані рисунку 1 свідчать про те, що середньодобові прирости великої рога-
тої худоби суттєво зросли протягом 1990-2012 років в сільськогосподарських 
підприємствах Подільського регіону, так і в Україні в цілому (що є чи не єдиним 
позитивним фактором). Зокрема, найкращу продуктивність у 2012 році мало по-
голів’я великої рогатої худоби в Хмельницькій області – 564 грм, що перевищує і 
середній показник по країні (на 12%) і аналогічні показники по Вінницькій та 
Тернопільській областях (на 9,3 та 3,8% відповідно) (рис. 1). 
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Рис. 1. Середньодобові прирости великої рогатої худоби у сільськогосподар-

ських підприємствах Подільського регіону 
Джерело: власні дослідження 
 

Необхідно відзначити, що в динаміці протягом 1990-2012 років проду-
ктивність однієї голови зросла найвищими темпами у тій же Хмельницькій 
області на 27,3%, дещо менші темпи у Вінницькій та Тернопільській облас-
тях на 6,2 та 10,8% відповідно. 

В цілому в Подільському регіоні середньодобовий приріст однієї голо-
ви великої рогатої худоби становив 541 грм, що знаходиться вище середньо-
го рівня по Україні. 

Незважаючи на підвищення середньодобових приростів, яке почалося з 
2006 року, досягнутий рівень продуктивності залишається низьким порівня-
но з тим, який відмічається в передових господарствах, де прирости худоби 
на дорощуванні та відгодівлі становлять 800 грм і вище. Таким чином, може-
мо зробити висновок, що основною причиною зменшення обсягів виробниц-
тва яловичини є скорочення кількості поголів’я, особливо це стосується сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Негативна тенденція щодо наявного поголів’я великої рогатої худоби 
та низька продуктивність свідчать про зниження обсягів виробництва, виро-
щування та реалізації великої рогатої худоби (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Співвідношення вирощування великої рогатої худоби  

до її реалізації на забій за 2012 рік 
Усі категорії  
господарств в тому числі: 

сільськогосподарські під-
приємства господарства населення
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Україна 640,7 679,1 94,3 170,4 164,9 103,3 470,3 514,2 91,5 
Подільський 

регіон 85,2 89,4 95,3 25,5 25,4 100,3 59,7 64,0 93,3 

в тому числі: 
Вінницька 
область 29,5 32,7 90,2 12,7 13,2 96,2 16,8 19,5 86,1 

Хмельницька 
область 36,6 36,5 100,2 9,5 8,8 107,9 27,1 27,7 97,8 

Тернопільська 
область 19,1 20,2 94,5 3,3 3,4 97,0 15,8 16,8 94,0 

Джерело: власні дослідження 
 

В 2012 році в Подільському регіоні реалізовано на забій на 4,2 тис. 
тонн м’яса більше, ніж вирощено. Співвідношення між вирощуванням і реа-
лізацією становить 95,3%. Лише в Хмельницькій області вирощування по 
відношенню до реалізації становить 100,2% в усіх категоріях господарств, 
107,9% - в сільськогосподарських підприємствах, хоча абсолютні показники 
залишаються дуже низькими. Вінницька і Тернопільська області реалізову-
ють більше, ніж вирощують. 

Таким чином, ситуація щодо виробництва яловичини в регіоні залиша-
ється критичною. Відповідно до зменшення виробництва даного виду проду-
кції скорочуються обсяги споживання яловичини в регіоні. Так, у 2012 році 
цей показник з розрахунку на одну особу становив 9,8 кг, зокрема в Хмель-
ницькій області – 10,1 кг, Вінницькій – 9,3 кг, Тернопільській – 9,4 кг, проти 
51,2 кг в Аргентині, 42,3 у США. Негативні зміни розвитку скотарства су-
проводжуються збільшенням затрат на виробництво одиниці продукції, а те-
мпи зростання цін її реалізації не дали можливості вивести галузь у розряд 
прибуткових. Так, якщо у 2000 році по Україні співвідношення собівартості 
до ціни реалізації становило як 1 до 0,42 за коефіцієнтом збитковості 0,58, по 
Подільському регіоні відповідно 1 до 0,46 з коефіцієнтом збитковості 0,54, то 
в 2012 році ці показники становили по Україні 1 до 0,70 і 0,295, по регіоні – 1 
до 0,78 і 0,22 (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Результати від реалізації м’яса великої рогатої худоби 

Показник Вінницька 
область 

Хмельни-
цька об-
ласть 

Тернопіль-
ська об-
ласть 

Поділь-
ський регі-

он 

Всього по 
Україні 

Регіон у 
% до 

України
Кількість реалізо-
ваної продукції, 

тис. тонн 
2000 р. 

 
 
 

37,1 

 
 
 

26,5 

 
 
 

11,2 

 
 
 

74,8 

 
 
 

656,4 

 
 
 

11,4 
2011 р. 11,9 7,8 3,1 22,8 170,6 13,4 
2012 р. 12,4 7,9 3,3 23,6 166,7 14,1 

Повна собівар-
тість реалізованої 

продукції, 
 тис. грн. 
2000 р. 

 
 
 
 

134858 

 
 
 
 

87741 

 
 
 
 

48708 

 
 
 
 

271308 

 
 
 
 

2425398 

 
 
 
 

11,2 
2011 р. 170544,8 133212,3 44818,4 348575,5 2715025,6 12,8 
2012 р. 202074,0 137059,1 47783,4 386919,5 2926191,7 13,2 

Чистий дохід (ви-
ручка), тис. грн. 

2000 р. 

 
 

62884,5 

 
 

45951,0 

 
 

15310,4 

 
 

124145,9 

 
 

1022014,8 

 
 

12,1 
2011 р. 148996,6 99501,1 39921,8 288419,5 2042250,0 14,1 
2012 р. 158714,0 99886,5 43550,2 302150,7 2062569,8 14,5 

Прибуток (зби-
ток), тис. грн. 

2000 р. 

 
 

-71973,5 

 
 

-41790,0 

 
 

-33397,6 

 
 

-147161,1 

 
 

-1403383,2 

 
 

10,5 
2011 р. -21548,2 -33711,2 -4896,6 -60156,0 -622775,6 9,6 
2012 р. -43360,0 -37172,6 -4233,2 -84765,8 -863621,9 9,8 

Собівартість 1 ц 
живої маси, грн. 

2000 р. 

 
 

363,5 

 
 

331,1 

 
 

434,9 

 
 

362,7 

 
 

369,5 

 
 

98,1 
2011 р. 1432,04 1700,98 1436,12 1528,83 1590,9 96,1 
2012 р. 1631,33 1741,74 1433,9 1639,5 1754,86 93,4 

Середня ціна реа-
лізації, грн. 

2000 р. 

 
 

169,5 

 
 

173,4 

 
 

136,7 

 
 

165,97 

 
 

155,7 

 
 

106,5 
2011 р. 1251,11 1270,52 1279,22 1264,99 1196,68 105,7 
2012 р. 1281,28 1269,35 1306,4 1280,29 1236,94 103,5 

Рівень рентабель-
ності (збитковос-

ті), % 
2000 р. 

 
 
 

-53,4 

 
 
 

-48,0 

 
 
 

-68,6 

 
 
 

-54,2 

 
 
 

-57,9 

 
 
 

-3,7 
2011 р. -12,6 -25,3 -10,8 -17,2 -24,8 -7,6 
2012 р. -21,5 -27,1 -8,9 -21,9 -29,5 -7,6 
Джерело: власні дослідження 
 

Якщо аналізувати економічну ефективність по областях регіону, то са-
ма низька збитковість від реалізації яловичини у Тернопільській області  
(-8,9%), хоча абсолютні показники залишаються дуже низькими. 

Висновки. Для забезпечення населення регіону яловичиною необхідно 
нарощувати виробництво даної продукції, яке може відбутися за такими на-
прямами: 
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- розширення використання надремонтних телиць для додаткового над-
ходження помісного поголів’я; 

- розширення інтенсивного вирощування та відгодівлі молодняку худо-
би, особливо у фермерських господарствах; 

- поглиблення спеціалізації господарств на виробництві яловичини; 
доведення розмірів ферм у сільськогосподарських підприємствах з від-

годівлі великої рогатої худоби не менше, ніж до 2-3 тис. голів, а комплексів – 
від 3 до 6 тис. голів; 

- розширення племінної бази м’ясного спеціалізованого скотарства за 
рахунок удосконалення діючих та організації нових репродукторів худоби 
м’ясного напрямку; 

- підвищення економічної ефективності виробництва яловичини на основі 
зниження затрат на одиницю продукції та удосконалення взаємовідносин між 
сільськогосподарськими товаровиробниками і переробними підприємствами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОВА-
РОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Корженівська Н. Л., к.е.н., доцент, докторант 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
У статті розкривається сутність і значення сучасних тенденцій розвитку това-

ровиробників зерна, були виявлені найважливіші фактори, що впливають на економічну 
безпеку підприємства. Зазначено, що саме грошові надходження від реалізації зерна на 
світовому ринку спроможні забезпечити товаровиробникам економічне зростання та 
фінансову стабільність, як похідні якісної системи економічної безпеки в умовах мінливо-
го ринкового середовища та трансформаційних змін у економіці.  

Вивчено особливості забезпечення економічної безпеки та проблеми вітчизняних 
товаровиробників зерна із виходом на світовий ринок та запропоновано рекомендації що-
до врахування цих особливостей з метою інноваційного розвитку ринку зерна в умовах 
глобалізації, реструктуризація експорту за рахунок збільшення переробної продукції.  

The paper reveals the essence and significance сurrent trends of development the 
commodity grain, were found the most important factors affecting the economic safety of the 
enterprise. Indicated that it is cash receipts from the sale of grain on the world market producers 
can ensure economic growth and financial stability eas derivatives of еconomic security in a 
changing market environment and transformational change in the economy. 

The features of economic security and the problem of domestic grain producers with 
access to the global market and provides recommendations on including these features to 
innovative development of the grain market in the context of globalization , restructuring exports 
by increasing manufacturing output. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах економічних перетворень 
здійснюється активний пошук нових підходів до формування ефективного 
розвитку підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності. Грошові 
надходження від реалізації зерна, як основна складова забезпечення економі-
чної безпеки підприємства, на світовому ринку спроможні забезпечити това-
ровиробникам економічне зростання та фінансову стабільність, як похідні 
якісної системи економічної безпеки в умовах мінливого ринкового середо-
вища та трансформаційних змін у економіці.  

Важливою формою прояву процесів глобалізації є виникнення міжнарод-
ної системи регулювання світового господарства. В умовах створення глобаль-
них механізмів відтворення формується єдиний економічний і правовий простір, 
уніфікується промислова, митна, валютна, соціальна та екологічна політика роз-
винених країн, відбувається стандартизація способу життя, системи потреб у ма-
сштабах всієї планети. Велике значення у цих процесах належить МВФ, Світо-
вому банку, міжнародним конференціям (Світовому економічному форуму). 
Провідним фактором міжнародної системи регулювання світової економіки є 
ГАТТ/СОТ, яка створює правову основу світової торгівлі, сприяє її лібералізації. 
Так, результати глобалізації, як розвиток нових форм міжнародного поділу праці, 
зростання руху капіталів, лібералізація світової торгівлі, посилення конкуренції 
прискорюють економічний розвиток країн, сприяють зростанню добробуту їх 
народів. Це привело до зростання реального валового світового продукту за 
останню чверть ХХ ст. більше як у два рази [1, с. 24]. 

Оскільки зерновиробництво є стратегічною та експортоорієнтованою га-
луззю сільського господарства країни, актуальним постає питання дослідження 
особливостей, які виникають у сфері забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств-зерновиробників в умовах глобалізації світового господарства та форму-
вання і послідовної реалізації зовнішньоекономічної стратегії України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної безпе-
ки підприємств досліджуються багатьма науковцями та практиками. У своїх 
роботах молоді науковці та провідні вчені, аграрії-виробники розглядають рі-
зноманітні підходи до визначень, складових, обґрунтування факторів, що 
впливають на економічну безпеку підприємств. Існує велика кількість науко-
вих публікацій, змістовних монографій, навчальних посібників, присвячених 
темі економічної безпеки. Зокрема, Агафонов Б.Б., Буришев С.А., Лутаев І.В., 
Прохоров С.Л. розкрили питання концепції безпеки; Бандурка О.М., Ващен-
ко Н.В., Гічова Н.Ю., Донець Л.І., Заїчковський А.О., Іванюта Т.М., Козачен-
ко Г.В., Ляшенко О.М., Малик М.Й., Мунтіян В.І., Ординський В.Л., Пастер-
нак-Таранушенко С., Пономарьов В.П., Пугачов М.І., Самойленко А.Г. здійс-
нили змістовний аналіз економічної безпеки підприємств. Проте, на нашу 
думку, майже відсутнє висвітлення у науковій літературі економічної безпе-
ки товаровиробників зерна, її особливостей в умовах глобальних ринкових 
перетворень, що зумовило актуальність проведених досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є комплексне вивчення та обґру-
нтування значущості особливостей забезпечення економічної безпеки това-
ровиробників зерна в сучасних умовах ринкової глобалізації. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека будь-
якого підприємства включає в себе комплекс складових та різноманітний 
спектр чинників впливу на її стан. За визначенням науковців поняття еконо-
мічної безпеки включає: 

- захист проти економічних злочинів. Дуже часто забезпечення ЕБП зво-
дять до протистояння, захисту від різного роду економічних злочинів (крадіжки, 
шахрайство, фальсифікації, промислове шпигунство і т.д.). Поза сумнівом, ці за-
грози дуже важливі і повинні постійно аналізуватися і враховуватися, але зводи-
ти ЕБП лише до цього не можна. Це поняття ширше і більш ємке [2];  

- стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз. Підприємство - це 
в першу чергу - об'єкт економічних відносин. Власник підприємства, в першу 
чергу ставить результатом діяльності підприємства - досягнення поставленої 
ним мети, яка, як правило, носить економічний характер. Чи виникатимуть в 
процесі цього досягнення які-небудь загрози, чи вестиметься з ними бороть-
ба, як вона вестиметься - власникові, швидше за все, однаково. Боротьба з за-
грозами, як така, найчастіше не є метою створення і володіння підприємст-
вом, ведення ним економічній діяльності. Втім, міркування про економічну 
доцільність ведення боротьби з загрозами напевно викличе інтерес власника, 
оскільки це безпосередньо зачіпає його матеріальні інтереси, оскільки веден-
ня цієї боротьби вимагає здійснення витрат, а виграш неочевидним [3];  

- стан ефективного використання ресурсів або потенціалу. Підхід, який 
намагається уникнути вживання поняття загрози у визначенні ЕБП, базується 
на економічних поняттях досягнення мети, функціонування підприємства, 
тобто є ресурсно-функціональним підходом. У визначенні економічної без-
пеки підприємства з точки зору цього підходу не згадана можливість викори-
стання некорпоративних ресурсів забезпечення ЕБП, наприклад державних 
правоохоронних органів, системи регулювання торгових та виробничих від-
носин. Також неможливо визначити чи є швидкий, динамічний розвиток під-
приємства або навпаки, застій, стабільним функціонуванням;  

- наявність конкурентних переваг. Підхід, прихильники якого вважа-
ють, що наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріа-
льного, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів і органі-
заційної структури підприємства його стратегічним цілям і завданням забез-
печать йому певний рівень економічної безпеки [4]; 

- реалізація і захист економічних інтересів. Відносно більш новий під-
хід, що заснований на реалізації і захисті економічних інтересів підприємства 
визначає ЕБП як захищеність його життєво важливих інтересів від внутрі-
шніх і зовнішніх загроз, тобто захист підприємства, його кадрового і інтелек-
туального потенціалу, інформації, технологій, капіталу і прибутку, який за-
безпечується системою заходів спеціального правового, економічного, орга-
нізаційного, інформаційно-технічного і соціального характеру [5]. 

Усі вищевикладені підходи є аргументованими, та вважаємо в умовах 
сьогодення необхідно комплексно підходити по питання економічної безпеки 
підприємства, враховуючи усі складові даного поняття.  

Система економічної безпеки кожного підприємства ґрунтується на його 
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індивідуальних особливостях. Розробляючи чи удосконалюючи цю систему, 
необхідно врахувати галузь, в якій функціонує підприємство, форму власності, 
розмір, ресурсне забезпечення та ресурсний потенціал, управлінську складову. 
Наше дослідження присвячене товаровиробникам зернової продукції і з пер-
шого погляду можна сказати, хіба є проблеми в нашій країні з зерном? 

Наразі українські компанії ведуть експортні та імпортні операції щодо 
продовольства з понад 50 країнами світу. Позитивне сальдо агропродоволь-
чої продукції сприяє покращенню ситуації зі станом платіжного балансу 
держави. За останні десять років частка України в світовому експорті зерно-
вих, насіння соняшнику та соняшникової олії суттєво зросла. У структурі 
українського експорту переважає продукція рослинництва, найбільша частка 
якої припадає на зернові та соняшникову олію [6]. 

Проте потрібно наголосити, що на ринку зернових спостерігається його 
безсистемність, що дозволяє констатувати ризикованість виробництва зернових 
окремими категоріями господарств, що зумовлено втратою ними прибутків, зо-
крема, у зв’язку з великими, подекуди необгрунтованими коливаннями цін. 

Незважаючи на наявність достатнього законодавчого і нормативно-
правового забезпечення щодо державної підтримки сільськогосподарського 
виробництва, державній політиці у цій сфері притаманна низка проблем, ос-
новні з яких полягають у зменшенні фінансування заходів прямої підтримки 
аграрного сектору, а саме: у 2012 р. передбачено спрямування 2,82 млрд. 
грн., що на 31 % менше, ніж у 2011 р., і значно менше суми, яку Україна мо-
же виділяти згідно домовленості з СОТ [7]. 

Зернові культури в Україні займають майже 16 млн. га, що становить 
близько 57 % у структурі всіх посівних площ. За даними аналітичного огляду 
Національного інституту стратегічних досліджень, загалом сільське госпо-
дарство демонструє негативну динаміку у 2012 р. Протягом січня-травня 
приріст виробництва, порівняно з попереднім роком, був низьким, але пози-
тивним (до 121,5 %). Різке зростання індексу сільськогосподарського вироб-
ництва відбулось у червні, що обумовлено більш ранніми нинішнього року 
термінами збирання врожаю основних культур. Проте вже з липня результа-
тивні показники діяльності галузі погіршилися. За січень-листопад 2012 р. 
обсяги виробництва скоротились на 4,8 %. Це відбулося насамперед за раху-
нок високої бази порівняння, адже 2011 р. для сільськогосподарського виро-
бництва став рекордним за валовим збором основних сільськогосподарських 
культур. Станом на 1 жовтня 2012 р. зібрано на 19,1 % менше зернових та зе-
рнобобових культур, ніж торік. Позитивною для сільського господарства є 
тенденція поступового зростання виробництва продукції тваринництва, обся-
ги якої за 11 місяців 2012 р. збільшилися на 3,2 %. Такого результату вдалося 
досягти за рахунок впровадження державної підтримки розвитку галузі у фо-
рмі доплат дрібним фермерам та особистим селянським господарствам за 
збереження молодняку великої рогатої худоби [8, с. 11-12]. Подальше наро-
щення виробництва продукції тваринництва безумовно позитивно впливати-
ме на загальний баланс зернових, розвиток комбікормової галузі, відновлен-
ня внутрішнього кормового споживання зерна. 
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Особливості економічної безпеки товаровиробників зерна лежать у ба-
гатовекторній площині. Основа їх ресурсного потенціалу – земля. Багато 
вчених б’ють на сполох: аграрії ігнорують дотримання агрнотехнології ви-
рощування культур. Погоня за прибутком виснажує грунти та у перспективі 
призводить до унеможливлення виробництва високоякісної, конкурентосп-
роможної продукції. Втім, товаровиробників можна зрозуміти, в умовах мін-
ливого ринкового середовища, постійного здорожчення паливно-мастильних 
матеріалів, мінеральних добрив, техніки, високоякісного насіння вони нама-
гаються отримати прибутки та мати резерви для подальшого розширеного 
відтворення. За даними Державної служби статистики рівень рентабельності 
сільськогосподарських підприємств від основної діяльності у 2012 р. скоро-
тився на 6,7 % і не враховуючи бюджетні дотації і доплати становив 19,7 % 
проти 26,4 % у попередньому році. 

Зернова галузь України, як ми відмічали, є експортоорієнтованою. По-
чаток глобалізаційних змін можна ототожнювати з вступом України 5 лютого 
2008 року до Світової організації торгівлі, який затверджено протоколом 
Женевської Генеральної Ради СОТ. За роки членства в організації відбува-
ються і позитивні, і негативні процеси на ринку зерна.  

З року в рік нарощуються потужності вивозу збіжжя за рубіж. За підсум-
ками 2011 р. експорт сільськогосподарської продукції (група 1-24 УКТ ЗЕД) 
склав $12,8 млрд, імпорт – $6,3 млрд, що забезпечило додаткове надходження 
валютної виручки в Україну у сумі $6,5 млрд при загальному від’ємному зовніш-
ньо-торгівельному сальдо країни $14,2 млрд. Така позитивна динаміка «аграрно-
го» зовнішньо-торгівельного сальдо була досягнута значною мірою за рахунок 
активного нарощування експорту зерна та технічних культур (до $5,5 млрд) [9].  

Посилення економічної безпеки товаровиробників зерна полягає у ви-
користанні ними усього потенціалу законодавчої, нормативно-правової та 
інформаційної бази для захисту від невиправданих ризиків та зменшення ре-
альних та потенційних загроз діяльності. Важливим бачимо необхідність зо-
середження уваги на продовольчій та митній безпеці. З метою уникнення ри-
зиків при експортно-імпортних операціях з зерном потрібно здійснювати кі-
лькісні обмеження та контролювати їх дотримання, регулювати митні тарифи 
на підставі визначення граничних цін.  

Квотування на ринку зерна з метою створення достатніх внутрішніх за-
пасів було уведено в Україні з жовтня 2010 року і діяло до 1 липня 2011 року. 
На жаль, моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна, а отже по-
точний і прогнозний рівень забезпеченості, був проведений неякісно й Укра-
їна втратила позиції з експорту зерна на світовому ринку. Адже за нормаль-
них умов та урожаю понад 40 млн. т експортний потенціал України стано-
вить не менше 20 млн. т зерна, проте за 2010-2011 маркетинговий рік було 
експортовано лише 8743 тис. т зерна. На зміну квотам з 11.07.2011 року в 
Україні були запроваджені вивізні мита на пшеницю у розмірі 9% від конт-
рактної ціни (але не менше 17 євро/т), кукурудзу — 12% (не менше 20 єв-
ро/т), ячмінь — 14% (не менше 23 євро/т) відповідно до Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України [10]. 
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Україна експортує зерно у вигляді сировини, тоді як великі запаси фу-
ражного зерна могли б забезпечити розвиток галузі тваринництва і експорт 
переорієнтовувався з сировинного на продуктовий. Для успішної реалізації 
зерна товаровиробники несуть значні витрати при зберіганні продукції. В 
Україні діють приватні елеватори та державні оператори, такі як Аграрний 
фонд та Державна продовольчо-зернова корпорація. Вони дають можливість 
виробникам скоротити витрати та зекономити на зберіганні зерна. Втім, як 
показує практика, великі приватні елеватори здебільшого стають монополіс-
тами та диктують власні ціни, не завжди вигідні виробникам. Зернотрейдери 
контролюють сьогодні переважну більшість зернопотоків, напряму впливаю-
чи на цінову політику. Тому з метою економічної безпеки власних підпри-
ємств доцільно створювати кооперативні елеватори.  

3 вересня 2013 року прийнятий Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (набуде чинності 9 січ-
ня 2014 р.) де у ст. 18 зазначено правила виробництва органічної продукції (си-
ровини) рослинного походження. Таким чином, однією з особливостей економі-
чної безпеки товаровиробників зерна в умовах глобалізації ринку виступає виро-
бництво екологічно чистої, органічної продукції, як інноваційного забезпечення 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Без досконалого механізму державної підтримки вітчизняних товаро-
виробників зерна неможливий їх ефективний розвиток, що в перспективі мо-
же привести до загроз економічній безпеці країни. Тому удосконалення в 
оподаткуванні, управлінні грошовими потоками підприємства, страхуванні 
від ризиків та небезпек, кредитній політиці, еквівалентність міжгалузевих 
відносин, міжгосподарських зв’язків, розвиток інфраструктури, логістики, 
юридично-правовий аспект захисту вітчизняних товаровиробників зерна зу-
мовлюють особливості їх економічної безпеки в умовах глобалізації ринку. 
Важливими є організаційні, комунікативні та соціальні заходи, вміле викори-
стання яких забезпечить стабільність розвитку ринку зерна та конкурентних 
позицій самих товаровиробників. З метою їх економічної безпеки слід прово-
дити маркетингові дослідження, які на практиці мають місце не завжди і фо-
рмування науковообгрунтованої асортиментної політики виключено з пере-
ліку пріоритетів підприємств. Важливо удосконалювати систему менеджмен-
ту організацій товаровиробникам зерна з позиції глобального підприємства, 
вміло формувати та використовувати інтелектуальний потенціал, як один з 
головних чинників ефективності. Усе це дасть змогу вміло враховувати 
вплив зовнішнього середовища для убезпечення власної діяльності. 

Висновки. Усе вищевикладене дає підстави стверджувати, що дослі-
дження у напрямку економічної безпеки товаровиробників зерна полягають у 
площині комплексного висвітлення її особливостей у галузі, необхідно до-
сліджувати усі етапи ланцюга «виробництво-збут».  

Вбачаємо важливим зосередити увагу на продовольчій та митній без-
пеці, які сприяють належному розвитку механізмів просування зернової про-
дукції до споживача з мінімальним ризиком втрати прибутку виробником.  

Суттєвими резервами зміцнення економічної безпеки та досягнення това-
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ровиробниками зерна високої конкурентоспроможності можуть бути потужні 
новітні технології вирощування та переробки сировини, удосконалення госпо-
дарського механізму державної підтримки галузі, а також реструктуризація екс-
порту за рахунок збільшення переробної продукції. Пошук інноваційних підходів 
до пошуку інвестицій має бути пріоритетом для товаровиробників зерна в умо-
вах трансформаційних та глобалізаційних змін в економіці держави. 
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Розглянуто сучасний стан інституціонального забезпечення корпоративного сек-

тора в Україні та обґрунтовано основні напрями його вдосконалення державою. Розроб-
лені та запропоновані такі заходи як: захист прав власності, розвиток фондового ринку 
та створення сприятливого інвестиційного клімату. 

The current state of the institutional support of the corporate sector in Ukraine is 
analyzed, and the basic trends of its improvement by the state are justified. Such measures as: 
property rights protection, stock market development and creation of the favorable investment 
climate were elaborated and proposed. 
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Постановка проблеми. Ефективне державне регулювання розвитку ін-
ституцій створює сприятливе середовище для прискорення вирішення соціа-
льно-економічних завдань, що стоять перед економічними суб’єктами, а отже 
і створює підвалини для економічного зростання. Розвиток економіки Украї-
ни суттєво залежить саме від результативності та ефективності функціону-
вання її корпоративного сектора, котрий відіграє провідну роль у національ-
ній економіці. Разом з тим, результатом фінансово-економічної кризи та за-
гальної нестабільності в країні стало зниження темпів зростання ВВП та ос-
новних економічних показників, підвищення збитковості діяльності підпри-
ємств, в тому числі суб’єктів корпоративного сектора.  

Важливим чинником низької ефективності діяльності суб’єктів корпорати-
вного сектора в Україні є недостатність необхідного інституціонального забезпе-
чення його розвитку, саме тому сьогодні особливої важливосты набуває питання 
розкриття ролі держави у регулюванні даного процесу в національній економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інституціонально-
го забезпечення розвитку економіки досліджували як зарубіжні, так і вітчиз-
няні вчені, зокрема це висвітлено у наукових працях Т. Еггертссона, Д. Нор-
та, Р. Коуза, М. Портера, О. Ульямсона та ін. Окремі питання інституціона-
льної політики розглядали вітчизняні вчені, зокрема: Т. Артьомова, В. Баку-
менко, В. Бодров, В. Геєць, Л. Головкова, А. Гриценко, В. Дементьєв, М. Ко-
рецький, І. Малий, В. Мандибура, Л. Оліференко, М. Радєва, О. Поважний, 
А. Ткач, Л. Федулова, А. Чухно та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення основних на-
прямків вдосконалення державного регулювання інституціонального забез-
печення розвитку корпоративного сектора в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В залежності від того, які 
в країні створено інституційні основи, залежать умови створення та розвитку 
економічних суб’єктів. Інституції значно зменшують невизначеність завдяки 
чіткому структуруванню економічних взаємовідносин, вони визначають та 
обмежують сукупність варіантів вибору для суб’єктів.  

Інституції охоплюють всі види обмежень, що координують взаємодію 
суб’єктів економічного життя, до них ми відносимо і офіційні обмеження – 
як-от закони та нормативні акти, - так і неофіційні обмеження – як-от тради-
ції, звичаї та кодекси поведінки, які суттєво доповнюють офіційні правила та 
норми. Саме офіційні та неофіційні правила, вид та ефективність їхнього до-
тримання всіма учасниками економічного життя і формують характер та 
умови для економічного зростання в країні [1, c. 12].  

В умовах сучасної української економіки важливе значення має послі-
довна та зрозуміла політика держави у створенні ефективних інститутів і ви-
конання нею функцій гаранта прав власності. Як свідчить досвід, діяльність 
існуючих державних структур у певній мірі має дестабілізуючий характер 
для формування ефективного та цілісного корпоративного сектора. Це при-
зводить до того, що інституціональні бар’єри та фрагментарність економіки 
внаслідок її неструктурованості й непрозорості зумовлює проблеми структу-
рної перебудови та зростання. 
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Сучасний стан державного регулювання корпоративного сектора ще не 
дозволив в повній мірі реалізувати потенційні можливості корпорацій щодо 
результатів господарювання. Це зумовлено, на наш погляд, як макроекономі-
чними так і інституціональними чинниками розвитку державного регулю-
вання. Саме тому, для забезпечення розвитку корпоративного сектора необ-
хідно здійснювати комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення в країні 
інституціонального середовища корпорацій, що передбачає створення держа-
вою інституціональних передумов розвитку корпорацій. 

Державне регулювання інституціонального забезпечення розвитку кор-
поративного сектора в Україні потребує використання такої системи регулю-
вання економіки, що включає в себе ефективну та дієву нормативно-правову 
базу, державні і неринкові недержавні інститути самоорганізації та саморегу-
лювання економічної діяльності, розгалужену ринкову інфраструктуру. 

Інституціональне забезпечення розвитку корпоративного сектора Укра-
їни передбачає необхідність створення прогресивної структури власності, 
розвитку банківської системи та фондового ринку, підтримання привабливо-
го інвестиційного клімату. 

Для сучасного розвитку національної економіки є характерною слаб-
кість розвитку низки ринкових інститутів, що знижує ефективність інститу-
ціонального забезпечення розвитку корпоративного сектора, створюючи не-
визначеність для економічних суб'єктів . 

Факторами зниження ефективності інституціонального середовища ко-
рпоративного сектора виступають : 

- незахищеність прав власності (загроза перегляду результатів привати-
зації, рейдерські захоплення, корумпованість судової гілки влади); 

- мінливість законодавчої бази та лобіювання інтересів обмеженого ко-
ла осіб; 

- неоднорідністю інститутів ринкової інфраструктури, які знаходяться 
на різній стадії розвитку; 

- циклічність розвитку економіки. 
Концентрація власності в корпораціях і проблеми міноритарних акціонерів 

диктує необхідність активізації державного регулювання корпоративного секто-
ра з точки зору захисту і гарантій прав власності, як акціонерів, так і інвесторів. 

Це означає рішення задач корпоративного контролю та управління у та-
ких сферах корпоративних відносин як : 

- злиття і поглинання ; 
- взаємодія з афілійованими структурами ; 
- контроль великих угод ; 
- бенефіціарні володіння; 
- довірче управління; 
- банкрутство та ряд інших [2]. 
В рамках удосконалювання регулювання корпоративного сектора еко-

номіки важливо додержуватися принципу збереження балансу інтересів всіх 
учасників корпоративних відносин. Насамперед, повинні бути збалансовані 
права й обов'язки великих і міноритарних акціонерів. При досягненні цього 
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балансу стане можливим зниження втрат від корпоративних конфліктів для 
економіки й загальне підвищення ефективності корпоративного сектора. 

Актуальною проблемою, що вимагає якнайшвидшого рішення, є підви-
щення ефективності регулювання угод із зацікавленістю й афіліювання осіб. 
Недостатня регламентація й недосконалість механізмів регулювання афілію-
вання юридичних і фізичних осіб, а також угод із зацікавленістю дозволяє гос-
подарюючим суб'єктам робити операції між афілійованими особами, у яких іс-
нує конфлікт інтересів. Такі операції призводять до зниження ефективності ді-
яльності корпоративного сектора економіки. 

Для рішення цієї проблеми доцільно привласнити певні категорії ситуа-
ціям афіліювання осіб залежно від об'єкта регулювання. Це дозволить сфор-
мувати гнучкі критерії для здійснення ефективного регулювання афіліювання 
навіть при зміні зовнішніх умов ведення господарської діяльності. 

Для реалізації цього підходу пропонується в першу чергу визначити ви-
ди діяльності, у рамках яких необхідне здійснення регулювання афіліювання 
осіб. Так, для антимонопольного регулювання, орієнтованого на забезпечення 
конкуренції й протидії монополістичній поведінці, повинні бути визначені 
спеціальні механізми виявлення афілійованості осіб. Залежно від об'єкта регу-
лювання, необхідно визначити й набір інструментів регулювання. Відповідно 
до цього підходу, визначення афілійованості осіб не повинне бути єдиним для 
всіх випадків. Основними напрямками регулювання корпоративних відносин, 
у яких необхідне визначення афілійованості осіб є: 

- розкриття інформації про товариство для акціонерів, інвесторів й ін-
ших зацікавлених сторін; 

- розкриття інформації для регулювання угод по придбанню й продажу 
акцій товариства, а також реорганізації акціонерного товариства; 

- розкриття інформації про угоди із зацікавленістю [3, c. 218]. 
Повний перелік можливих взаємозв'язків, що існують у фізичної або 

юридичної особи відносно інших осіб, необхідно включити для розкриття ін-
формації про товариство. Це забезпечить доступ максимальному числу поте-
нційно зацікавлених у цій інформації осіб. Також представляється доцільним 
зафіксувати всі типи зв'язків, що свідчать про афілійованість осіб, у законо-
давстві про акціонерні товариства. При регулюванні угод із зацікавленістю 
список афілійованих осіб також доцільно чітко визначити у законі.  

Інституціональне забезпечення розвитку корпоративного сектора по-
требує модернізації ринків капіталу в Україні з метою забезпечення їх конку-
рентоспроможності шляхом проведення правового, інституційного та техно-
логічного реформування ринків капіталу в усіх його складових — ринку цін-
них паперів та інших фінансових інструментів. Державі необхідно створити 
такі умови для фінансово-економічних відносин, за яких забезпечуватиметь-
ся безперешкодний рух та обслуговування вільних грошових коштів, пере-
творення їх в інвестиційний капітал, що приносить прибуток, забезпечує роз-
виток економіки в цілому, насамперед через її інноваційний розвиток. Поста-
влена мета повинна відповідати пріоритетним напрямам державної політики, 
визначеним у нормативно-правових актах. 



 

 176

Перетворення повинні передбачати якісні зміни, спрямовані на підви-
щення ємності, капіталізації та ліквідності ринків капіталу, консолідацію ін-
фраструктурних інституцій, підвищення їх ролі у суспільному та економіч-
ному житті, створення передумов для активної інтеграції української фінан-
сової системи у світовий фінансово-економічний простір. Оптимальний варі-
ант розв’язання проблеми модернізації ринків капіталу в Україні визначаєть-
ся на основі порівняльного аналізу розвитку світових ринків капіталу. 

Світові ринки капіталу протягом останнього десятиріччя стрімко модерні-
зувалися за всіма напрямами їх функціонування — правовим, інституційним та 
технологічним. Основними світовими тенденціями розвитку ринків капіталу є: 

- створення глобальних торговельних та розрахунково-клірингових си-
стем для обслуговування світової торгівлі;  

- підвищення рівня використання новітніх інформаційних і фінансових 
технологій, впровадження фінансового інжинірингу;  

- універсалізація діяльності фінансових установ (як банківських, так і 
небанківських), внаслідок чого увага приділяється передусім якості, швидко-
сті та мінімальній ризикованості послуг, а не спеціалізації цих установ за ви-
дами фінансових послуг;  

- зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвес-
тування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній тощо) у здійс-
ненні фінансових інвестицій через ринки капіталу;  

- консолідація системи державного регулювання всіма складовими ри-
нків капіталу, що завершилася в багатьох країнах утворенням єдиного дер-
жавного органу консолідованого нагляду за фінансовими послугами та рин-
ками, з одночасною дерегуляцією окремих складових ринків капіталу та по-
силенням їх саморегулювання. 

Активна участь держави у регулюванні розвитку ринків капіталу та 
дасть можливість забезпечити конкурентоспроможність національної еконо-
міки та її сталий розвиток. 

Модернізація ринків капіталу повинна ґрунтуватися на одночасному 
розв’язанні на законодавчому, інституційному та технологічному рівні таких 
завдань: 

- проведення інституційної реформи ринків капіталу, що передбачає 
утворення нових потужних фінансових інститутів (інвестиційних компаній та 
інвестиційних банків), підвищення ролі інститутів спільного інвестування, 
пенсійних фондів та страхових компаній для акумуляції сукупних національ-
них накопичень та їх спрямування в реальний сектор економіки;  

- розбудова Національної депозитарної системи з урахуванням світово-
го досвіду інтеграції обліково-розрахункової інфраструктури;  

- забезпечення розвитку фінансових інструментів як об’єктів розмі-
щення інвестиційних ресурсів, у тому числі шляхом розбудови ринків похід-
них фінансових інструментів, законодавчого удосконалення умов прова-
дження діяльності з рейтингування, зокрема на основі добровільності прове-
дення рейтингових оцінок;  

- забезпечення податкового стимулювання ринків капіталу. 
Ефективне провадження професійної діяльності інституційних інвесто-



 

 177

рів на ринках капіталу потребує: 
- прийняття з метою стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльно-

сті Законів України “Про інвестиційні банки”, “Про інвестиційні компанії”. 
- внесення змін до Законів України “Про інститути спільного інвесту-

вання (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” стосовно розширення 
нормативів інвестування, удосконалення порядку реєстрації випусків цінних 
паперів інститутів спільного інвестування, широкого застосування рейтинго-
вої оцінки щодо цінних паперів, у які розміщуються кошти спільного інвес-
тування, “Про недержавне пенсійне забезпечення” стосовно розширення пе-
реліку об’єктів та нормативів інвестування пенсійних коштів, удосконалення 
порядку розподілу прибутку. 

Прийняття зазначених законів дасть можливість створити дієву інвес-
тиційну інфраструктуру та привабливе середовище для реалізації інвестицій-
них проектів в корпоративному секторі України. 

Важливим інститутом, що впливає на корпоративний сектор є фондо-
вий ринок. В Україні мережа фондових бірж, інших різновидів організаторів 
торгівлі як система не існує. Модернізація біржової мережі повинна проводи-
тися шляхом консолідації всіх існуючих бірж та інших організаторів торгівлі. 

Консолідована біржова система має бути оптимальною для функціону-
вання ліквідного та регульованого ринку, забезпечувати мінімальні системні 
ризики, передбачати тісну взаємодію організаторів торгівлі з централізованою 
депозитарною системою, а також повинна характеризуватися наступним: 

- у державі функціонує єдина торговельна платформа, що забезпечує 
стандартні критерії лістингу та формування справедливих ринкових цін за 
будь-якими фінансовими інструментами;  

- торговельний процес, гарантування і виконання договорів провадять-
ся в режимі електронного документообігу, синхронізованого із системою 
електронних платежів та клірингу. 

У світовій практиці функціонування ринків капіталу ключовим інсти-
тутом депозитарної системи є центральний депозитарій держави. За рекоме-
ндаціями міжнародних експертів центральні депозитарії цінних паперів не-
обхідно було створити ще у 1992 році в усіх країнах світу. Це питання нещо-
давно лише вирішене в Україні і потребує вдосконалення, зокрема необхідно: 

- стимулювати прискорення де матеріалізації цінних паперів; 
- реформувати обліково-розрахункову інфраструктуру ринків капіталу, 

які підвищать ліквідність ринку цінних паперів та інших фінансових інстру-
ментів, спростять розрахунки за договорами щодо цінних паперів, сприяти-
муть ефективному виконанню договорів та прискорять процес інтеграції на-
ціонального ринку до європейського та світового ринку. 

Існує нагальна потреба збільшення доступ до ринку капіталів націона-
льних компаній, ведучих цивілізований бізнес. У результаті значно збіль-
шиться кількість первинних розміщень акцій вітчизняних компаній на україн-
ському фінансовому ринку. Істотно розшириться асортименти інструментів 
фінансового ринку й послуг, що надаються фінансовими організаціями грома-
дянам і підприємствам. Будуть забезпечені конкурентні умови для проведення 
угод із цінними паперами і їхній облік й зберігання.  
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Створення конкурентноздатних інститутів ринку капіталу передбачає 
реалізацію наступних заходів: 

- удосконалювання обліково-розрахункової інфраструктури фондово-
го ринку, впровадження нових технологій;  

- підвищення конкурентноздатності бірж і торговельних систем; 
- впровадження систем керування ризиками учасників ринку; 
- розвиток накопичувальних пенсійних систем й інститутів колектив-

них інвестицій; 
- розвиток страхових інститутів. 
Висновки. Розв’язання завдань по сприянню розвитку та ефективності 

корпоративного сектора в українській економіці вимагає активного держав-
ного регулювання, спрямованого на створення загальної інституціональної та 
правової бази розвитку корпоративних відносин. Від запроваджених норм і 
правил поведінки учасників корпоративного сектора залежить не тільки роз-
виток підприємств, а й держави як впливового інституту влади та власника 
значних корпоративних прав. 

В умовах сучасного стану корпоративного сектора економіки України 
особливої уваги з боку держави заслуговує питання захисту прав власності в 
корпораціях. Державне вдосконалення інституту власності сприятиме налаго-
дженню ефективного механізму нагромадження капіталу та посиленню інвес-
тиційної активності в корпоративному секторі економіки України. Важливим 
напрямком інституціонального забезпечення розвитку корпоративного секто-
ра в Україні є забезпечення функціонування прозорого фондового ринку 
шляхом запровадження відповідних стимулів для зосередження торгівлі кор-
поративними цінними паперами на організованому ринку та створення спри-
ятливого інвестиційного клімату в країні. 
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Основними визначальними характеристиками конкуренції підприємств є конкуренто-

спроможність, конкурентні переваги і конкурентний статус підприємства. В цілому ці па-
раметри оцінюють внутрішній та зовнішній стани і розвиток кожного підприємства. В 
статті здійснена систематизація існуючих підходів до визначення терміну «конкурентосп-
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роможність» і на підставі їх теоретичного узагальнення уточнено економічний зміст кон-
курентного статусу підприємства на основі системного підходу, а також досліджено про-
цес формування самого явища конкурентного статусу і виявлення основних його складових. 
Встановлено характер взаємозв’язків між такими фундаментальними категоріями як кон-
курентоспроможність, конкурентний потенціал і конкурентні переваги.  

The main defining characteristics of competitive businesses are competitiveness, competitive 
advantages and competitive status of the company. In general, these parameters are estimated 
internal and external conditions and the development of each company. The article made 
systematization of existing approaches to the definition of the term "competitiveness" and on the 
basis of their theoretical generalizations specified economic substance competitive status on the 
basis of a systematic approach and studied the formation of the phenomenon of competitive status 
and identify its main components. The character of the relationship between such fundamental 
categories as competitiveness, competitive potential and competitive advantage. 

 

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні процеси в Україні, участь 
в міжнародних співтовариствах активізують економіку України та підприєм-
ства до конкурентної боротьби. У механізмі ринкової взаємодії конкуренція є 
основою ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Підприємства ма-
ють зберігати можливість протистояти конкуренції під загрозою збільшення 
конкурентного тиску з боку конкурентних сил, тобто бути конкурентоспро-
можними. Одним із базисних факторів їх конкурентоспроможності є форму-
вання та забезпечення високого конкурентного статусу в ринковому середо-
вищі. Це зумовлює актуальність дослідження процесу формування самого 
явища конкурентного статусу і виявлення основних його складових. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні засади 
конкуренції та конкурентоспроможності були започатковані А. Смітом і в пода-
льшому широко висвітлені у працях таких зарубіжних вчених як: Д. Рікардо, 
Дж. Робінсон, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Е. Хекшер, К. Макконел, С. Брю, 
М. Портер, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Томпсон, А. Стрікленд, Р. Фатхутдінов та ін-
ші. Серед вітчизняних вчених, які займались дослідженням проблем конкуренто-
спроможності, вагомий внесок зробили: Л. Антонюк, І. Должанський, С. Кваша, 
М. Малік, О. Онищенко, Л. Павловська, Б. Пасхавер, П. Саблук, А. Стельмащук, 
Н. Тарнавська, В. Трегобчук, І. Червен, С. Шевельова, О. Школьний та інші. 

Постановка завдання. Цілями статті є розкриття сутності економічно-
го змісту та шляхів формування конкурентного статусу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихідним положенням 
класичної теорії конкурентоспроможності є принцип абсолютних переваг, 
сформульований А. Смітом у книзі «Дослідження про природу та причини 
багатства народів», що вийшла у 1776 p. На основі даного положення А. Сміт 
визначив сутність та розробив механізм конкуренції для врівноваження галу-
зевої норми прибутку [12]. 

Поняття «конкурентоспроможність» вперше було введено наприкінці 
1970-х рр. М. Портером, який під конкурентоспроможністю вважав власти-
вість товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарів-
ні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими 
суб’єктами ринкових відносин [9]. В середині 1990-х рр. теорія конкуренто-
спроможності почала активно розроблятися вітчизняними та зарубіжними 



 

 180

вченими-економістами, внаслідок чого з’явилося велике різноманіття тлума-
чень даної економічної категорії. Узагальнюючи основні позиції вчених, ви-
значено наступні підходи до трактування конкурентоспроможності. 

1. Як результат конкурентних переваг підприємства (як реалізована 
здатність конкурувати). Даний підхід розділяють такі вчені: Г. Азоєв; 
А. Дементьєва; Н. Дробітько; О. Рибакова та ін. 

2. Як потенційна здатність конкурувати. Представниками даного під-
ходу є: Р. Фатхутдінов; Б. Карлофф; О. Масляєва; А. Печьонкін, В. Фомін; 
М. Малік та ін. 

3. Як потенційна або реалізована здатність конкурувати. Вченими, які 
представляють даний підхід, є: С. Клименко, Т. Омельяненко; Е. Горбашко; 
Т. Гринько; К. Мельник. 

Визначивши дані підходи до трактування конкурентоспроможності, 
виокремлюємо наступні основні ознаки даної економічної категорії: 

1. Наявність властивостей, які створюють переваги в конкурентній бо-
ротьбі за споживача та корисні ресурси (реалізована здатність конкурувати). 
До їх числа належать: 

 - повне задоволення потреб споживачів; 
 - ефективне ведення господарської діяльності; 
 - утримання позицій підприємства на ринку або розширення займаного 

сегменту ринку; 
 - сприйняття підприємства зовнішнім середовищем на основі цілесп-

рямованого позиціонування підприємства на ринку. 
2. Наявність можливостей та потенціалу у підприємства для реалізації 

конкурентних переваг у майбутньому (потенційна здатність конкурувати). До 
них відносять: 

 - здатність проведення комплексної стратегічної діагностики підпри-
ємства, параметрів ринку і конкурентів, розробки стратегій; 

 - здатність ефективно використовувати ресурсний потенціал підприєм-
ства, тобто постійно вести пошук та раціонально реалізовувати виявлені ре-
зерви конкурентного потенціалу в умовах обмеженості ресурсів; 

 - здатність сформувати добрий імідж у споживачів та різноманітних 
суб’єктів господарювання, бути привабливим для інвесторів; 

 - здатність пристосовуватися до змін ринкової кон’юнктури; 
 - здатність в певний період зайняти нові сегменти та втримати наявні 

позиції на конкурентному ринку. 
На підставі зазначеного, ідентифіковано логіку зв’язку досліджуваних 

категорій: конкурентоспроможність, конкурентна перевага і конкурентний 
потенціал (рис. 1). 

Зі схеми видно, що конкурентоспроможність підприємства формується 
і забезпечується двома основними факторами: конкурентним потенціалом та 
конкурентною перевагою. Остання є похідною від конкурентного статусу 
підприємства. Виходячи з цього, здійснено ідентифікацію економічного зміс-
ту конкурентного статусу підприємства, визначено його складові та переду-
мови формування у ринкових умовах господарювання. 
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Рис.1. Схема зв’язку категорій «конкурентоспроможність», 

«конкурентний потенціал», «конкурентна перевага» 
Джерело: авторська розробка 
 

У науковій літературі відображено різні позиції вчених до інтерпретації 
поняття конкурентний статус підприємства. Систематизувавши їх, визначено 
наступні основні підходи до трактування даної економічної категорії: 

1. Як позиція підприємства в конкуренції (на ринку). Представниками 
даного підходу є наступні вчені: І. Ансофф: «конкурентний статус – це позиція 
підприємства в конкуренції, своєрідний вимірник успіху підприємства на рин-
ку, засіб, що допомагає підприємству орієнтуватися в ринковому середовищі, 
вибирати надійних партнерів, відстежувати позиції конкурентів» [1]; О.М. 
Скібіцький та С.В. Філлипова: «конкурентний статус підприємства – це інди-
катор, вимірювач стану підприємства на ринку. Він характеризує передумови 
досягнення підприємством певного рівня конкурентної переваги. Ці переду-
мови визначаються стратегічним потенціалом підприємства та сукупним 
впливом детермінант «національного ромбу» на умови досягнення зазначено-
го рівня» [11, 14]; В. В. Холод: «конкурентний статус – це конкурентний стан 
підприємства, який характеризується і визначається конкурентним потенціа-
лом, ключовими компетенціями, правами і зобов’язаннями, повноваженнями, 
що витікають з його бізнес-позиції на конкурентному ринку» [15].  

2. Як стан підприємства, за якого відбувається ефективне використання 
його ресурсного потенціалу. Даний підхід розділяють такі вчені: 
І.З. Должанський, Т.О. Загорна: «конкурентний статус відображає ступінь 
розвитку елементів стратегічного потенціалу підприємства, тобто міру його 
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забезпеченості ресурсами всіх видів для захоплення лідируючих позицій у 
галузі, для створення й підтримки на високому рівні конкурентної переваги 
підприємства» [4]; Г.В. Осовська, О.А. Осовський та Л.І Воротіна: «конкуре-
нтний статус визначає рівень освоєння потенційних можливостей підприємс-
тва. Конкурентний статус характеризує можливості підприємства щодо ве-
дення конкурентної боротьби, передумови досягнення підприємством визна-
чених конкурентних переваг» [3, 8].  

3. Як сукупність ринкової позиції та можливостей (потенціалу) підпри-
ємства для досягнення конкурентних переваг. Вченими, які формують даний 
підхід, є: В.В. Чернега: «конкурентний статус – це статус підприємства на 
конкретному ринку в конкретний період часу, що зумовлюється його конку-
рентною позицією і можливостями для досягнення ним конкурентних пере-
ваг у майбутньому» [16]; Д.В. Резніченко: «під конкурентним статусом під-
приємства варто розуміти досягнуту ним позицію на ринку та сформований 
ресурсний потенціал, які створюють можливості для подальшого функціону-
вання підприємства задля формування нових і розвитку існуючих конкурент-
них переваг» [10]; О.М. Тридід: «конкурентний статус підприємства предста-
вляє собою комплексну порівняльну характеристику підприємства відповід-
но до конкурентів, яка відбиває внутрішній потенціал підприємства, позицію 
його у конкурентних сегментах ринку і спроможність утримувати її під впли-
вом дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища» [13].  

4. Як міра сприйняття підприємства зовнішнім середовищем. Даний 
підхід представляють такі вчені: К.М. Мельник: «конкурентний статус – це 
бачення, сприйняття підприємства зовнішнім середовищем, яке забезпечу-
ється шляхом свідомого, цілеспрямованого позиціонування підприємства на 
ринку [7]; Д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон: «конкурентний статус 
підприємства у сучасному ринковому середовищі визначається мірою сприй-
няття його суб’єктами зовнішнього середовища через співвіднесення резуль-
татів діяльності підприємства з панівною системою цінностей і потреб» [5]; 
В.А. Василенко, Г.І. Ткаченко: «конкурентний статус – це позиція щодо під-
приємства у споживачів, бізнес-партнерів, інвесторів, конкурентів, яка надає 
переваги підприємству у суперництві між суб’єктами господарювання за 
кращі умови використання та доступу до виробничих ресурсів заради макси-
мізації прибутку» [2]. 

Проаналізувавши наведені підходи вчених до трактування конкурент-
ного статусу підприємства, встановлено, що всі вони є обґрунтованими, про-
те суттєво різняться між собою. Так, статус (лат. status «стан, положення») – 
абстрактний багатозначний термін, який означає сукупність стабільних зна-
чень параметрів об'єкту або суб'єкту. Статус може також означати: сукуп-
ність можливостей об'єкту або суб'єкту; його стан, положення або позицію на 
шкалі тієї чи іншої ознаки; ранг у будь-якій ієрархії, структурі, системі, під-
тверджений оцінкою індивідів або суспільною думкою. 

Виходячи з даного визначення, вважаємо, що конкурентний статус – це 
складна, багатогранна категорія, яку характеризує ряд параметрів. Тому до-
слідження її змісту необхідно вести на основі системного підходу. В контекс-
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ті зазначеного, наведені у науковій літературі трактування сутності конкуре-
нтного статусу, на нашу думку, є неповними. Зокрема, тлумачення конкурен-
тного статусу як позиції підприємства у конкуренції або на ринку, сформова-
не вченими першої групи, розкриває лише одну із важливих ознак даної кате-
горії – конкурентну або ринкову позицію підприємства. 

Твердження, що конкурентний статус – це стан підприємства, за якого 
відбувається ефективне використання його ресурсного потенціалу, сформо-
ване вченими другої групи, також є неповним, тому що відображає лише ще 
одну важливу ознаку досліджуваної категорії – освоєння потенційних мож-
ливостей підприємства. Більш точним є визначення конкурентного статусу, 
сформоване вченими третьої групи, – як сукупність ринкової позиції та мож-
ливостей (потенціалу) підприємства для досягнення конкурентних переваг.  

Разом з тим, і дана позиція вчених є неповною, оскільки не відображає та-
кої важливої ознаки конкурентного статусу, як міри сприйняття підприємства зо-
внішнім середовищем. У сучасних ринкових умовах ведення бізнесу позитивна 
думка (висока оцінка) як окремого індивіда, так і їх групи чи суспільства в ціло-
му щодо діяльності окремого підприємства – це основна передумова формування 
і забезпечення конкурентних переваг даного підприємства, тому що передбачає, 
перш за все, наявність довіри до нього зі сторони як окремого споживача, так і бі-
знес-партнера, інвестора, інших суб’єктів господарювання. Виходячи з цього, 
вважаємо, що позиція вчених четвертої групи щодо формулювання конкурентно-
го статусу підприємства має бути врахована у тлумаченні його змісту. 

Узагальнюючи результати проведеного категоріального аналізу наяв-
них у науковій літературі трактувань конкурентного статусу, сформовано ви-
сновок, що він визначає відправну точку, вихідну позицію щодо досягнення 
підприємством конкурентних переваг на ринку. 

Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження дають 
підстави стверджувати про необхідність системного підходу до економічного 
змісту категорії «конкурентний статус підприємства». Це є особливо актуаль-
ним саме в умовах дослідженої проблеми, а саме – бажання забезпечити стабі-
льність конкурентного статусу підприємств на ринку. Проведені в статті дослі-
дження та узагальнення найбільш визначальних теорій та концепцій, надали 
можливість уточнити сутність поняття «конкурентний статус підприємства» та 
ідентифікувати його характерні риси в умовах мінливого ринкового середови-
ща. Крім того, було чітко виділено елементи системи формування конкурентно-
го статусу підприємства із чітким встановленням їх сутності та взаємозв’язку. 

Головною передумовою розвитку підприємств в ринкових умовах є 
формування дієвої та гнучкої стратегії розвитку в умовах конкурентного се-
редовища. Тому розвиток підприємства повинен бути спрямований на фор-
мування і підтримку конкурентного статусу підприємства, який би забезпе-
чував підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та його 
окремих підсистем. 
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У статті досліджено основні проблеми функціонування підприємств житлово-

комунального сектору, обгрунтовано необхідність реформування системи житлово-
комунального господарства. Проаналізовано існуючий стан реформування та розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства, розроблено пропозиції щодо його ре-
формування з урахуванням закордонного досвіду. Досліджені основні проблеми фінансу-
вання житлово-комунального господарства в сучасний період розвитку та становлення 
України. 
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In the article the main problems in the functioning of housing and utilities sector, the 
necessity of reforming housing and communal services. Analysis of the current state of reform 
and development of housing and communal services, developed proposals for reform including 
foreign experience. The basic problem of the financing of housing and communal services in the 
current period of development and establishment of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Реформування системи житлово-комунального 
господарства в сучасних умовах є необхідністю, яка продиктована станом ці-
єї галузі. В останні роки вона перебуває в умовах глибокої кризи через відсу-
тність коштів на технічне переоснащення комунальної сфери та капітальний 
ремонт житлового фонду. На сьогоднішній день говорити про системний і 
послідовний підхід до реформування житлово-комунального господарства, 
на жаль, не можна, оскільки реальної роботи органи державної влади практи-
чно не проводять. Досвід проведення подібної реформи в європейських дер-
жавах свідчить, що важливою передумовою проведення реформування є ін-
формаційно-роз’яснювальна робота з населенням. Адже в сучасних умовах 
реформувати житлово-комунальне господарство означає не лише замінити 
труби, теплотраси, провести ремонт будинків чи озеленення прибудинкових 
територій. Реформування – це підвищення якості надання послуг споживачам 
через ринкову конкуренцію підприємств, залучення інвестицій для технічно-
го переоснащення житлово-комунального господарства, використання енер-
гозберігаючих технологій, стимулювання населення до створення різномані-
тних об’єднань для захисту своїх прав: об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків. Недосконалість системи управління житлово-комунальним 
господарством, недостатні темпи реформування призвели до того, що під-
приємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і на-
давати споживачам послуги належних рівня та якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем удо-
сконалення управління комунальною власністю в Україні та шляхам її розвитку 
присвячено роботи В. М. Алексєєва, В. М. Бутиріна, О. М. Буханевича, Б. М. Да-
нилишина, М. Косматенко та інших. Перехід економіки України до ринкових 
відносин потребує реформування і розвитку житлово-комунального господарст-
ва з урахуванням досвіду накопиченого в інших державах світу. 

Постановка завдання. Метою даної статті є комплексне вивчення 
проблем фінансування житлово-комунального господарства в сучасний пері-
од розвитку та становлення України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До початку 1990-х гроші на 
будівництво нових будинків, проведення капітальних ремонтів, закупівлю ко-
мунальної техніки надавала держава. Із суттєвим скороченням державного фі-
нансування почали зростати борги комунальних підприємств, процес ціноутво-
рення тарифів не був економічно обґрунтованим, що призвело до системного 
накопичення боргів та перетворення галузі житлово-комунального господарст-
ва на збитковий пережиток радянської епохи. Окрім того, мали місце і нецільо-
ве використання та розкрадання бюджетних коштів очільниками комунальних 
підприємств. Отже, слабке державне забезпечення, зростання заборгованості 
споживачів комунальних послуг автоматично призвело до збільшення боргів 
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самих підприємств: неможливість вчасно сплачувати прийнятний рівень заробі-
тної плати працівникам, проводити технічну модернізацію обладнання. Ситуа-
цію ускладнює той факт, що майже всі кроки з поліпшення ситуації мають ха-
рактер косметичного ремонту, а не кардинального реформування галузі, що су-
проводжується відсутністю розуміння сутності процесу реформування. 

Значно ускладнює ситуацію і той факт, що до цього часу не була за-
тверджена жодна урядова програма щодо покращення якості питної води, а 
також утилізації твердих побутових відходів. До того ж, відсутні необхідні 
програми з будівництва нових каналізаційних колекторів, електростанцій та 
теплорозподільних мереж, які дуже необхідні для будівництва та життєдія-
льності нових житлових мікрорайонів. Внаслідок матеріально-технічного 
зношення постачального та розподільного обладнання суттєво знижується 
якість послуг, які надають кінцевим споживачам, тобто нам. Проблеми з во-
допостачанням, опаленням, прибиранням вулиць, своєчасним вивозом сміття 
є наслідком недостатнього фінансування для закупівлі нової техніки, заміни 
теплотрас та водорозподільних мереж. 

Проте, незважаючи на низьку якість житлово-комунальних послуг, та-
рифи на них продовжують постійно зростати. Більшість вищеописаних про-
блем виникли внаслідок того, що держава суцільно монополізувала ринок ко-
мунальних послуг, при цьому не надто дбаючи про якість та рентабельність. У 
випадку відсутності вибору чи альтернативи, населення однаково змушене бу-
де сплачувати за послуги навіть у декілька разів завищену ціну, яка зовсім не 
відповідає якості. Проте відсутність системних дій у підвищенні якості кому-
нальних послуг з боку держави стимулювала суспільство до пошуку можливо-
стей вирішення проблем власними зусиллями. Мешканці деяких будинків по-
чали самостійно впроваджувати енергозберігаючі технології, встановлювати 
лічильники на воду, укладати договори на прибирання прибудинкової терито-
рії та вивіз сміття з приватними компаніями, за власний рахунок проводити 
ремонти та утеплення під’їздів, благоустрій та озеленення подвір’їв, створю-
ють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

Досвід європейських держав, що здійснювали реформування галузі жи-
тлово-комунального господарства, доводить – успішне проведення реформ 
можливе лише після проведення інформаційної роботи серед населення для 
стимулювання створення організації співвласників багатоквартирних будин-
ків. Проведення такої роботи дозволить доступно пояснити людям, що най-
кращим результатом проведення реформи має стати стимулювання для ство-
рення мешканцями об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

Перехід економіки України до ринкових відносин потребує реформу-
вання та розвитку житлово-комунального господарства України з урахування 
досвіду накопиченого в інших державах світу.  

В Європі розроблено три моделі реформування та розвитку житлово-
комунального господарства. Перша – англійська, яка передбачає повну прива-
тизацію житлово-комунальних об’єктів. Друга – германська, яка передбачає ак-
ціонування підприємств та організацію галузі, але основний пакет акцій нале-
жить муніципалітету. Третя модель – французька, сполучення муніципальної 
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власності на об’єкти ЖКГ та управління ними з боку приватного бізнесу на 
умовах довгострокових договорів оренди та сукупних інвестиційних угод [2; 4]. 

Одним з найважливіших напрямків житлово-комунальних реформ в 
Англії є проведення об’єднань усіх муніципальних міськводоканалів в 10 ре-
гіональних державних компаній з подальшою їх приватизацією. Перед при-
ватизацією держава списала всі заборгованості комунальних підприємств, 
узяла на себе всі витрати на приведення об’єктів водопровідно-
каналізаційного господарства в належний стан та зробила його паспортиза-
цію. На перший план вийшли проблеми організаційних структур управління 
цими підприємствами, які постійно вдосконалюються.  

У більшості європейських країн комунальна інфраструктура не переда-
на до приватної власності, вона залишилась муніципальною, яка експлуату-
ється приватними підприємствами за умов договору.  

Сфера міського господарства у Франції підпорядкована комуні – най-
меншій і найстабільнішій адміністративно-територіальній одиниці Франції. 
Об’єкти інфраструктури ЖКГ є власністю муніципалітетів. Усі роботи ве-
дуться через муніципалітет. Тому, в остаточному підсумку, саме муніципалі-
тет несе політичну відповідальність перед громадянами [2]. Разом з тим, до-
сить широко розповсюджений і досвід застосування концесій у комунально-
му господарстві. Ця форма заснована на договорі концесії, відповідно до яко-
го підприємство комунальної сфери передається в експлуатацію приватній 
фірмі. У той же час, разом з націоналізованими газовими мережами і держав-
ною енергетикою, існують і приватні компанії. Ці компанії є відносно неве-
ликими, однак їхня роль у підвищенні ефективності надання населенню ко-
мунальних послуг є досить значною. На рівні уряду встановлюються станда-
рти на те, чим повинні забезпечуватися житлові будинки, наприклад, на 
якість води. А в кожному контракті між муніципалітетом і експлуатаційною 
компанією визначаються конкретні умови роботи системи, наприклад, тиск 
води, якість води при постійній подачі води. У такому контракті визначають-
ся також майбутні тарифи на надані послуги [1].  

Проблема реформи центрального теплопостачання гостро постала в 
1960-ті рр. Спочатку була проведена експертиза, яка показала, що 50 % тепла 
виходить на вулицю – через вікна, стіни, дах. Французи не стали відразу під-
німати ціни на послуги ЖКГ. Спочатку була впроваджена програма триріч-
ного утеплення житлового фонду, і тільки після цього почалася реформа цін і 
перехід на локальне теплопостачання.  

Особливо цікавим є досвід реформування житлово-комунального госпо-
дарства Німеччини після приєднання Східної Німеччини. На момент приєд-
нання в Східній Німеччині забезпечення електроенергією, теплом і газом здій-
снювалося так званими надрегіональними енергетичними підприємствами. Ці 
підприємства знаходилися в державній власності і відповідали за постачання 
закріпленому за ними регіону. Така структура нагадувала українську.  

Після об’єднання Східної і Західної Німеччини вся сфера ЖКГ була 
передана в приватні руки, але разом з цим були забезпечені прозорі схеми ді-
яльності підприємств. На базі державних міжрегіональних підприємств були 
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створені так звані міські і комунальні компанії у формі акціонерних това-
риств. Власність таких компаній була змішаною, і вони спеціалізувалися на 
наданні повного спектра послуг: електроенергії, теплоенергії і газу. Такі ор-
ганізації мають холдингову структуру, що дозволяє здійснювати фінансуван-
ня менш розвинутих або соціальне важливих напрямків за рахунок більш ус-
пішних. Створення багатопрофільного підприємства з гнучкою структурою 
дозволяє їм досягати “синергетичних” ефектів у технічних, організаційних, 
фінансово-економічних напрямках.  

З метою досягнення конкурентних переваг підприємства почали приділя-
ти особливу увагу сучасним технологіям і автоматизації, вдосконаленню управ-
ління. Надання широкого спектра основних і додаткових послуг, застосування 
різноманітних методик нарахування платежів, охоплення великої території об-
слуговування і робота з різними прошарками населення вимагали застосування 
комплексних розробок, здатних здійснювати підтримку всіх процесів на під-
приємствах. На межі 1970 – 1980-х рр. у розвитку галузей комунального госпо-
дарства США, при досить опрацьованій правовій базі, на перший план вийшли 
проблеми організації управління і фінансування. Безпосередня відповідальність 
за об’єкти комунальної інфраструктури покладена на місцеві органи виконавчої 
влади. Саме вони повинні забезпечувати безперебійне функціонування комуна-
льних об’єктів, їх реконструкцію і розвиток [3]. Фінансування цих робіт винят-
ково силам місцевих органів влади непосильно, тому надходить фінансова до-
помога з бюджетів штатів і федерального бюджету у вигляді субсидій, виділя-
ються під ті або інші федеральні та регіональні програми. 

Процес створення організацій співвласників багатоквартирних будин-
ків в Україні вже розпочався, але, на жаль, проходить досить повільно. При-
чинами цього є нерозуміння більшістю населення переваг від створення ор-
ганізації співвласників багатоквартирних будинків – це сучасна демократич-
на структура будинкового самоврядування з виборністю керівника та прозо-
рістю використання зібраних коштів, за якої кожен мешканець будинку знає, 
куди і на що будуть витрачені його гроші, оскільки має право особисто брати 
участь у процесі розподілення коштів. 

Учасники організації співвласників багатоквартирних будинків само-
стійно визначають пріоритетні напрями фінансування. Після сплати основ-
них комунальних послуг, водо- та газопостачання кошти, що залишилися, на 
розсуд мешканців можуть бути спрямовані на встановлення дитячого майда-
нчика, озеленення території чи ремонтні роботи. 

Організація співвласників багатоквартирних будинків закріплює юри-
дичне входження прибудинкової території до складу будинку. Таким чином 
мешканці будинку можуть контролювати розміщення закладів у своєму бу-
динку, а також не дозволити без їхньої згоди проводити будь-які роботи на 
прибудинковій території. 

Для порівняння, Естонія розпочала процес створення квартирних орга-
нізацій з 1996 року. Спочатку організації мешканців укладали договори на 
водо- і теплопостачання, послуги з прибирання території та ремонту будин-
ків. Будинки, в яких були створені подібні організації, відразу ж облаштову-
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вали лічильниками води, газу, тепла, а тому мешканці платили кошти лише 
за реальне споживання, а не за "повітря", решту ж спрямовували на модерні-
зацію будинку та прибудинкової території. Конкуренція приватних операто-
рів сприяла підвищенню якості надання послуг, а співвласники житла отри-
мали право самостійно розпоряджатися коштами та керувати процесами 
управління домоволодінням. 

Висновки. Потреба реформування економічних відносин підприємств 
житлово-комунального господарства України актуалізується уже протягом 
багатьох років. Реформування місцевої інфраструктури, зокрема природних 
монополій, необхідно розпочинати із змінам законів України, що мають нор-
ми конституційного характеру, які повинні надати більше повноважень, в 
тому числі економічних і фінансових місцевим органам самоврядування. За-
провадження муніципальної власності як власності корпоративної, недержа-
вної дає змогу визначити економічні та фінансові параметри місцевого само-
врядування, які збігаються з потребами ринкової економіки, – якісно нові 
економічні основи місцевого самоврядування і фінансово-економічної бази 
вітчизняної моделі природних монополій, які на цей час збиткові. 
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У статті досліджено проблеми і шляхи підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств; проаналізовано залежність соціально-
економічної ефективності сільськогосопдарського виробництва від ступеня забезпечен-
ності та якості використання земельного, матеріально-технічного і трудового потенці-
алу підприємства. 

The article examines the problems and prospects for improving the efficiency of resource 
potential of agricultural enterprises, analyzes the relationship of socio-economic efficiency of 
silskohosopdarskoho zabezpechennosti the degree and quality of use of land, logistics and 
employment potential of the company. 
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Постановка проблеми. Однією з головних проблем суб’єктів аграрного 
господарювання в умовах становлення ринкових відносин і виходу українських 
товаровиробників на світові сільськогосподарські ринки на сьогодняшній день є 
вирішення питань підвищення ефективності використання ресурсного потенціа-
лу сільськогосподарських підприємств. При цьому розглядатися ця проблема по-
винна з урахуванням широкого спектру економічної категорії “ресурсний потен-
ціал” в контексті агро-промислового комплексу. Тобто дослідження повинні 
проводитись у розрізі економічної, технологічної, соціальної, інноваційної, еко-
логічної, інвестиційної складових цього поняття. Особливо це стосується підви-
щення соціально-економічної ефективності використання, відтворення і збере-
ження ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Надзвичайно важливою залишається проблема розробки комплексного 
підходу до забезпечення соціально-економічного використання ресурсного 
потенціалу підпримства, як основи нарощення його виробничої інфраструк-
тури, забезпечення соціального розвитку села і сільських територій України з 
урахуванням геоекономічних змін і тенденцій розвитку світової економіки, 
наслідків глобалізаційних процесів, зміни екологічної ситуації і необхідності 
формування продовольчої незалежності країни [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного ви-
користання та відтворення ресурсного потенціалу в аграрному секторі дослі-
джували В.Г. Андрійчук, І.Ф. Баланюк, В.А. Борисова, О.А. Бугуцький,  
В.С. Дієсперов, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Д. Павловська, Г.М. Підлісецький, 
П.Т. Саблук, А. М. Третяк, М.М. Федоров, А.Г. Фонотов, В.Й. Шиян та ін. 
Певний внесок у вирішення тих чи інших проблем, зокрема методологічних 
основ оцінки ресурсного потенціалу, внесли Альфред Ринг, Чарльз Акерсон, 
Л.У. Еллвуд, Генрі Харрісон, Джек Фрідман, Є.І. Тарасевич, В.В. Григор'єв, 
Дж. К. Еккерт. Водночас, окремі питання підвищення ефективності викорис-
тання, а також створення оптимального, збалансованого за структурою ре-
сурсного потенціалу агроформувань з урахуванням особливостей їх діяльно-
сті потребують поглиблених досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем і шляхів 
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних під-
приємств як основного чинника стимулювання їх соціальної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За роки економічних ре-
форм в аграрній сфері її ресурсний потенціал зазнав значних негативних 
змін. Трансформація системи господарювання привела до руйнування регу-
льованої державою, налагодженої та ефективної системи формування і вико-
ристання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Зокре-
ма, несприятливий вплив на використання ресурсного потенціалу аграрної 
сфери справила приватизація, аграрна та земельна реформи, що проводилися, 
і які призвели до монопольного становища підприємств переробки та реалі-
зації продукції, розриву продуктових ланцюгів. У багатьох господарствах 
приватизація землі та основних виробничих фондів стала причиною погір-
шення їх використання.  

Тому сьогодні ефективне використання ресурсного потенціалу агрофо-
рмувань є об’єктивною необхідністю і важливою передумовою розвитку аг-
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рарного сектора економіки. Реформаційні перетворення у сільському госпо-
дарстві не дали очікуваної соціально-економічної віддачі, підприємства зна-
ходяться у важкому становищі, руйнується ресурсний потенціал галузі. Ви-
рішення проблеми підвищення ефективності використання ресурсів аграрних 
підприємств вимагає розробки системного соціально-економічного підходу 
до всебічного опрацювання кожного окремого спектру питань збалансовано-
го формування ресурсного потенціалу та його віддачі. 

У процесі виробництва сільськогосподарської продукції тісно взаємо-
діють три чинники: матеріально-речовий, трудовий і земельний. У сільсько-
му господарстві кожен з визначених чинників є дуже специфічним, а у суку-
пності вони складають ресурсний потенціал галузі. В його структурі основну 
частку займають земельні ресурси – 60,4 %, основні фонди та людський капі-
тал складають відповідно 15,2 % та 24,4 %. Ефективне використання кожного 
окремо визначає рівень використання ресурсного потенціалу в цілому.  

Основним чинником розвитку сільського господарства України є земельні 
ресурси. За висновками експертів ФАО, Україна за наявністю родючих земель - 
одна з найбагатших країн у світі: сільськогосподарські землі становлять 18,9 % 
загальноєвропейських, на які припадає 6,7 % світових чорноземних грунтів. Ра-
зом з тим, рівень споживання земельних ресурсів характеризує Україну як дер-
жаву, в якій відбувається їх екологічно незбалансоване використання [2, с. 96]. 

Станом на 1.01.2013 р. до складу земельного фонду аграрних підпри-
ємств входило 41,5 млн. га сільськогосподарських угідь, що становить 68,8 % 
території України. Структура земельного фонду включала: сільськогосподар-
ські угіддя - 68,8 %, ліси та інші лісовкриті землі площі - 17,6 %, забудовані 
землі - 4,2 %, відкриті заболочені землі - 1,6 %, сухі відкриті землі з особли-
вим покровом - 0,03 %, відкриті землі без особливого покрову - 1,7 %, води - 
4,0 %, інші землі - 2,0 %. У структурі сільськогосподарських угідь рілля за-
ймає 78,1 % (32,5 млн га), що значно більше, ніж у європейських країнах і 
США. Українські землі мають високий рівень природного ресурсного потен-
ціалу: 56 % вітчизняних сільгоспугідь характеризуються вмістом гумусу ви-
ще середнього [3, с. 44-48]. Економічна ефективність використання сільсько-
господарських угідь в Україні має позитивну динаміку. Так, поступово зрос-
тають виробництво валової продукції, урожайність сільськогосподарських 
культур, їх валові збори. Вийнятком є зменшення виробництва молока як на 
100 га сільськогосподарських угідь, так і в розрахунку на одну людину [4]. 

Важливою умовою підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва є його забезпеченість матеріально-технічними ресурсами. Без 
цього неможливо досягнення високого рівня продуктивності праці, виробни-
цтва продукції з низькою собівартістю. Недостатня забезпеченість технікою 
обумовлюється недосконалістю систем лізингу і кредитування сільськогос-
подарських виробників. 

Для стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств їм 
необхідно мати широкий асортимент сучасних матеріально-технічних засобів, 
що складно досягти переважній більшості суб'єктів аграрного господарюван-
ня. У 2012 р. 26,8 % підприємств, що займаються рослинництвом, і 57,3 % 
підприємств, які займаються тваринництвом, отримали чистий дохід (виручку) 
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від реалізації сільськогосподарської продукції до 1 млн грн [5]. Тоді як середні 
ціни, за якими було реалізовано нову техніку українським сільгосппідприємс-
твам у 2012 р., становили на комбайни: Дон - 741,6 тис. грн, Case - 1239,1, 
Claas - 1644,7, John Deer - 1652,1, Massey Fergusson - 1676,4 тис. грн (ціна но-
вого українського комбайна “Скіф-230” більше 1,2 млн грн), на трактори по-
тужністю понад 100 кВт: ХТЗ - 377,6 тис. грн, МТЗ - 463,3, Case - 1026,1, Jon 
Deer - 1384,3, New Holland - 1077,0 тис. грн. [6]. У стратегії забезпечення ефек-
тивного використання ресурсного потенціалу аграрного сектора вирішеня 
комплексу практичних аспектів, пов’язаних з матеріально-технічним оновлен-
ням сільськогосподарського виробництва займає важливе місце. 

Одна з головних причин конкурентоспроможності вітчизняного аграр-
ного виробництва полягає у низькому рівні оплати праці у сільському госпо-
дарстві. Значною мірою це компенсує різницю у трудомісткості і матеріало-
місткості, яка існує між українською та аналогічної зарубіжної продукцією. 
Україна, станом на 1.01.2013 р. відстає за рівнем середньомісячної заробітної 
плати щонайменше у 2 рази від Росії та Румунії, у 4 рази - від Польщі та Уго-
рщини, у 7 разів - порівняно зі Словенією (164 євро в Україні проти 1216 єв-
ро у Словенії). Низька ціна сільськогосподарської праці призводить до знач-
них негативних наслідків соціально-економічного характеру. Основними з 
них є, перш за все, інтенсивне скорочення чисельності працівників аграрних 
підприємств, падіння рівня життя сільського населення, негативні міграційні 
та демографічні процеси [7, с. 37-42]. 

Однією із головних специфічних рис діяльності сучасних аграрних під-
приємств є кількісна, якісна і структурна недосконалість їх ресурсного поте-
нціалу, зумовлена значними втратами ресурсів у процесі здійснення аграрної 
та земельної реформ, а також складним фінансовим становищем господарств. 

Питання підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 
можна успішно вирішити з використанням матеріалів комплексної оцінки. Але 
застосування їх має деякі особливості: ресурсний потенціал - синтетичний по-
казник, тому його потрібно застосовувати при вирішенні спільних завдань. Він 
відображає фактичну економіку господарств, сформований рівень розвитку 
продуктивних сил, тому його використання у плануванні ефективно лише у 
найближчій перспективі. Відзначимо наступні моменти можливого і доцільного 
застосування комплексної оцінки ресурсного потенціалу аграрних підприємств: 

- в аналітичній роботі шляхом зіставлення фактичних даних з нормати-
вними за результатами роботи груп господарств, а також адміністративних 
районів. З аналізу можуть бути зроблені такі висновки: дисгармонія складу і 
співвідношення (поєднання) ресурсних чинників, загальні недоліки груп гос-
подарств, недостатня організаційна робота в окремих підприємствах, помил-
ки в управлінні виробництвом і т.і.;  

- у прогнозуванні та управлінні, вдосконаленні механізму господарю-
вання. За допомогою оцінки ресурсного потенціалу можливо встановлення 
перспективних рубежів розвитку виробництва, для чого спочатку вирішуєть-
ся завдання розподілу ресурсів на заплановану перспективу з урахуванням 
ефективності використання цих ресурсів у базовому періоді і з урахуванням 
забезпеченості господарств окремими видами ресурсів. Одночасно можна 
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вирішити завдання оптимізації поєднання ресурсів, зв'язавши їх з результа-
тами регресійного моделювання. Після розподілу ресурсів можно знайти 
прогнозоване значення результативних показників за допомогою нормативів 
валової продукції. Застосування комплексної оцінки ресурсів у прогнозуван-
ні та плануванні можна довести до логічного завершення з використанням на 
наступних етапах оптимізованих розрахунків на основі застосування методів 
математичного програмування; 

- у економічному стимулюванні через механізми ціноутворення, опода-
ткування, орендної плати і т.д. [8]. 

Все це свідчить про те, що у сучасних умовах особливо важлива і необ-
хідна комплексна оцінка ресурсів аграрних підприємств. Ефективність їх ви-
користання є одним з головних критеріїв у системі показників ефективності 
виробництва в цілому. 

Необхідно відзначити те, що при використанні ресурсів у виробничому 
процесі майже не враховується такий важливий резерв підвищення їх ефек-
тивності, як раціональне поєднання ресурсних чинників між собою, в часі і 
просторі. Адже саме їх оптимальним поєднанням пов'язані всі основні на-
прями підвищення ефективності ресурсного потенціалу. Для цього необхідно 
здійснити наступні кроки: 

1. Удосконалити структуру самого ресурсного потенціалу в господарс-
твах залежно від напрямку спеціалізації з метою наближення її до оптималь-
ної величини. 

2. Розглянути і оцінити можливості організаційних і технологічних 
чинників для їх раціонального поєднання з метою підвищення ефективності 
виробництва. 

3. Використовувати потенційні можливості збільшення обсягів вироб-
ництва сільськогосподарських підприємств за рахунок раціоналізації поєд-
нання галузей.  

4. Враховувати те, що оптимальний рівень поєднання ресурсних чин-
ників мінливий, тобто під впливом науково-технічного прогресу і інтенсифі-
кації, а також виникнення взаємопов'язаних нових чинників, їх нормативний 
рівень кількісно і якісно змінюється. 

5. В умовах ринку перетворення виробничих відносин вимагає відпо-
відного поєднання організаційно-економічних чинників. Підвищення ефек-
тивності використання ресурсного потенціалу в інтегрованих підприємствах 
можна домогтися лише при раціональному поєднанні економічних чинників 
(інтересів) між товаровиробниками і суб’єктами господарювання, які займа-
ються переробкою і реалізацією. 

6. Необхідно виявити та оцінити прогресивні форми господарювання, 
адекватні об'єктивним умовам виробництва і максимально використовують 
ресурсний потенціал [9, с. 89-91]. 

Висновки. Досягнення результативного функціонування агроформу-
вань значною мірою залежить від раціональності формування, відтворення і 
ефективності використання ресурсного потенціалу. Визначена нами модель 
сталого розвитку сільськогосподарських підприємств включає п’ять основ-
них етапів: оптимізація структури земельних угідь та їх раціональне викори-



 

 194

стання; оптимізація структури виробництва; оптимізація ресурсного потенці-
алу; систематичне вдосконалення виробничого процесу; сприяння соціально-
економічному розвитку села. В основу економічного зростання діючих агро-
формувань регіону повинні бути закладені принципи екологічної безпеки та 
соціального розвитку сільських територій. Реалізація зазначених етапів і 
принципів підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 
сприятиме багатопрофільному розвитку села, дозволить відкрити нові робочі 
місця, підвищити життєвий рівень сільського населення, активніше вирішу-
вати соціальні проблеми. 
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У статті на тему «Особливості виробничої компоненти організаційно-

економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств» автором розгляда-
ється організаційно-економічний механізм аграрних підприємств та аналіз його впливу на 
ефективність підприємства. 
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Розглядаючи соціо-економічну модернізацію як адаптацію вітчизняної аграрної 
політики до прогресивних світових тенденцій аграрного розвитку, вважаємо за необхідне 
вказати на збалансованість її шляхом об'єднання зусиль різних органів державного регу-
лювання та суб'єктів господарювання. 

Проведений аналіз основних результатів діяльності приватного підприємства 
«Агроекологія» Шишацького району Полтавської області дозволяє зробити висновок про 
можливості реалізації організаційно-економічного механізму стабільного розвитку агра-
рного підприємства. 

In the article entitled "Features of the production components of organizational -
economic mechanism of stable development of agricultural enterprises " author examined the 
organizational -economic mechanism of agricultural enterprises and analyze its impact on the 
efficiency of enterprises. 

Considering the socio- economic modernization as the adaptation of national agricultural 
policy to progressive global trends of agricultural development, we consider it necessary to point out 
its balance by combining the efforts of various regulatory agencies and entities. 

The analysis of the main results of the private enterprise " Agroecology" Shishatskiy 
Poltava region suggests the possibility of organizational and economic mechanism for 
sustainable development of the agricultural at the Ukrainian enterprise. 

 

Постановка проблеми. Багатофункціональність агропромислового ви-
робництва лежить в основі висновку про його високому не тільки виробни-
чому значенні для забезпечення сировиною і продовольством, а й у створенні 
незамінних суспільних благ. Серед таких є: продовольче самозабезпечення 
країни, надання можливостей і засобів до існування сільського населення, 
розширеного відтворення, підтримання екологічної рівноваги та збереження 
агроландшафтів [7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про певні досягнення у 
формуванні теоретичних основ розвитку органічного землеробства, що знайшли 
своє відображення у працях українських та іноземних вчених: Артиша В.І., Бер-
лач Н.А., Бородачевої Н.В., Вовк В.І, Дейнеки Л.В., Мармуль Л.О., Мельник Л.Г. 
[1], Рудницькой О.В., Саблука П.Т., Сіренка Н.М., Чайки О.М. [2, 3], Ходаковсь-
кої О.В. [4], Шубравскої О.В. [5] та ін. Проте, з позицій формування організацій-
но-економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств, а саме 
визначення його компонент питання не розглядалися. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд організаційно-
економічного механізму аграрних підприємств та аналіз впливу його еколо-
гічної стратегії на ефективність підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з визначення еко-
номічного розвитку, структура організаційно-економічного механізму сталого 
розвитку аграрних підприємств на ринку має бути сформована в залежності від 
рівня взаємодії з конкретними операторами ринку через їхні економічні інтере-
си. Так, системність механізму розвитку підприємства на мікрорівні полягає у 
збалансуванні виробничої, управлінської, дослідницької компоненти, які віді-
грають провідну роль у його функціонуванні. Виробнича компонента сучасного 
аграрного підприємства у контексті соціально-етичного маркетингу пов'язана із 
екологічною стратегією і повинна бути розглянута як складова системи інстру-
ментів реалізації виробничо-збутової політики підприємства. Проявом такої по-
літики є механізм використання таких техніко-технологічних рішень, які, з од-
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ного боку, сприяють виробництву продукції високої якості для задоволення іс-
нуючого попиту, а з іншого, сприяє таким економічним результатами, які до-
зволяють вирішити поточні завдання і створити відповідні умови для сталого 
розширеного відтворення в майбутньому. 

Таким чином, вирішення проблеми стабільного виробництва в аграр-
них підприємствах залежить, насамперед, від підвищення ефективності ви-
робництва, а в умовах органічного господарювання - від можливостей засто-
сування методів альтернативного землеробства, що досягається за допомо-
гою керуючих впливів на функціонування його систем. В Україні об'єднання 
цих двох завдань в єдиній економічній перспективі може бути вирішено при 
впровадженні адаптивних систем землеробства. Вони передбачають адапта-
цію процесу виробництва продукції до різних елементів агроландшафту, 
форм господарювання та матеріальних ресурсів на підставі досягнень науки і 
техніки, з урахуванням рішення екологічних проблем аграрного виробництва 
і до можливостей ресурсозбереження. 

З точки зору екологічної економіки, сутність нової технологічної полі-
тики в аграрній сфері виробництва полягає в необхідності сприяти товарови-
робнику у прийнятті самостійного господарського рішення на основі сучас-
них аграрних технологій. 

Внаслідок порушення науково обгрунтованих систем ведення земле-
робства природна родючість сільськогосподарських угідь знижується. Сього-
дні майже на всіх землях спостерігається зменшення вмісту гумусу в грунті. 
В цілому по Україні його баланс негативний і середньорічні втрати станов-
лять 0,6-0,7 т / га. Існують дві основні причини втрати гумусу. Перша є ре-
зультатом переважання темпів мінералізації гумусу над його надходженням і 
гуміфікацією свіжого органічної речовини. Ці втрати називають біологічни-
ми. Друга група причин обумовлена процесами ерозії грунтів або механічни-
ми втратами [4]. 

Аналіз результатів досліджень вчених у галузі грунтознавства показує, 
що фактичний вміст гумусу в них нижче оптимальних показників. Доведено, 
що через 15-20 років використання ріллі без добрив і травосіяння вміст гуму-
су зменшується на 35-40 %, тоді як на виробництво 1 т зерна озимої пшениці 
витрачається близько 0,19-0,52 т гумусу в залежності від типу грунту. Як по-
казали результати досліджень, такі втрати неможливо відновити за короткий 
проміжок часу, а темпи їх відновлення залежать від рівня інтенсифікації зем-
леробства [4]. 

Серед профілактичних заходів, які, у свою чергу, здійснюються на під-
приємстві, можуть бути такі, як: грунтозахисні технології, внаслідок чого 
збільшується собівартість аграрної продукції; компенсація завданих навко-
лишньому середовищу збитків, що веде до зменшення прибутку. Як показу-
ють розрахунки на підприємствах, другий варіант є більш витратним, що під-
тверджується шляхом визначення впливу дії екологічного чинника на ефек-
тивність аграрного виробництва з використанням показників еколого-
економічної ефективності: еколого-економічного збитку та еколого-
економічного ефекту.  
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У формуванні організаційно-економічного механізму стабільного роз-
витку аграрних підприємств важливе місце займає виробнича компонента, 
яка в тісному взаємозв'язку з управлінською та дослідницькою компонентами 
формують необхідні для цього умови. Тому саме технологічні аспекти виро-
бництва продукції є тією основою, яка створює фундамент для формування 
агроекологічного рівноваги на території, яка використовується для аграрного 
виробництва. Істотна відмінність таких технологій полягає у проведенні при-
вентивних заходів для захисту грунту від надмірного впливу антропогенних і 
техногенних факторів впливу.  

Основою таких технологій є основні принципи ведення альтернативного 
землеробства, які виключають застосування або мінімізують кількість мінера-
льних добрив і засобів захисту рослин. Всі альтернативні технології землероб-
ства базуються на мінімальній обробці грунту під усі культури сівозміни, зок-
рема, під цукровий буряк, кукурудзу, соняшник та ін. Біологізація землеробст-
ва шляхом використання нетоварної частини врожаю в якості органічних доб-
рив, мульчування поверхні грунту залишками рослин, застосування сидератів 
дозволяють досягти високого ступеню відновлення грунту після активного йо-
го використання. До альтернативних методів ведення виробництва на аграр-
них підприємствах можна віднести наступні: точне землеробство (Precision 
Farming), біоінтенсівне мініземлеробство (Biointensive Mini - Farming), біоди-
намічне землеробство (Biodynamic Agriculture), технології використання ефек-
тивних мікроорганізмів або ЕМ-технології (Effective Microorganism 
Technologies), малозатратне стійке землеробство (LISA - Low Input Sustainable 
Agriculture) та ін. Саме до таких методів агровиробництва відноситься і орга-
нічне ведення виробництва (Organic Agriculture або Organic Farming). 

Науково обгрунтовано та практично доведено, що з відмовою від хімі-
зації та із застосуванням органічного землеробства можна не тільки підтри-
мувати врожайність сільськогосподарських культур на високому рівні, а й 
значно її збільшити. 

І хоча досвід країн, які вже завоювали свою нішу на світовому ринку 
органічної продукції, попереджає про необхідність тривалого перехідного 
періоду і низку труднощів на шляху практичної реалізації, Україна має висо-
кий агроекологічний виробничий потенціал. Основними негативними момен-
тами у виробництві органічної продукції в різних країнах можуть бути ви-
значені такі:  

1. Труднощі з реалізацією на практиці процесу зберігання і викорис-
тання органічних добрив, які є основою ефективного біоорганічного сільсь-
кого господарства і вимагають відповідних умов. 

2. Дослідження показників ефективності органічного сільського госпо-
дарства в Ірландії, свідчать про високу вартість переходу від звичайного до 
органічного виробництва, що в середньому становить 357 євро на 1 га. При 
цьому для тваринництва витрати становлять у середньому 946 євро на 1 га, а 
для рослинництва - 253 євро. Висока вартість інвестицій для тваринницьких 
ферм пов'язана з необхідністю додаткових витрат на будівництво сховищ для 
кормів, ферми, склади для готової продукції та ін. 



 

 198

3. Відносно низька продуктивність сільськогосподарських тварин і рос-
лин. За оцінкою Е. Малаволта, для виробництва аналогічних обсягів основних 
сільськогосподарських культур по органічними технологіями в Бразилії потрі-
бно обробляти територію, яке в чотири рази перевищує сучасну площу сільсь-
когосподарських угідь країни. Підраховано, що відмова від застосування пес-
тицидів у США призвела би до значного зниження валових зборів основних 
сільськогосподарських культур: сої - на 37 %, пшениці - на 27 %, рису - на 57 
%, арахісу - на 78 %, кукурудзи - на 32 % і т.д. У цілому, відмова від викорис-
тання пестицидів може призвести до трикратного зниження зборів сільського-
сподарських культур. У тваринництві зниження продуктивності пов'язано, 
перш за все, з нормами органічного сільського господарства, регламентуючи-
ми розмір мінімальної площі на голову, який зазвичай вище, ніж середня пло-
ща, яку займають тварини, що вирощують за традиційними технологіями. 

Не дивлячись на додаткові труднощі, пов'язані з виробництвом органі-
чної сільськогосподарської продукції, про що свідчать приклади різних країн, 
підприємства, які обрали саме такий шлях розвитку, показують досить високі 
економічні результати, що доводять про високий потенціал аграрного «орга-
нічного» бізнесу за відповідних умов його організації. Таким прикладом в 
Україні є ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області, яке в 
процесі тривалого використання на практиці (більше 30 років) принципів ор-
ганічного землеробства показало високу ефективність [6]. 

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних куль-
тур, на виробництві молока і м'яса. З 1979 р. на підприємстві впроваджуються 
технології грунтозахисного біологічного землеробства, а з 1990 р. - технології ор-
ганічного землеробства. Так, за період впровадження органічної системи земле-
робства на підприємстві вдалося досягти високого розвитку рослинницької галузі 
[6]. Урожайність зернових культур збільшилася на 97 %, а ранніх зернових - на 
110-116 %. Майже на 64 % збільшилася врожайність цукрових буряків і на 74 % - 
соняшнику, про що свідчать дані наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Врожайність сільськогосподарських культур у ПП «Агроекологія» 

Шишацького району Полтавської області, ц/га 
Культура 

Роки Зернові  
разом пшениця 

озима 
ячмінь 
ярий овес соняшнк цукровий 

буряк 
Врожайність за  
1971 - 1975 рр.  

(до впровадження) 

 
26,1 

 
29,2 

 
25,2 

 
27,1 

 
16,1 

 
255,0 

Середня врожайність 
за 1986 - 1990 рр. 

 
48,9 

 
63,2 

 
53,3 

 
37,0 

 
28,6 

 
292,0 

1991 - 1995 рр. 46,1 57,3 51,2 33,3 21,3 393,2 
1996- 2000 рр. 41,7 43,3 38,2 36,5 24,4 399,6 
2001 - 2005 рр. 38,8 48,3 33,8 36,6 16,8 295,0 
2006 - 2009 рр. 48,9 56,8 42,5 47,0 23,0 487,7 

 

У рослинницькій галузі підприємства відпрацьовані сівозміни, системи об-
робки грунту, живлення культур, захисту посівів від бур'янів, хвороб і шкідників 
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(у тому числі, профілактичні), системи машин. З рекомендованих та районованих 
для посівів відібрані найбільш врожайні та стійкі до хвороб сорти культур. 

У системі обробки грунту підприємство з 1990 р. перейшло на мініма-
льний захисний обробіток, що дозволило втричі скоротити витрати пального 
та грошових коштів і в той час витримати календарні терміни проведення 
технологічних операцій. 

У польових сівозмінах замість кукурудзи на силос в якості попередни-
ка під пшеницю озиму було використано еспарцет. Введення еспарцету до-
зволило отримати урожай зеленої маси до 250-350 ц / га, з якого можна 
отримати до 180 г білка на 1 кг маси (замість 80 г / кг - з кукурудзи) при по-
требах тварин в 120 г / кг. 

Виконання посіву озимої пшениці в оптимальні терміни дозволяє сфо-
рмувати захист від опомізи, пшеничних і хлібних мух. Цукровий буряк на 
підприємстві висівають в ранні терміни, що разом з безплужного обробкою 
дозволяє захистити від таких шкідників, як буряковий довгоносик, бурякова 
мушка. У цілому за технологією передбачається близько 18 профілактичних 
заходів, які дозволяють уникнути впливу бур'янів, хвороб і шкідників без за-
стосування хімічних засобів. 

Безумовно, в галузі тваринництва завдяки органічній системі землероб-
ства показники економічної ефективності зросли. З іншого боку, тільки вико-
ристовуючи екологічно чисті корми можна говорити про отримання екологі-
чно безпечної продукції тваринництва. Впровадження грунтозахисної орга-
нічної системи землеробства сприяло значному зміцненню фінансового стану 
господарства, що представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні фінансово-економічні показники діяльності ПП «Агроекологія» 

Шишацького району Полтавської області в 2005-2009 рр. 

Роки Валова продукція, 
 тис. грн. 

Виробництво валової 
продукції з 1 га, грн. 

Продуктивність праці, 
тис. грн./ чол. 

2005 16980 2225 34,30 
2006 17333 2267 36,34 
2007 25120 3297 49,80 
2008 25385 3352 54,13 
2009 26674 3545 58,75 

 

Висновки. Таким чином, основні результати діяльності приватного 
підприємства «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області до-
зволяють зробити висновок про можливості реалізації організаційно-
економічного механізму стабільного розвитку аграрного підприємства впро-
довж тривалого часу через застосування екологічної стратегії. Це підтвер-
джує важливість такої компоненти механізму, як виробнича, яка, базуючись 
на органічній системі ведення аграрного виробництва, сприяє вирішенню аг-
рономічних, тваринницьких, економічних, соціальних, екологічних проблем і 
забезпечує стійкий його розвиток. 
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УДК 332.834.6:643 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК УМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО ПОШУКУ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ 

ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ 
Литвин О.Ю., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто основні проблеми розвитку житлової кооперації, їх висвіт-

лення у світовій економічній літературі. Здійснено аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, присвячених названій темі. Акцентовано увагу на необхідності широкого інформу-
вання населення про великий потенціал житлової кооперації та використання позитивно-
го закордонного досвіду. 

The article analyses the principal problems of development housing cooperation, theirs 
reflection by the economic literature. The article analyses some publications dedicated to the 
study of this problem. The attention is focused on the necessity circulation information about 
housing cooperation, using of positive experience. 

 

Постановка проблеми. В Україні більше мільйона осіб потребує по-
кращення житлових умов. В умовах пошуку механізмів для забезпечення 
громадян новим якісним житлом, утримання його та прибудинкових терито-
рій у належному стані багаторічний вітчизняний досвід житлової кооперації є 
особливо важливим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Грунтовне узагальнення і 
комплексний історіографічний аналіз досвіду житлової кооперації відсутні. 
Саме це й визначає актуальність даної статті.  

Постановка завдання Завданням даної наукової публікації є історіо-
графічний аналіз праць, опублікованих за останні півстоліття і присвячених 
розвитку житлової кооперації, з метою пошуку механізмів вирішення житло-
вої проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Період у розвитку вітчизняної 
житлової кооперації з 60-х до кінця 80-х рр. ХХ ст. можна назвати «інструкційно-
статистичним». Він розпочався у 60-х рр. ХХ.ст., після відновлення у СРСР жит-
лової кооперації. Зміна державної політики щодо цього виду кооперації втілилася 
у низці урядових документів (Постанова Ради Міністрів СРСР «Про житлово-
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будівельну та дачно-будівельну кооперацію» 1958 р. [1], Постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про індивідуальне і кооперативне житлове будівництво» 
1962 р. [2], а також Постанова Ради Міністрів СРСР «Про подальший розвиток 
кооперативного житлового будівництва 1964 р. [3, с. 5]). 

Це стимулювало вітчизняних науковців до певного пожвавлення дослі-
джень, присвячених житловій кооперації. Але, опубліковані праці, як правило, 
обмежувалися енциклопедичним визначенням основних понять, пов’язаних із 
житлово-будівельними кооперативами [4], правовими аспектами їхньої діяль-
ності (наприклад, праці С.Н..Ландкофа, Т.Н..Лісніченко. А.М..Фельдмана «Жи-
тлове та житлово-будівельне законодавство» [5], М.А. Голодного, Г.С. Сиволо-
бової, І.С..Будзиловича «Коментар до Положення про порядок надання житло-
вої площі в Українській РСР» [6]), будівельно-технічними нормами (Довідник 
«Організація кооперативного житлового будівництва» за ред. А. Зубкова [7]), 
інструкціями та рекомендаціями («Інструкція по фінансуванню і кредитуванню 
кооперативного житлового будівництва» [8]), або простою констатацією кіль-
кості будинків і квадратних метрів житла, введених у експлуатацію за допомо-
гою житлової кооперації [9; 10; 11]. 

У 80-х рр. було прийнято дві важливі Постанови Ради Міністрів СРСР. 
Перша з них – «Про житлово-будівельну кооперацію» від 19.08.1982 р. із 
змінами і доповненнями, внесеними Постановами Ради Міністрів від 
23.05.84. р., 05.07.85 р., 19.01.89 р., 26.09.90 р. [12]. Друга Постанова – «Про 
заходи щодо прискорення розвитку житлової кооперації» від 31.03.1988 р. [2] 
із змінами і доповненнями від 13.01.89 р., 29.03.90 р., 26. 09. 90 р. [1] Проте, 
ґрунтовних наукових робіт, присвячених темі житлової кооперації, в останні 
роки існування радянської влади не було опубліковано. 

І лише з 90-х рр. ХХ ст., з початком такого періоду вивчення проблем жи-
тлової кооперації, який можна назвати «науково-аналітичним», з’явилися неза-
ідеологізовані наукові праці. Їх умовно можна поділити на дві групи: перша – 
дослідження, присвячені пошуку ефективних моделей утримання будинків та 
прибудинкових територій на належному рівні, (розглядається саме житловий 
аспект кооперації), друга – наукові праці, присвячені аналізу можливих механі-
змів забезпечення громадян новим житлом за допомогою житлово-будівельної 
кооперації. 

Серед опублікованих робіт спеціалістів, які досліджували діяльність жит-
лових кооперативів слід згадати праці М. Близнакової, М. Галянтича, 
С..Гладкого, О. Вязової, Л. Лазарової, Л. Макашева, О. Мовчана, А..Правдіченко, 
І. Фаренія [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. Період зародження житлової коопе-
рації у Наддніпрянській Україні висвітлив І..Фареній [21]. О. Мовчан у своїй на-
уковій публікації звернув особливу увагу на вкрай незадовільні житлово-
побутові умови та низький рівень комунального обслуговування робітників про-
мислових регіонів України у 20-і рр. ХХ ст. На основі здійсненого аналізу було 
зроблено висновок про те, що саме це стало однією з основних причин запрова-
дження владою житлової кооперації [19]. С. Гладкий у своїй монографії «Коопе-
ративне законодавство УСРР 1920-х років як явище правової реальності» зробив 
аналіз нормативно-правових документів зазначеного періоду, що були прийняті 
для підтримки названого виду кооперації [15]. Правові аспекти проблеми залу-
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чення коштів фізичних осіб у житлове будівництво дослідив А..Правдіченко [20]. 
М..Близнакова висвітила розвиток житлового будівництва у Радянському Союзі 
у роки нової економічної політики (з 1921 по 1927 рр.) [13]. Тернистий шлях жи-
тлової кооперації, часи її розквіту та повної заборони проаналізував М..Лебедєв 
[22]. П. Черевко розглянув проблеми правового регулювання створення житлово-
будівельних кооперативів в Україні [23]. М. Галянтич у навчальному посібнику 
«Житлове право України» проаналізував основні положення тих нормативно-
правових документів, що регламентують діяльність житлової кооперації [14].  
Я. Карп’як звернув увагу на організаційно-економічні аспекти функціонування 
житлово-будівельного кооперативу [24], а О. Назарбаєва – на особливості бух-
галтерського обліку у ЖБК [25]. Н. Павленко у своєму досліджені підняла гост-
ру тему зловживань і розкрадання власності у житлово-будівельних кооперати-
вах [26]. 

При цьому, слід підкреслити, що окремі вітчизняні вчені акцентують ува-
гу на важливості всебічного вивчення міжнародного досвіду організації і діяль-
ності різних форм житлової кооперації. Так, на цьому аспекті зосередила увагу 
Т..Кутакова [27]. І. Строкань у своїй публікації проаналізувала досвід управлін-
ня житлово-комунальним господарством польського міста Краків [28]. С. Семе-
нов та О. Шебаршина узагальнили позитивний досвід об’єднань співвласників 
житла Франції [29]. І. Єфіменко у науковій праці «Кондомініум як суб’єкт са-
мостійного управління житлом» висвітлює ефективне функціонування таких 
об’єднань у країнах Європейського Союзу, наголошуючи на можливості і необ-
хідності переймати і використовувати їх кращі здобутки [30]. 

Окремо слід згадати дослідження житлової кооперації країн Західної 
Європи та України А. Пантелеймоненка. Важливе значення мають його праці 
«Становлення та розвиток житлової кооперації Німеччини» [31], «Станов-
лення і розвиток житлової кооперації у Великобританії» [32], «Генезис і тен-
денції розвитку житлової кооперації в Україні» [3]. 

Вдалою і, чи не єдиною, спробою комплексного аналізу перспектив 
орендної кооперації та можливостей використання європейського досвіду є 
наукова публікація Т.О. Білобрової «Розвиток орендної кооперації як спосіб 
вирішення житлових проблем в Україні» [33]. 

Висновки. Ефективно, швидко і безпомилково просуватися вперед 
можна лише аналізуючи пройдений шлях. Аналіз досвіду функціонування 
житлової кооперації, як вітчизняного, так і зарубіжного, дозволяє зробити 
висновок про її великий позитивний потенціал і можливість використання 
для вирішення сучасної житлової проблеми в Україні. 
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АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Вінницький національний аграрний університет 

 
Розглянуто сутність і значення державного регулювання процесів страхування аг-

рарних підприємств. Визначено необхідність розробки урядом України на основі зарубіж-
ного досвіду стратегічного плану побудови і розвитку системи страхування аграрних ри-
зиків з визначенням ролі уряду, типу та рівня підтримки. 

У процесі дослідження встановлено, що створення ефективної системи розподілу 
та управління ризиками сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим 
напрямом сучасної агарної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту економіч-
них інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Обґрунтовано необхідність ство-
рення прозорого та ефективного механізму державної підтримки аграрного страхування, 
спрощеного механізму відшкодування збитків і вимоги, за яких зберігаються умови забез-
печення гарантій інтересів кожної із сторін. 

The essence and importance of state regulation of insurance of agricultural enterprises. 
The necessity of the development of the Government of Ukraine on the basis of foreign 
experience in the strategic plan of construction and development of agricultural insurance risks 
to the definition of the role of government , the type and level of support. 

In protssi study found that an effective system of risk management and distribution of 
agricultural production should be an important area of modern Agricultural Policy that will 
ensure increase protection of economic interests of agricultural producers. The necessity to 
create a transparent and effective mechanism of state support for agricultural insurance , 
simplified mechanism for compensation and claims in which the stored condition to guarantee 
the interests of each party. 
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Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво у нашій 
державі є однією з життєво важливих галузей суспільного виробництва і по-
стійно повинно підтримуватись державою. Не випадково і міжнародний до-
свід роботи сільгосподарських виробників та страхових компаній доводить, 
що держава є головним учасником аграрного страхування. В багатьох краї-
нах влада розглядає державну підтримку страхування як конкретні інвестиції 
в сільське господарство, які запобігають можливим майбутнім витратам дер-
жави у випадку несприятливих погодних умов та забезпечують продовольчу 
безпеку та стабільність. Ефективне страхування можливо тільки при застосу-
ванні системного підходу при побудові аграрного страхування в країні. 

Передумовою розвитку аграрного страхування є обов’язкова участь 
держави в організації страхування, яка може проявлятись в безпосередньому 
страхуванні ризиків, через підтримку приватного страхування та в солідарно-
сті участі як держави, так і місцевих бюджетів, професійних об’єднань виро-
бників та страхових компаній. Агрострахування є засобом збереження стабі-
льності фінансового стану, а також покращання кредитоспроможності сіль-
ськогосподарських виробників, тому що кредитні організації всіх типів від-
дають перевагу тим сільськогосподарським підприємствам, які мають гаран-
тію збереження певного рівня доходів при настанні стихійних лих і втраті 
врожаю. Воно дозволяє найкращим чином об'єднувати інтереси учасників 
ринку аграрного страхування та держави, першочергове завдання якої – за-
безпечення стабільного економічного зростання добробуту громадян та їх-
нього соціального захисту. Але, незважаючи на переваги агрострахування, 
страховий ринок в аграрній сфері України залишається найменш розвинутим, 
що і зумовлює актуальність даного дослідження. 

На даний момент актуальним є визначення ролі держави і страхових 
компаній в організації аграрного страхування та побудова ефективних і діє-
вих взаємозв’язків між страховими організаціями і виробниками сільгосп-
продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних ос-
нов та організаційно-економічних аспектів в страхуванні аграрних підпри-
ємств присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема: 
М.М. Александрова, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.М. Горбач, Я.А. Гня-
дек, М. Дем'яненко, А.Н. Залєтов, О. Клименко, П. Лайко, С.А. Навроцький, 
С.С. Осадець та багато інших теоретиків і практиків у сфері страхування. 

Постановка завдання. Розглянути сутність і значення державного ре-
гулювання процесів страхування аграрних підприємств. Визначити необхід-
ність розробки урядом України на основі зарубіжного досвіду стратегічного 
плану побудови і розвитку системи страхування аграрних ризиків з визна-
ченням ролі уряду, типу та рівня підтримки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день 
Україна переживає період глибоких змін. Проте, вона має значний потенціал 
для розвитку сільського господарства та подальшого впливу на європейські 
ринки. При цьому, одним з елементів ринкової моделі аграрного сектору є 
створення нової системи страхування з метою зниження рівня ризикованості 
виробничої діяльності. Страхування сільськогосподарського майна розвива-
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лося в усьому світі як головний інструмент управління ризиками з метою 
зменшення негативного впливу погоди та природних ризиків.  

Інфляційні процеси роблять здійснення довгострокових видів страхування 
в національній валюті неможливим. Тому розмір страхового полісу не в змозі га-
рантувати господарству повного покриття матеріальних втрат. Водночас, запро-
вадження поправних коефіцієнтів на розмір страхового відшкодування залежно 
від часу виплат призводить до різкого подорожчання страхових тарифів, що сут-
тєво обмежує і так малий попит економічного захисту на ринку сільськогоспо-
дарського страхування. Зменшує зацікавленість аграріїв до агрострахування і 
відмова держави компенсувати страхові премії у 2009-2010 роках. Неналежний 
рівень інформації про стан і можливості страхового ринку в сільському госпо-
дарстві теж мають неабиякий вплив на стан агрострахування [1]. 

Сільське господарство, як і будь-яка інша галузь економіки, має свої особ-
ливості, які зумовлюють певну специфіку в прояві ризиків в ньому. Основними 
факторами ризику в аграрній сфері є природні сили; тривалий період виробницт-
ва, за час якого ринкова ситуація може значно змінитися в несприятливий для аг-
рарного підприємства бік; технологічний процес, що жорстко обмежений в часо-
вих рамках; фінансовий ризик, зумовлений значною капіталоємністю аграрного 
господарства; сезонність виробництва, що передбачає необхідність в сезонних 
кредитах, обсяг яких практично не зменшується з року в рік; досконала конкуре-
нція, що набуває виняткового значення, особливо у високоврожайні роки, коли 
різко збільшується пропозиція сільськогосподарської продукції [4]. 

На основі досвіду закордонних країн, уряд України повинен розробити 
стратегічний план побудови і розвитку системи страхування аграрних ризи-
ків з визначенням ролі уряду, типу та рівня підтримки. 

Держава є головним регулятором системи аграрного страхування, осо-
бливо в період становлення і розвитку аграрного страхування в Україні. Ви-
ходячи з того, що уряд є виразником загального інтересу суспільства, а також 
того що спостерігається певний брак довіри між аграрним і страховим секто-
ром, саме уряду має належати головна роль у об’єднанні зусиль учасників аг-
рарного страхування та збалансуванні їх інтересів.  

Ситуація, яка склалася на сьогодні в Україні стосовно страхування 
сільськогосподарських ризиків, щонайменше гальмує прогрес. Урядовцям рі-
зних державних структур, керівникам страхових компаній і навіть спеціаліс-
там сільського господарства і традиційного страхування бракує знань з різ-
них функціональних та операційних аспектів, які є конче необхідними для 
належного розвитку системи страхування сільськогосподарських ризиків. 

В Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке регулювало б агростра-
хування. З огляду на унікальні характеристики агрострахування (наприклад, си-
стемний ризик, необхідність технічних знань, клієнтської бази, страхових про-
дуктів різноманітних дизайнів), таке становище являє собою проблему. 

Для системи аграрного страхування характерні такі ознаки, як обмеже-
ність даних, неадекватна актуарна експертиза та недостатня прозорість. Крім 
того, дослідження, які проводяться в цій сфері, не отримують достатнього 
фінансування, погано скоординовані і не мають у своєму розпорядженні всіх 
необхідних даних. У цій системі відсутнє належне ліцензування і не має всієї 
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необхідної нормативної бази. Більше того, захист споживачів послуг агрост-
рахування практично відсутній. Уряд України усвідомлює потенційну цін-
ність страхування сільськогосподарських ризиків для розвитку сільського го-
сподарства. Але попри висловлене на державному рівні розуміння важливос-
ті розвитку агрострахування та визначення необхідних для цього заходів, на 
сьогодні чіткого стратегічного плану уряду щодо покращення ситуації а аг-
рострахуванні досі немає. Основні проблеми та шляхи їх вирішення при дер-
жавному регулюванні аграрного страхування в Україні узагальнено автором 
на основі критичного аналізу страхового ринку в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні проблеми та шляхи їх вирішення при державному регулюванні 

аграрного страхування в Україні* 
Параметри системи 

страхування Проблеми Шляхи вирішення 

Стратегія розвитку 
системи агро-
страхування  
в Україні 

Відсутність довго-
строкових стратегій та 
планів розвитку та адап-
тованих до вимог СОТ 
критерії формування  
системи страхування 

Розробка довгострокових стратегій та про-
грам розвитку аграрного страхування. Роз-
робка концепції розвитку аграрного страху-
вання. Гармонізація критеріїв формування 
аграрного страхування з вимогами СОТ 

Види страхування в 
АПК 

Не визначені чітко 
об’єкти та ємність ринку 

страхування 

Затвердження переліку видів сільсько-
господарського страхування, розробка 
методології розробки тарифних ставок, 

регулювання строків укладання договорів 
та їх виконання;формування вимог до 

страхових компаній,які займаються агра-
рним страхуванням, видача окремої  
ліцензії на цей вид страхування 

Законодавчо-
нормативна база аг-
рарного страхуван-

ня 

Відсутність закону про 
аграрне страхуван-

ня,правил та методик ви-
значення та урегулюван-

ня збитків 

Прийняття закону України «Про аграрне 
страхування в Україні». Виділення аграр-
ного страхування в окремий вид страху-
вання. Розробка єдиних правил та мето-

дик розрахунку збитків 

Участь держави в 
системі страхуван-
ня ризиків сільсько-
го господарства 

Не сформовані принци-
пи та критерії участі 
держави в аграрному 

страхуванні 

Удосконалення участі держави в субсиду-
ванні витрат на страхування сільськогоспо-
дарським виробникам. Розробка основних 
принципів та критеріїв участі держави  

в аграрному страхуванні 

Формування вико-
ристання бюджет-
ної допомоги 

Не враховано багато-
варіантний підхід та гнуч-
кість системи в зв’язку зі 
змінами погоди та фінан-
совим станом виробника 

Можлива розробка бюджетної допомоги з 
врахуванням фінансово-економічного 

стану страхувальників,ризику та необхід-
ності цієї продукції для країн 

Взаємодія між уча-
сниками страхуван-

ня 

Відсутність тісної взає-
модії та інфраструктури 
аграрного страхування 

Побудова інфраструктури аграрного стра-
хування,забезпечення допомоги державни-

ми органами в розвитку страхування 

Кадровий потенціал Відсутність спеціалізо-
ваних кадрів 

Навчання персоналу страхових компаній, 
співстрахування страхових компаній з 

науковими інститутами 
*Джерело : узагальнено автором 
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Світовий досвід страхування сільськогосподарських ризиків, який до-
вів його ефективність, може бути запозичений і адаптований до умов Украї-
ни. Принципи раціонального страхування сільськогосподарських ризиків уже 
визначені і є прийнятими для всіх країн. Це, насамперед, прозорість та обмін 
інформацією між зацікавленими сторонами, послідовність при застосуванні 
процедур та політики серед усіх клієнтів; актуарно обґрунтовані тарифи від-
повідно до ймовірності настання ризиків, передбачених страховою програ-
мою; усвідомлення наслідків застосування дизайнів страхування, які субси-
дуються державою, для галузі в цілому; створення мережі фахівців, що за-
безпечує постійну наявність ресурсів для підтримки розгортання агростраху-
вання в довгостроковій перспективі. 

В Україні достатньо велика кількість страхових компаній, які зацікав-
лені працювати у сфері агрострахування і цілеспрямовано розробляють стра-
хові продукти для сільськогосподарської галузі, що зростає. Однак, слід ви-
знати, що для розвитку цієї галузі необхідне об’єднання зусиль. 

Метою державного втручання в страховий процес повинно бути ство-
рення умов для розвитку та підтримки аграрного страхування не тільки в ро-
ки з несприятливою погодою. Важливо також знайти стимули для постійної 
участі сільських товаровиробників у страхуванні.  

Для створення ефективної системи агрострахування необхідно створи-
ти умови для ефективного функціонування ринку, суб’єктами якого будуть 
страхові компанії, товариства взаємного страхування, перестрахувальники, 
сільськогосподарські товаровиробники, держава. Тобто система має поєдну-
вати в собі державну та приватну складову із балансом проблем щодо еконо-
мічної ефективності та соціальної справедливості. Оптимальна система агра-
рного страхування має пропонувати різноманітні страхові продукти щодо 
об’єктів страхування (страхування витрат, страхування виробництва та стра-
хування доходу), потреб сільськогосподарських товаровиробників (стандарт-
ні й специфічні) набору ризиків (мультиризикові та одноризикові), видів 
страхування (класичне індексне), які матимуть різний рівень покриття та від-
повідно різні ціни на пропоновані продукти. 

Законодавством має бути визначений прозорий та ефективний механізм 
державної підтримки аграрного страхування, спрощений механізм відшкоду-
вання збитків і вимоги, за яких зберігаються умови забезпечення гарантій ін-
тересів кожної із сторін тощо. 

Висновки. Розвиток аграрного страхування за державної підтримки по-
требує прийняття спеціального закону, створення саморегульованої організації 
страховиків, розроблення спеціального механізму перестрахування за участю 
українських страховиків, держави та міжнародних перестраховиків. Лише вна-
слідок якнайширшого розподілу ризиків, можна вибудувати стабільну і ефек-
тивну модель аграрного страхування за державної підтримки. Ця модель має 
передбачати також диференціацію програм підтримки за ризиками, регіонами 
та способами страхування і повинна ґрунтуватися на тісній взаємодії страхо-
виків і держави, залишаючи простір для конкуренції страховиків. 

Однією з основних умов ефективного розвитку аграрного страхування 
є участь держави. Головним учасником аграрного страхування – урядом поки 
ще не розроблено ефективно діючої інституціональної структури аграрного 
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страхування. Держава повинна знижувати податкове навантаження, стиму-
лювати експорт сільськогосподарської продукції, контролювати сировинні 
ринки. На рівні держави необхідно надавати допомогу при розробці нових 
страхових продуктів і підтримувати страховиків адміністративними заходами 
й інфраструктурними інвестиціями. Зараз при дефіциті бюджетних коштів 
більш доцільно використовувати «програмний підхід», приділяючи більше 
уваги навчальним, маркетинговим та інформаційним заходам.  

Удосконалення державного нагляду за страховою діяльністю необхідно 
спрямувати на посилення якості виконання органами державної виконавчої 
влади функцій щодо нагляду за страховою діяльністю в напрямах упере-
дження: банкрутства страховиків, грубого порушення ними зобов’язань пе-
ред страхувальниками, здійснення псевдострахування з метою відмивання 
грошових коштів, виплати керівникам та інших відповідальним особам під-
приємств, особливо державного сектору. 

Таким чином, створення ефективної системи розподілу та управління 
ризиками сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим на-
прямом сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту 
економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме 
залученню інвестицій і кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, на-
рощуванню виробництва сільськогосподарської продукції. Усі напрями удо-
сконалення системи агрострахування потребують зусиль з боку держави, 
страхових компаній і аграріїв. Їхні дії повинні бути злагодженими та систем-
ними, а отже чітко визначеними на законодавчому рівні. 
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В сучасних умовах господарювання все частіше маємо проблеми з ситуацією, коли 
вузьким місцем становиться не виробництво, а зберігання, переробка продукції та спря-
мування її до споживача. В статті класифіковано втрати продукції, зокрема тієї, що 
формує кормову базу для тваринництва. 

In modern conditions of managing increasingly we have problems with the situation where the 
bottleneck is not the production, storage, processing of products and directions to the consumer. This 
article classifies loss products, particularly the one that generates the feed base for livestock. 
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Постановка проблеми. Виробництво сільськогосподарської продукції 
пов'язано зі значними трудовими, фінансовими та матеріальними витратами. 
Питома вага останніх є вирішальною у формуванні собівартості продукції. 
Саме це й зобов’язує сільгоспвиробників здійснювати постійно контроль за 
кількістю, якістю, умовами зберігання, нормованим використанням на виро-
бництво матеріалів і сировини. 

Виробництво продукції рослинництва є провідним у діяльності сільсь-
когосподарських підприємств. Ця галузь дає товарну продукцію, а також фо-
рмує кормову базу для галузі тваринництва. 

Структура посівних площ у Полтавській області у 2011 році значно 
змінилася проти 1990 року: питома вага зернових культур зросла на 11,8%; 
технічних на 12,7%; в той же час доля кормових культур зменшилася на 
25,3%. Це пов’язано із значним зменшенням поголів’я худоби і птиці за цей 
період: великої рогатої худоби в 4,7 рази, в тім числі корів в 3 рази, свиней в 
4,2 рази; овець і кіз у 8,8 рази; птиці в 27,4 рази. За цей період маємо зрос-
тання витрат кормів в розрахунку на умовну голову на 13,4%. Частково це 
зумовлено зростанням продуктивності, обсягів виробництва, а також із-за не-
ефективної технології підготовки кормів та годівлі тварин. Не дивлячись на 
значне зменшення поголів’я тварин забезпеченість його грубими і соковити-
ми кормами продовжує зменшуватися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 
питаннями збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 
у різні періоди присвятили свої дослідження вчені аграрники: В.А. Афанасєв 
[2], Л.І. Подобед [5], І.Ю. Кузнецов [3], Н.Г. Макарцев [4], С.Н. Бобильов [1], 
В.І. Савченко [6], Б.В. Єгоров [7], М.Я. Шевніков [12], Ф.Т Моргун [9]. Проте 
вивченню стану й узагальненню досвіду щодо запобігання втратам продукції 
на всіх етапах переміщення з поля до току, ферми, споживача приділено ува-
ги недостатньо. На ці обставини звертає увагу С.М. Бобильов. Адже недоста-
тнє вивчення проблем втрат обертається не тільки суттєвими втратами сього-
дні, але й може привести до ще більших втрат в майбутньому. На питанні 
якості кормів, їх збалансованості по поживних речовинах загострюють увагу 
Б.В. Єгоров, Т.М. Давиденко, Т.А. Фарітов, В.І. Савченко, В.В. Волкодав, 
О.М. Гончар [8]. При цьому вони стверджують, що внаслідок науково необ-
ґрунтованого застосування сортів сільськогосподарських культур Україна 
щорічно недобирає близько 3 млн. т зерна [8]. 

Постановка завдання. Дослідити види втрат сільськогосподарської 
продукції в частині, що формує кормову базу для тваринництва за всіма гос-
подарськими процесами: забезпечення, виробництво, збут; класифікувати за 
видами і причинами і окреслити шляхи їх уникнення. Особливу увагу зосе-
редити на кормовиробництво: обсяги, зберігання, підготовка до годівлі.  

Отже, метою дослідження є висвітлення наукового пошуку щодо втрат 
сільськогосподарської продукції в процесі господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливими задачами 
сільськогосподарських підприємств по підвищенню ефективності діяльності 
є не тільки збільшення обсягів виробництва продукції, а й покращення її ви-
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користання, забезпечення сучасних умов зберігання, недопущення втрат. 
Враховуючи поширення приватної власності необхідність в запобіжних діях 
по ліквідації втрат сільськогосподарської продукції, як товарного так і внут-
рішньогосподарського призначення, є першочерговою задачею власника під-
приємства. Боротьба з будь-якими втратами запасів, виявлення їх розмірів і 
усунення причин виникнення забезпечать йому збільшення доходів. Адже в 
сучасних умовах господарювання, за наявності обмеження паливно-
мастильних матеріалів, ми становимося свідками, коли вузьким місцем є не 
тільки виробництво, а й збір врожаю, зберігання, переробка продукції, дове-
дення до споживача. 

Динамічний розвиток сільськогосподарського виробництва залежить 
від взаємодії трьох сфер: 

а) перша сфера: галузі, що виробляють засоби виробництва для сільсь-
кого господарства (машинобудівельна, хімічна та інші); 

б) друга сфера: власне сільськогосподарське виробництво; 
в) третя сфера: інфраструктура (транспорт, зв'язок, заготовки, зберіган-

ня реалізація) і переробна (харчова та легка промисловість виробничо-
збутова сфера АПК). 

Втрати сільськогосподарської продукції можна класифікувати на дві гру-
пи. До першої групи відноситься продукція, збереження якої залежить від роз-
витку першої сфери: запобігання втрат від хвороб, бур'янів, шкідників, переви-
щення оптимальних термінів і якості збирання врожаю та інше. Ці втрати не 
облікуються у зібраному врожаю, але їх ліквідація дозволить збільшити обсяги 
власного аграрного виробництва. В зв’язку з цим їх можна назвати «втрати від 
недовиробництва». Це можна спостерігати у післяжнивний період, коли задис-
коване поле після рясних дощів покривається густими сходами – це і є втрачена 
продукція. За різними джерелами ці втрати для України складають до 6 млн. т 
зерна [8]. В другу групу входить сільськогосподарська продукція, втрачена при 
зберіганні, транспортуванні, реалізації. Такі втрати облікуються в виробленій 
аграрній продукції, вони виникають при переході від виробництва до спожива-
ча. Це є прямі втрати. Їх ліквідація пов’язана з прискоренням розвитку вироб-
ничо-збутової сфери АПК. Оцінка названих причин дозволяє стверджувати, що 
це є втрати пов’язані з різними біологічними, матеріальними, технічними, орга-
нізаційними, трудовими факторами розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва. Слід зазначити, що є причини, які в меншій мірі залежать від розвитку ви-
робничих сил галузі (кліматичні, біологічні та інші). Ми звертаємо увагу на 
причини втрат, які виникають безпосередньо в сільськогосподарському вироб-
ництві та пов’язаних з ним галузях. 

Поставленої мети можна досягти завдяки ефективній організації внут-
рішньогосподарського контролю в першу чергу за запасами. При цьому не-
обхідно зосередити увагу на порядок придбання, виготовлення, рух запасів, 
які належним чином повинні відображатися в обліку. Перевірці підлягає оці-
нка матеріальних запасів, а також втрати від списання цінностей. Для опера-
тивного отримання інформації про стан системи внутрішнього контролю за-
пасів доцільно застосовувати тестування за таким переліком питань: 
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– своєчасне і точне оприходування продукції від виробництва; 
– відповідність умов зберігання запасів; 
– наявність документації про закріплення запасів за особами, які відпо-

відають за їх зберігання; 
– наявність договорів про повну матеріальну відповідальність; 
– наявність обліку в розрізі підзвітних осіб; 
– проведення інвентаризації в тім числі при передачі, виявленні фактів 

крадіжок та інше; 
– дотримання порядку списання запасів; 
– наявність сертифікатів та висновків лабораторних аналізів щодо яко-

сті сировини і матеріалів. 
Збільшення врожаю зернових культур обов’язково повинно підкріпи-

тися мірами по збереженню і раціональному використанню продукції. Адже 
чим більший врожай, тим більше проблем і складніше його зберегти. 

Запобіжні дії проти втрат врожаю зводяться до: 
– скорочення термінів збирання до оптимального. Втрати зерна за да-

ними наукових досліджень від висипання на 5-й день після настання повної 
стиглості складає 4% врожаю, на 8-й – 8%, 10-й – 12% біологічного врожаю; 

– забезпечення технічного стану збиральної техніки; 
– організації раціонального транспортування врожаю до місць зберігання; 
– бездоріжжя, або неякісні дороги приводять до втрат продукції, а та-

кож і дострокового зносу транспортних засобів; 
– зберігання продукції є важливою складовою технологічного процесу 

по спрямуванню продукції до споживача. І тут слід зазначити про відсутність 
складських приміщень у фермерських господарств, а вони по чисельності у 
Полтавській області становлять 70% від діючих суб’єктів господарювання; 

– розподіл зерна на товарний і кормовий фонд. Співвідношення зале-
жить від наявності в господарстві тваринництва. Зерно без якісної, збалансо-
ваної переробки згодовувати не можна. Це не раціонально і економічно не 
вигідно [7].  

Контроль втрат при збиранні врожаю зернових культур повинен охоп-
лювати всі види втрат, які мали місце на цій стадії: залишені на стерні колос-
ки, обсипання, не вимолочування, втрати зерна в соломі, полові, а при зби-
ранні буряків, картоплі – залишки продукції у грунті. 

Мають місце втрати під час доробки сільськогосподарської продукції: 
сортування, сушка, калібрування, переробка. Саме під час таких робіт недо-
отримується значна частина продукції, а це значить, що створюється резерв 
для крадіжок [10,11]. Якщо сушка, сортування здійснюється за відповідними 
технологіями, то повинні визначатися показники вологості до і після сушки, 
вага продукції за господарським призначенням. Зокрема, по зерну це: товар-
не, посівний матеріал, фуражне (зерноотходи з вмістом зерна) і невикористо-
вувані відходи. 

При передачі зерна на зберігання після його сортування і сушки на ви-
падок виявлення його нестачі дозволяється застосовувати норми списання за 
відсотком всихання. Для цього слід провести розрахунки за формулою: 
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У = [100× (В1 – В2)]     (1) 
100 – В2 

де У – відсоток всихання, % 
 В1 – вологість продукції, при надходженні з поля, % 
 В2 - кінцева вологість продукції, % 
Знаючи кількість зерна, що підлягало сортуванню можна визначити 

норму до списання за формулою: 
Му = М1×У 

100     (2) 
де Му - можлива норма зерна до списання, кг 
 М1 – маса зерна спрямована на сортування (сушку), кг 
 У – відсоток всихання, %. 
В результаті тривалого зберігання зернова продукція втрачає вагу. Слід 

врахувати, що при зберіганні зернової продукції до трьох місяців норми при-
родних втрат застосовуються з розрахунку фактичної кількості днів зберіган-
ня, а під час зберігання до шести місяців і до першого року – з розрахунку 
фактичного числа місяців зберігання. При цьому слід врахувати яким чином 
зберігалося зерно: насипом, у мішках, чи на майданчиках або в сапетках. Від 
цього залежить норма природних втрат. 

Сільськогосподарські підприємства в яких розвинуті галузі рослинниц-
тва і тваринництва отриману від урожаю продукцію спрямовують як товарну 
продукцію на продаж і значну частку визначають як запаси, зокрема корми.  

Товарна частина продукції рослинництва продається за різними кана-
лами. Сільське господарство до цього часу самостійно не визначає і не облі-
кує якість продукції рослинництва на стадії первинного оприходування і при 
продажі. Якість визначає покупець – хлібоприймальні, переробні підприємс-
тва, зернові трейдери. Саме вони визначають показники якості, а відповідно 
клас чи сорт продукції, що відповідно впливає на продажну ціну. Господар-
ська практика свідчить, що за товарною продукцією здійснюється більш діє-
вий контроль, а ніж за сільськогосподарською продукцією, яка призначена на 
корми. Це пояснюється в якійсь мірі складністю розрахунків, як кількості 
продукції так і гранично допустимі втрати при зберіганні, переробці та інше. 

Під час оприбуткування грубих кормів потрібно провести відповідні 
заміри та розрахунки з використанням певних формул. Заготівля і зберігання 
грубих кормів проводиться у вигляді скирт різних за формою: 

− для округлих середньої висоти і низьких: 
О = (0,52×П – 0,44×Ш)×Ш×Д;   (3) 

− для округлих високих скирт: 
О = (0,52×П – 0,46×Ш)×Ш×Д;   (4) 

– для плосковерхих, усіх розмірів: 
О = (0,56×П − 0,55×Ш)×Ш×Д;   (5) 

– для гостроверхих (шатрових) скирт: 
О = ((П×Ш) /4)×Д;     (6) 

– для низьких округлих стогів: 
О = (С×П2) /33;      (7) 
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– для високих круговерхих стогів: 
О = (0,04×П – 0,012 × С) × С2;   (8) 

– для силосного сховища: 
О = ((а+b/2) ×H×L     (9) 

Значення показників: 
О – об’єм, м3; 
П – перекидка, м; 
Ш – ширина, м; 
Д – довжина, м; 
С – окружність на висоті 1 м. від поверхні землі, м; 
a − ширина основи силосного сховища,м; 
b – ширина верхньої частини силосного сховища, м;  
H – висота силосного сховища, м; 
L – довжина силосного сховища, м. 
За результатами замірів та використанням певних формул визначаємо 

об’єм грубих та соковитих кормів. Для оприбуткування кормів потрібно пе-
рейти від об’єму в м3 до маси в центнерах. Для цього потрібно скористатися 
табличними даними, тобто відповідність 1м3 центнерам. При цьому потрібно 
врахувати вид грубих та соковитих кормів, стан стиглості, та термін скирту-
вання чи закладки на силос. Практика свідчить, що допущені неточності ви-
являються після використання кормів для годівлі: за обліком силос є, а в схо-
вищі уже немає, або навпаки. Як правило всякі неточності по грубих і соко-
витих нормах списуються на витрати поза раціоном, тобто за актом. 

Доцільно перевіряти облік допущених втрат, що не дійшли до спожи-
вачів: зерна, коренеплодів, овочебаштанних культур, при збиранні, доробці, 
зберіганні, транспортуванні, переробці. До загального обсягу втрат повинні 
бути включені і втрати в межах норм природного убутку. Розширений пере-
лік норм природного убутку сільськогосподарської продукції вперше було 
запропоновано Агропромом країни у 1986 році. 

Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні кормів (сіна, сило-
су, сінажу, кормових коренеплодів, кормів трав'яних штучно-висушених) прово-
диться з врахуванням термінів зберігання. Так початок терміну зберігання силосу 
враховується через 20 днів, сінажу – через 20 днів закладання, сіна, кормових ко-
ренеплодів і трав'яних штучно-висушених кормів – з моменту їх оприбуткування. 

Гранично допустимі втрати при зберіганні кормів вираховуються за 
формулою: 

Мв = (Мн – Мз) × К     (10) 
100 

де Мв – гранично допустимі втрати, кг 
Мн – наявність корму на початок періоду зберігання, кг 
Мз – залишок кормів на кінець періоду зберігання, кг 
К – норма природної втрати корму при відповідних термінах зберігання, % 
Основні шляхи запобігання втрат кормів зводяться до скорочення стро-

ків збирання кормових культур, а також в застосуванні прогресивних техно-
логій при їх заготівлі та зберіганні [3,5,6]. 
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Особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що воно вироб-
ляє продукцію, яка має не тільки товарне призначення, а й створює кормову 
базу для галузі тваринництва. Доля покупних кормів у не вузько спеціалізо-
ваних сільськогосподарських підприємствах складає не більше 20%. Отже, 
забезпечення кормами, їх якість і вартість залежить від підприємства. При іс-
нуючих способах заготівлі і зберіганні кормів втрачається 30-50% поживних 
речовин [3,5], а втрати каротину й того більше. Крім того, суттєвим резервом 
зміцнення кормової бази є використання нових технологій годівлі тварин [7]. 

Для утримання великої рогатої худоби в період зимового утримання потрі-
бно мати сіно, силос, сінаж. Практика свідчить, що не дотримання термінів до-
зрівання рослин для заготівлі зеленої маси на сіно чи закладки на силос, або сі-
наж приводить до недобору кормових одиниць. За таких умов отримуємо неякіс-
ні корми. Не забезпеченість окремих підприємств технікою та нафтопродуктами 
не дає можливості вчасно зібрати врожай кукурудзи. Мають місце випадки, коли 
збирають врожай в зимовий час. Початки кукурудзи від зимових опадів покри-
ваються гниллю, але стебла разом з початками подрібнюють і завозять на ферми. 
Не в кращих умовах відбувається заготівля силосу чи сінажу. Споруди для таких 
кормів знаходяться в напіврозрушеному стані. 

Для годівлі свиней і птиці потрібен зернофураж. Звичайно, що зерно, 
яке призначено для годівлі тварин і птиці повинно бути підготовлено за від-
повідною технологією. Але це не повинно зводитися до простого подрібнен-
ня зерна на дерть. Приготування комбікормів потребує спеціального облад-
нання, технології і певних компонентів. Для цього потрібно мати власний 
кормоцех, як скажімо агрофірма «Маяк» в Котельві. Дрібним сільськогоспо-
дарським підприємствам це не під силу [2,7].  

Жодне сільськогосподарське підприємство, яке займається тваринництвом 
чи птахівництвом не обходиться без комбікормів – сухих кормових сумішей, в 
які входить багато компонентів, підібраних із урахуванням науковообгрунтова-
них потреб тварин чи птахів у поживних речовинах. Їх застосування дозволяє 
підвищити продуктивність поголів’я щонайменше на 10-12% і навіть на 25-30%. 

Асортимент подібної продукції дуже різноманітний, її збагачують мі-
нералами, вітамінами, білками, в усякому разі в цьому запевняють рекламні 
ролики та статті. Чи завжди інформація на споживчому маркуванні відпові-
дає дійсності? Дати відповідь на ці питання в області було складно. Адже 
жодна установа не мала технічної можливості провести комплексне випробу-
вання комбікормів та преміксів. І тільки минулого року такі дослідження 
стали можливими у науково-дослідному випробувальному центрі державного 
підприємства «Полтавастандартметрологія». Завдяки придбанню сучасного 
обладнання з'явилася можливість з визначення 18 амінокислот притаманних 
збалансованим кормам із високоякісної сировини. В їх числі лізин, метіонін, 
цистин, триптофан, валін, треонін та багато інших [11]. 

Наукові дослідження довели, що амінокислоти є показником кормової 
цінності комбікормів, адже вони є першоджерелом білків. Фахівці вже давно 
дійшли висновку, що правильна годівля зовсім не означає давати забагато 
корму. Правильна годівля – це збалансована годівля. 
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Лабораторними дослідженнями виявляються факти невідповідності по-
казників якості вказаними у супровідних документах на комбікорми. Як по-
казує практика нестача та незбалансованість поживних речовин згубно по-
значається на тваринах. 

Національними та міжнародними стандартами на комбікормову продукцію 
та премікси регламентовано вимоги щодо вмісту в них амінокислот та вітамінів, 
а також періодичність контролю цих речовин у кожній партії продукції [2]. 

При годівлі сількогосподарських тварин використовують три групи білко-
вих кормів: рослинного, тваринного та мікробного походження. Сьогодні в стру-
ктурі комбікормів українського виробництва 80-85% припадає на зерно, тоді як у 
США – 40-45%, Франції – 40-45%, Німеччині – 30-31% і Голандіі – 25-28% [7]. 

Дотримання норм і нормативів у витрачанні запасів є надійним засло-
ном втрат кормів, посівного матеріалу та інших запасів. Перевірка витрачан-
ня виробничих запасів включає: 

− вивчення каналів витрачання виробничих запасів; 
− цільове витрачання цінностей;  
− нормування у витрачанні запасів. 
До речі, первинні документи по витратах кормів в повній мірі відпові-

дають названим вимогам. Відомість витрат кормів передбачає щоденну наяв-
ність поголів’я тварин, норма корму на одну голову. Якщо все це враховува-
ти то можна запобігти негосподарським втратам кормів. 

Висновки. Актуальність боротьби з втратами виробленої продукції та 
придбаних запасів очевидна. Причини, що породжують втрати різноманітні. 
Їх ліквідація пов’язана з розвитком цілого ряду різних галузей і технологіч-
них процесів, що мають контакт з виробництвом, заготівлею, переробкою і 
продажею продукції. Отже, це проблема не тільки суб’єкта господарювання. 

В самому загальному виді виявлення резервів збільшення надходження 
сільськогосподарської продукції може бути досягнуто: нарощуванням вироб-
ничих можливостей сільського господарства, комплексного використання 
виробленої продукції, ліквідації втрат продукції і запасів. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА 
Місюк М. В., к. е. н., в. о. професора 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
У статті висвітлено та обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо інно-

ваційно-інвестиційного забезпечення галузі скотарства, зокрема, рекомендації щодо роз-
робки програми поточного і перспективного інноваційно-інвестиційного забезпечення 
ефективного розвитку ринку продукції скотарства. Розробка інноваційно-інвестиційної 
стратегії розвитку ринку продукції скотарства є невід’ємною частиною економічного 
розвитку підприємств м’ясо-молокопродуктового підкомплексу, яка передбачає створен-
ня організаційних структур управління, що забезпечують прийняття і реалізацію управ-
лінських рішень за всіма аспектами інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 
підкомплексу; формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрун-
тування інноваційних та інвестиційних рішень. 

In the article scientific practical recommendations are reflected and grounded in relation 
to innovative investment providing of industry of the cattle breeding, in particular, 
recommendations in relation to development of the program current and perspective innovative 
investment providing of effective market of products of the cattle breeding development. 
Development innovative investment strategies of market of products of the cattle breeding 
development are inalienable part of economic development of enterprises, which foresees 
creation of organizational structures of management, which provide meat suckling food of 
subcomplex acceptance and realization of administrative decisions after all aspects innovative 
investment to activity of enterprises of subcomplex; forming of the effective informative systems 
which provide the ground of innovative and investment decisions. 

 
Постановка проблеми. Динамічний розвиток вітчизняного ринку про-

дукції скотарства на основі комплексної його модернізації здатний вирішити 
продовольчу безпеку України, наситити внутрішній ринок високоякісними 
молоком і яловичиною, нарощувати присутність вітчизняної продукції ско-
тарства на світових ринках та підвищити ефективність використання наявно-
го природно-ресурсного потенціалу галузі скотарства. В основу такої модер-
нізації покладено пріоритет розвитку інновацій при виробництві й реалізації 
молока і яловичини, що забезпечує відповідний приріст прибутку, який є од-
ним із головних джерел інвестування галузі скотарства.  
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Аналіз останніх досліджень і публікації. Проблеми розвитку та фун-
кціонування регіонального ринку продукції скотарства досліджували на тео-
ретичному і методологічному рівнях вітчизняні науковці: Андрійчук В. Г., 
Амбросов В. Я., Березівський П. С., Бойко В. І., Гайдуцький П. І., Лузан Ю. Я., 
Малік М. Й., Мостенська Т. Л., Саблук П. Т., Топіха І. Н., Ткаченко В. Г., 
Шпичак О. М., Юрчишин В. В. та ін. Водночас, незважаючи на цінність про-
ведених досліджень, окремі важливі питання, пов’язані з інноваційно-
інвестиційним забезпеченням розвитку ринку продукції скотарства висвітле-
но недостатньо. Зокрема, потребують системного обґрунтування теоретико-
прикладні аспекти розвитку інноваційно-інвестиційного забезпечення галузі 
скотарства в умовах глобалізації економіки. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка та обґрунтування ре-
комендацій щодо інноваційно-інвестиційного забезпечення галузі скотарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість реалізації за-
ходів щодо інноваційно-інвестиційного забезпечення підтверджується на-
прямами Національного проекту «Відроджене скотарство» з термінами вико-
нання до 2015 року. За таких умов першочергового значення набуває розроб-
ка програми поточного і перспективного інноваційно-інвестиційного забез-
печення ринку продукції скотарства. Формування такої програми, на наш по-
гляд, слід здійснювати у послідовності, представленій на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Порядок формування програми інноваційно-інвестиційного 

забезпечення ринку продукції скотарства 
Джерело: власні дослідження 
 

Метою даної програми є розробка науково-практичних рекомендацій 
щодо інноваційно-інвестиційного забезпечення галузі скотарства. 

Досягнення мети програми передбачає розробку цільової стратегії роз-
витку ринку продукції скотарства, суть якої полягає у забезпеченні ефектив-
ного функціонування цього ринку (рис. 2).  
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розробка економічного механізму визначення  
ефективності інвестиційних проектів у скотарстві 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань, а са-
ме: нарощування поголів’я ВРХ, продуктивності тварин, обсягів виробництва 
молока і яловичини, експортного потенціалу галузі скотарства. Цілі та завдан-
ня програми мають бути погоджені із засобами досягнення мети – розвитком 
генетичного потенціалу галузі скотарства, кормової та матеріально-технічної 
бази й кінцевими результатами – виробництвом конкурентоспроможних висо-
коякісних молока та яловичини на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Чітке розмежування стратегічних та тактичних цілей програми, узго-
дження її за змістом і термінами реалізації та науково-практична обґрунтова-
ність підвищать своєчасність її виконання, забезпечать інтеграцію українсь-
кої аграрної науки й виробництва продукції скотарства із залученням в інно-
ваційно-інвестиційний процес підприємницьких структур та посилять функ-
ціональні зв'язки між апаратом управління та виконавцями на всіх рівнях її 
реалізації, що в кінцевому результаті забезпечить системний інноваційно-
інвестиційний розвиток ринку продукції скотарства. 

 

 
Рис. 2. Матриця SWOT-аналізу стратегічного розвитку вітчизняного ринку 

продукції скотарства 
Джерело: власні дослідження 
 

При виборі основних елементів програми інноваційно-інвестиційного за-
безпечення суб’єктів м’ясо-молокопродуктового підкомплексу та їх ефективно-
го взаємозв’язку необхідно приділяти увагу зовнішньому середовищу, що дасть 
змогу визначити фактори, які впливають на взаємодію складових системи, іден-
тифікувати ключові проблеми їх взаємодії і прискорити адаптацію виробників 
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продукції скотарства до вимог ринку. Зовнішнє середовище активно впливає на 
процес побудови і функціонування програми інноваційно-інвестиційного забез-
печення ринку продукції скотарства, яке значною мірою визначає поставки ви-
робникам молока і яловичини енергоресурсів та їх вартості, забезпечення кад-
рами, наявності попиту на вироблену продукцію. Тому при побудові й викорис-
танні даної програми суб’єкти ринку продукції скотарства мають своєчасно ре-
агувати на зміни зовнішнього середовища, виявляти фактори, які впливають на 
ці зміни, знаходити необхідні способи адаптації до умов, що склалися. 

Реалізація програми інноваційно-інвестиційного забезпечення ринку 
продукції скотарства має супроводжуватися концентрацією зусиль на певних 
її сегментах, що вимагає одночасного здійснення заходів, необхідних для 
підвищення ефективності інноваційних і інвестиційних процесів (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Заходи інноваційно-інвестиційного забезпечення ринку  
продукції скотарства 

Джерело: власні дослідження 
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управлінських рішень за всіма аспектами інноваційно-інвестиційної діяльно-
сті підприємств підкомплексу; формування ефективних інформаційних сис-
тем, що забезпечують обґрунтування інноваційних та інвестиційних рішень. 
При цьому повинні бути визначені обсяги і зміст інформаційних потреб ефе-
ктивного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, а також відпові-
дні зовнішні та внутрішні джерела інформації, організований постійний мо-
ніторинг економічних процесів м’ясо-молочних підприємств і кон’юнктури 
ринку продукції скотарства. Особливого значення набувають: аналіз ефекти-
вності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на ринку продукції 
скотарства; планування інноваційно-інвестиційної діяльності з урахуванням 
поточних та оперативних операційних і фінансових бюджетів підприємств 
м’ясо-молокопродуктового підкомплексу; проведення ефективного контролю 
щодо реалізації прийнятих управлінських рішень у сфері інноваційно-
інвестиційного забезпечення ринку продукції скотарства; пошук, оцінка та 
аналіз ефективності окремих реальних інноваційно-інвестиційних проектів і 
вибір із них найбільш привабливих; управління фінансовими інвестиціями. 
При цьому формується портфель фінансових інвестицій за критеріями рівня 
прибутковості, ризику і ліквідності суб’єктів ринку продукції скотарства з 
урахуванням основної мети фінансового інвестування; управління форму-
ванням інвестиційних ресурсів. Реалізація даних заходів пов’язана з прогно-
зуванням загальної потреби в інвестиційних ресурсах, необхідних для реалі-
зації інноваційно-інвестиційної програми підприємств, які функціонують на 
ринку продукції скотарства за окремими етапами її здійснення; оптимізацією 
структури джерел інвестиційних ресурсів за рахунок забезпечення раціона-
льного співвідношення залученого власного і позичкового капіталу. 

Вирішити проблему мобілізації інноваційно-інвестиційних ресурсів на 
ринку продукції скотарства значною мірою допоможе освоєння запропоно-
ваної програми (рис. 4). 

Завдяки запропонованій програмі, суб’єкти господарювання одержать 
можливість формувати інноваційно-інвестиційну стратегію відповідно до на-
ціонального інноваційно-інвестиційного курсу розвитку країни в умовах мо-
дернізації економіки.  

Вирішення завдань щодо інноваційно-інвестиційного розвитку скотар-
ства у перспективі дозволить удосконалити: управління виробництвом і реа-
лізацією продукції скотарства, роботу з партнерами, ведення переговорів, 
формування ціноутворення, організацію інноваційно-інвестиційної діяльнос-
ті, моніторинг юридичної й нормативно-правової основи ведення бізнесу на 
ринку та подолати конкуренцію на світовому ринку даної продукції тощо.  

Досвід діяльності високоефективних підприємницьких зарубіжних і ві-
тчизняних формувань, що працюють на ринку продукції скотарства, показує, 
що одержання прибутку, нових значних результатів у скотарстві відбувається 
в основному за ефективнішого чи додаткового використання ресурсів, а до-
сить часто – в результаті застосування високого рівня інноваційно-
інвестиційного менеджменту.  
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Рис. 4. Структурна модель формування інноваційно-інвестиційного 
 розвитку ринку продукції скотарства 

Джерело: власні дослідження 
 

В цілому запропонована програма включає шість підсистем: «Марке-
тинг інноваційної діяльності», «Дослідження і розробки», «Формування ін-
новаційно-інвестиційних ресурсів», «Забезпечення й трансформація іннова-
ційно-інвестиційних ресурсів», «Виробництво», «Управління (менеджмент) 
інноваційно-інвестиційною діяльністю у скотарстві». 
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Програма інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємств м’ясо-
молокопродуктового підкомплексу передбачає створення ринкової інфра-
структури, покликаної не лише стимулювати і підтримувати цей процес, але 
й здійснювати його безпосередній контроль. Всі нерозривні зв'язки програми 
визначають безперервний рух і зміну елементів загального технологічного 
процесу виробництва і реалізації на ринку наукомісткої продукції скотарства 
відповідно до закону взаємодії. І саме за таких зв'язків один елемент техно-
логічного процесу стимулює ріст іншого, підтримує його. Функціонування 
такого зв’язку створює умови, за яких «Маркетинг», володіючи інформацією 
про стан на ринку продукції скотарства, напрями його розвитку, знаючи ідеї 
підсистеми «Дослідження і розробки», дає можливість проектувати таку нау-
комістку продукцію, яка буде сприйнята споживачами на даному ринку. 

Водночас підсистема «Маркетинг» прогнозує вигідні сегменти ринку 
продукції скотарства. Така інформація є вихідною для підсистем «Форму-
вання інноваційно-інвестиційних ресурсів» і «Забезпечення й трансформація 
ресурсів». Для досягнення найвищої ефективності «Маркетинг» спонукає 
підсистему «Управління» на вирішення питань організації ринку продукції 
скотарства з погляду його сталого функціонування за умов обмеженості всіх 
видів ресурсів і зумовлює підсистему «Дослідження і розробки» на творчий 
пошук нестандартних рішень щодо виробництва наукомісткої продукції ско-
тарства і механізмів її реалізації на вітчизняному і світовому ринках. 

У національній економіці нині досить важко ідентифікувати модель орга-
нізації інноваційно-інвестиційної системи забезпечення ринку продукції ско-
тарства за наведеними ознаками. Проблема у тому, що поки що немає чітко ви-
значених підходів держави до організації і регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності у агропромислових формуваннях. Ринкові інститути 
сформовані частково, а зокрема науково-дослідний сегмент та сегмент комерці-
алізації інновацій щодо ринку продукції скотарства знаходяться в інноваційно-
му вакуумі. Тут мається на увазі те, що сильними залишаються адміністратив-
но-командні інституції й механізми обігу продукту інноваційної діяльності, 
особливо з погляду вітчизняних традицій організації здійснення наукових до-
сліджень. Саме тут криється проблема, яка на інституціональному рівні розбу-
дови відносин в інноваційному процесі стримує утвердження економіки знань 
як складової постіндустріальної моделі суспільно-економічних відносин. 

Отже, можна констатувати, що інституціональна інноваційно-
інвестиційна система забезпечення ринку продукції скотарства в Україні є 
незбалансованою, що заважає становленню інформаційної економіки з інно-
ваційно-інвестиційною моделлю розвитку ринку продукції скотарства, в якій 
знання виступають основним капіталом. Дисбаланс простежується як на рівні 
базисних (власність, влада, управління, праця), так і похідних інститутів (ці-
на, конкуренція, підприємництво, регулювання). Існуючі проблеми допов-
нюються проблемами адаптації суспільних та недосформованих правових ін-
ститутів, що разом з проблемами науки, освіти, деградацією продуктивних 
сил і виробничих відносин роблять інноваційно-інвестиційну модель ринку 
продукції скотарства поки що недосяжною. Тому реалізація інноваційно-
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інвестиційної концепції в умовах недосконалості інституціональних механіз-
мів на ринку продукції скотарства є проблемною у розбудові прийнятної для 
суспільної моделі стимулювання науково-технічного прогресу на ринку агра-
рної продукції.  

Запропонована схема побудови системи інноваційно-інвестиційного за-
безпечення ринку продукції скотарства носить комплексний підхід, який дасть 
можливість тісно пов’язувати цілі, завдання та стратегію управління із засобами 
їх досягнення, ресурсами і кінцевими результатами, а також науково обґрунто-
вано формувати систему управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. 

Застосування програми інноваційно-інвестиційного забезпечення рин-
ку продукції скотарства, забезпечить досягнення ефекту мультиплікації до-
даної вартості, пов’язаного з так званою петлею взаємного посилення вироб-
ничих процесів. Саме ріст доданої вартості з одночасним ростом інвестицій у 
наукомістке виробництво продукції скотарства стимулюється ефективним 
управлінням інноваційними, матеріальними та інвестиційними потоками ін-
новаційного процесу виробництва продукції скотарства і освоєння плато-
спроможних сегментів даного ринку. 

Висновки. Таким чином, в сформованих у нашій країні соціально-
економічних умовах проблема раціонального та ефективного виробництва 
м’ясо-молочної продукції набуває особливого значення і вимагає нових під-
ходів до побудови і реалізації системи інноваційно-інвестиційного забезпе-
чення суб’єктів ринку продукції скотарства. Запропонована і економічно об-
ґрунтована інноваційно-інвестиційна програма забезпечення ринку продукції 
скотарства є одним із пріоритетних напрямів аграрної політики України, що 
дасть можливість: розробити вигідну для товаровиробника кредитну політи-
ку, спрямовану на оновлення основних засобів виробництва; посилити інтег-
рування виробництва, переробки і реалізації молочної та м’ясної продукції, 
що запобігатиме різким коливанням закупівельних цін на молоко і яловичи-
ну; підвищити платоспроможність населення; значно збільшити кількість ве-
ликих спеціалізованих підприємств із високим рівнем концентрації поголів’я 
і технологічного забезпечення виробництва молока та яловичини; оновити 
морально застарілі технологічні і технічні засоби виробництва на фермах, що 
зумовить зниження енергоємності виробництва одиниці продукції молочного 
та м’ясного скотарства та знизити її собівартість; визначення цільових показ-
ників і пріоритетних напрямів розвитку галузі скотарства та засобів їх досяг-
нення; обґрунтування обсягів фінансового забезпечення для реалізації визна-
чених пріоритетів; удосконалення механізмів державного регулювання дов-
гострокового виробництва та ринків продукції скотарства. 
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У статті розглянуто сучасні напрямки автоматизації бюджетування підприємств. 

Сформульовано рекомендації щодо удосконалення процесів бюджетування у системі 
управління підприємством. Визначено основні напрями підвищення результативності вико-
ристання інформаційно-аналітичної системи оперативного управління фінансами. 

In the article presents directions for modern automation of budgeting on enterprises. The 
author formulated recommendations for improving the processes of budgeting in enterprise 
management system. Also identified key directions of increasing the effectiveness of the use of 
information-analytical system operational financial management.  

 

Постановка проблеми. Процеси трансформації економіки України су-
проводжуються загальною глобалізацією фінансових ринків, інфляційними 
процесами, впровадженням новітніх інформаційних систем і технологій, змі-
нами в чинному законодавстві, посилення конкуренції, мінливістю цін на фі-
нансових та товарних ринках. Всі ці та багато інших чинників викликають 
значні зміни в системі формування фінансових ресурсів як на рівні всієї краї-
ни, так і на рівні підприємств. У таких умовах на підприємствах збільшується 
потреба в ліквідних засобах і виникає необхідність формування ефективних 
механізмів фінансового управління грошовими коштами, одним з яких є ефе-
ктивне бюджетування грошових коштів. Воно дозволяє керівництву своєчас-
но реагувати на невпинні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, 
аби підтримувати ліквідність підприємства на достатньому рівні.  

Управління рухом грошових коштів є одним із першочергових завдань, 
тому що керівники підприємств щодня стикаються з прогнозуванням і управ-
лінням грошовими потоками. Вони вирішують, як уберегти гроші від інфляції, 
як забезпечити нормальну поточну діяльність, підтримати репутацію підпри-
ємства як надійного фінансового партнера. Але при цьому необхідно уникати 
надлишкових грошей, бо їх можна використати для короткострокових укла-
день, що в подальшому призведе до отримання додаткового доходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем опера-
тивного управління ресурсами підприємства присвячені роботи І.О. Бланка, 
Н.І. Власюка, Е.С. Гейєра, Г.В. Савицької, В.Р. Шевчука, Ю.О. Оліфірова [1-
5] та ін. Проте в роботах цих учених не приділяється достатньої уваги мето-
дологічним аспектам організації бюджетування грошових коштів підприємс-
тва. Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних і методичних ос-
нов управління фінансовими ресурсами та бюджетування грошових коштів 
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внесли вітчизняні й зарубіжні вчені: Аптекар С.С., Балабанов І.Т., Белополь-
ська Т.В, Брігхем Є., Голов С.Ф., Данилочкіна Н.Г., Джонс Э., Дикки Т., Єго-
ров П.В., Ковальчук К.Ф., Лігоненко Л.О., Ковальов В.В., Омелянович Л.О., 
Пастухова В.В., Поддерьогін А.М., Савчук В.П., Стоянова О.С., Терещен-
ко О.О., Фостер Дж., Хан Д., Хорн Дж.В. та інші. В їхніх працях висвітлю-
ються окремі теоретичні та практичні аспекти бюджетування як ефективного 
напряму вдосконалення системи управління. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючих принци-
пів бюджетування, визначення основних напрямів підвищення результатив-
ності використання інформаційно-аналітичної системи управління, висвіт-
лення науково-методичних основ удосконалення процесів бюджетування 
грошових коштів у системі управління підприємством. 

Бюджетування – процес розробки різних оперативних бюджетів. Бю-
джетування виражає основний зміст сучасної технології фінансового плану-
вання. Воно здійснюється таким чином, щоб мати можливість у єдиному ін-
формаційному форматі розробляти і контролювати виконання плану, опера-
тивно оцінювати відхилення фактичних показників від планових. Цей процес 
оперативного прийняття управлінських рішень і коригування поточних дій 
виражає основну вимогу ефективності системи управління фінансами у ди-
намічному економічному середовищі. 

До основних характеристик бюджетування можна віднести: 
- короткостроковість (до одного року); 
- внутрішню спрямованість; 
- високий рівень конкретизації; 
- тісний взаємозв’язок з контролем та аналізом відхилень. 
Слід розрізняти поняття бюджет і бюджетування. 
Бюджет – це кількісне вираження централізовано встановлюваних по-

казників плану підприємства на визначений період по:  
- використанню капітальних, товарно-матеріальних, фінансових ресурсів; 
- залученню джерел фінансування поточної й інвестиційної діяльності;  
- доходах і витратах;  
- рухові грошових коштів;  
- інвестиціях (капітальних і фінансових).  
Система бюджетування є найважливішим елементом забезпечення фі-

нансової стійкості підприємства в короткостроковому періоді, що включає 
розробку бюджетів структурних підрозділів та наскрізне планування діяль-
ності всього підприємства.  

Для організації ефективної системи планування діяльності структурних 
підрозділів підприємства на основі розробки бюджетів, доцільно створювати 
таку наскрізну автоматизовану систему бюджетування, яка охоплює весь 
грошовий оборот підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система бюджетування на 
підприємстві базується на концепції центрів відповідальності. Центр відповіда-
льності - це сфера діяльності, у межах якої встановлена персональна відповідаль-
ність менеджера за показники діяльності, які він зобов'язаний контролювати. 
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Бюджетування грошових коштів здійснюють по підприємству в цілому, 
а також відповідно до центрів фінансової відповідальності.  

На підприємствах процес розробки, контролю й аналізу виконання бю-
джету передбачає реєстрацію й обробку значних масивів інформації, які важ-
ко зробити вручну. У бюджетному процесі рівень оперативності і якості об-
ліково-аналітичної роботи істотно підвищується, а кількість помилок змен-
шується при використанні програмно-технічних засобів. Програмно-технічні 
засоби, використовувані структурами підприємства, задіяними в бюджетному 
процесі, складають програмно-технічний блок системи бюджетування. 

Серед програмних комплексів використовуваних в процесі бюджету-
вання чільне місце посідає автоматизована система 1С Підприємство 8.1. 
«Управління промисловим підприємством для України». 

 

 
 

Рис. 1. Запуск програми 1С Підприємство 8.1. «Управління промисловим 
підприємством для України» 

 

Функціональні можливості 1С відповідають основним потребам управ-
ління фінансами підприємства. Ключовим етапом фінансового менеджменту 
є створення дієвої системи планування і бюджетування. Ці функції реалізо-
вані в інтерфейсах програми (рис. 2). 

Інтерфейс «Бюджетування» відповідає всім вимогам підприємства до 
створення дієвої системи бюджетів. 

В процесі формування відбувається реєстрація бюджету рухів грошо-
вих коштів по: центрам фінансової відповідальності (далі ЦФВ), валютам, 
видам платежів. Формування бюджету продажів (оборотів і доходів) відбува-
ється з реєстрацією по центрам фінансової відповідальності, видам доходів, 
видам діяльності, товарним позиціям, продуктам, контрагентам, регіонам ре-
алізації, менеджерам, рахункам 7 класу. 
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Рис. 2. Вікно вибору інтерфейсу програми 

 

Основним документом по управлінню поточним грошовим оборотом 
підприємства в конфігурації є платіжний баланс (календар). Його використо-
вують для оперативного контролю за поточною платоспроможністю і креди-
тоспроможністю підприємства. Платіжний баланс розробляють за всіма стат-
тями грошових надходжень і витрат, що проходять через поточні і позичкові 
рахунки підприємства. У цьому документі надходження грошових коштів і їх 
витрат повинні бути збалансовані. Перевищення прогнозованих витрат над 
передбачуваними надходженнями коштів свідчить про дефіцит готівки. Пла-
тіжний баланс складають за визначеною формою.  

Процес складання Платіжного календаря у конфігурації включає такі 
етапи: 

- реєстрація календарного плану надходжень коштів (на місяць, по днях); 
- реєстрація заявок на оплату; 
- затвердження заявки на оплату (з можливістю контролю відповідності 

суми заявки на оплату та розподілу по різним ЦФВ); 
- уведення платіжних доручень на підставі заявки на оплату; можливість 

заборони уведення платіжних доручень без посилання на заявку про оплату; 
- відбиття оплат з посиланнями на заявку на оплату з можливістю забо-

рони проводити вихідні платежі без посилання на заявку; 
- можливість заборони проводити вихідні платежі із сумою, що більше 

суми заявки на оплату; 
- формування платіжного календаря. 
Конфігурація дає можливість складати Прогнозний звіт про прибуток та 

Прогнозний баланс. Прогнозний звіт про прибуток складають для того, щоб вра-
хувати виплату податків на прибуток при відпливі коштів з бюджету, він зводить 
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воєдино планові перспективні оцінки різних позицій доходів і витрат на бюджет-
ний період. Це перший з документів зведеного бюджету, котрий показує, який 
дохід планує отримати підприємство і які затрати при цьому воно матиме. 

Звіт складають на підставі бюджету продажів, собівартості реалізованої 
продукції, комерційних та виробничих затрат. Цей звіт також містить дані 
про нерозподілені прибутки. 

Прогнозний баланс є формою фінансової звітності, що містить інфор-
мацію про майбутній стан підприємства, який очікується внаслідок заплано-
ваних операцій. 

Таким чином, конфігурація 1С 8.1 «Управління виробничим підприєм-
ством для України» надає керівництву підприємства й керівникам, відповіда-
льним за розвиток бізнесу, можливості для аналізу, планування й гнучкого 
управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоздатності. 

Висновки. Таким чином, система бюджетування є основою забезпе-
чення фінансової стійкості підприємства в короткостроковому періоді. Вико-
ристання інформаційно-аналітичних систем надає керівництву підприємства, 
менеджерам, відповідальним за розвиток бізнесу - можливості для ефектив-
ного бюджетування ресурсів компанії. Одним із найперспективніших про-
грамних продуктів для бюджетування є система 1С Підприємство 8.1. 
«Управління промисловим підприємством для України». 
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УДК 334.012.64:338.242 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Осацька Ю.Є., к.е.н., доцент 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
 
У статті розглядаються основні причини, що гальмують розвиток малого бізнесу 

в Україні. Обґрунтовано позитивний вплив інтеграційної підтримки на розвиток малого 
бізнесу. Наводяться основні форми інтеграційної взаємодії підприємств великого та ма-
лого бізнесу; етапи виникнення та становлення громадських об’єднань підприємців. Ви-
значено чинники, що стримують розвиток інтеграції великих та малих господарських 
структур в Україні.  

In the article the basic main reasons that hamper the development of small business in 
Ukraine. There is substantiated by the positive impact of the integration of support for small 
business development. The basic forms of integration and interaction of enterprises large and 
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small businesses; stages of the formation of public associations and entrepreneurs. The factors 
constraining the development of the integration of large and small business entities in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Побудова в Україні соціально-орієнтованої 
ринкової економіки неможлива без підвищення підприємницької активності 
її громадян, що визначає відповідні зміни на мікро- та макрорівні. Таким чи-
ном, малий бізнес є невід’ємною частиною будь-якої господарської системи, 
без якої економіка і суспільство в цілому не можуть не лише розвиватись, а й 
існувати. Загальновизнані такі переваги малих підприємств, як мобільність, 
гнучкість, раціонально організована структура підприємства, можливість 
швидко реагувати на зміни попиту, оперативність освоєння нової продукції, 
сприяння послабленню монополізму, розвитку конкуренції тощо [5].  

Малий бізнес в Україні недостатньо розвинутий, поряд з тим, як в еко-
номіці розвинутих країн він – основа системи підприємництва. У цілому за 
роки незалежності частка дрібних підприємств в українському ВВП, за оцін-
ками сучасних досліджень та статистичних даних, поки що не досягла і 15%. 
Це значно менше, ніж у розвинених економіках: у Німеччині на частку мало-
го бізнесу припадає 60%, в Італії – 70%, і навіть у сусідніх Росії та Білорусі – 
22% і 23% відповідно [7]. 

Особливістю вітчизняного малого бізнесу є не лише його нечисленність, а 
також його об'єктивно другорядна роль в системі відносин з великим бізнесом, 
банками, державою. Продовжує залишатися сильною залежність приватних 
підприємців від органів державного управління та їх численних чиновників, що 
мають величезні можливості для контролю за діяльністю бізнесу, його дозволу 
або заборони. Державне сприяння розвитку малого підприємництва не дає ефе-
ктивної віддачі. Тому складовими системи підтримки малого підприємництва 
слід розглядати поряд із державною підтримкою і різні форми взаємодії вели-
ких та малих господарських структур через форми інтеграційних зв'язків. Крім 
того, велике значення для забезпечення життєздатності малого підприємництва 
має система самоорганізації суб'єктів цього сектору економіки, його ринкова 
інфраструктура, а також міжнародна фінансова й технічна допомога [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підтримки розвитку 
малого бізнесу в Україні приділяють увагу такі вітчизняні дослідники, як М. Ма-
лік, П. Саблук, З. Варналій, В. Месель-Веселяк, С. Мочерний та інші. Питання 
загальних закономірностей, теоретичних основ і проблеми інтеграційних проце-
сів розглянуто в працях Н. Ігнатової, О. Гаврилюка, В. Парсяка, А. Румянцева, 
Ю. Шишкова та ін. Втім проблеми інтеграційної підтримки розвитку малого біз-
несу досліджено недостатньо повно і потребують детального вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі, місця та основ-
них напрямів інтеграційної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У всіх розвинених країнах 
світу малий бізнес є провідним сектором економіки, за яким закріплюється роль 
своєрідного каталізатора інноваційних процесів у виробництві та розвитку сфери 
виробничих, збутових, інформаційно-консультативних і побутових послуг, зна-
чення яких в економічному житті розвинутих країн все більше зростає. 
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У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого 
бізнесу в інтересах товариства і держави. При цьому завдання держави поля-
гає не в тому, щоб просто передати малим підприємствам фінансові, технічні 
й інші ресурси, і не в тому, щоб підтримувати їх за будь-яку ціну, а в тому, 
щоб створити правові й економічні умови для їхнього виживання, спромож-
ності зростати і самостійно розвиватися в умовах ринку. 

Як повідомляє газета «Кореспондент», «у своєму бажанні займатися бі-
знесом жителі України не надто програють на тлі інших націй. За даними Ін-
ституту соціології НАНУ 30,6% співвітчизників хотіли б відкрити свою 
справу, а ще 18,7% відповіли на запитання «скоріше так». Сумарно ця цифра 
- 49,3% - близька до кількості британців, норвежців і словаків (близько 50 % 
у кожній з країн), які розглядають підприємництво як бажаний професійний 
вибір...але скромна частка малого бізнесу у вітчизняному ВВП свідчить, що 
ніде бажання так не розходиться з реальністю, як в Україні» [7]. 

Нестійкість економічної та політичної ситуації в нашій країні призво-
дить до уповільненості та диспропорційності розвитку малих підприємств. О. 
Іванілов виділяє такі основні причини, що гальмують їх розвиток: 

- неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підпри-
ємництва, так і підприємництва в цілому; 

- високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого та середнього під-
приємництва йти в тіньову економіку; 

- недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих 
підприємств; 

- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо 
підтримки малого бізнесу; 

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих під-
приємств; 

- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення; 
- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності; 
- відсутність стимулів для інвестицій; 
- психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових 

перетвореннях серед окремих верств населення [4]. 
Ось чому для України сьогодні особливо актуальною є розробка й реа-

лізація обґрунтованої та ефективної державної політики підтримки розвитку 
малого бізнесу і стимулювання такої підприємницької діяльності, що є осно-
вою економічного та соціального благополуччя держави. 

Обмеженість економічних та політичних можливостей не дає змоги 
сьогодні малому підприємництву в Україні конкурувати з великими корпора-
тивними структурами. В сучасних умовах, коли зростає міждержавна та між-
фірмова конкурентна боротьба за економічні ресурси і ринки збуту, зміцнен-
ню позицій малого бізнесу в світовій економіці сприяє розвиток всіляких 
форм його взаємодії з іншими видами бізнесу. Тому одним із основних на-
прямів розвитку малого підприємництва вітчизняні науковці вважають само-
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організацію та кооперування малих підприємств на соціально-політичній і 
економічній засадах. 

В Україні найбільш поширеними і ефективно діючими підприємниць-
кими утвореннями можна вважати асоціації (союзи, спілки), консорціуми, 
концерни, холдинги. Виникнення та становлення таких громадських об’єднань 
підприємців відбувалось протягом тривалого періоду. Так, початковий етап, 
який характеризується створенням передумов інтеграційних процесів на рівні 
відповідних соціальних груп населення, бере початок наприкінці ХХ століття 
(1989 р.). На цей період припадає виникнення різних форм самоорганізації 
суб’єктів підприємництва, а саме: Спілка кооперативів та підприємців Украї-
ни, Спілка малих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців Украї-
ни тощо. Об’єднання підприємців формувалось в самих різних організаційно-
правових формах, переважно в рамках партійно-державних структур, проф-
спілкових та виробничо-господарських організацій, заявивши про свій намір 
захищати групові соціально-економічні інтереси.  

З 1993 року і по теперішній час – другий етап, що характеризується ак-
тивізацією процесів роздержавлення, приватизації та відповідних змін у роз-
кладці соціально-економічних сил. В Україні сьогодні виникає багато різно-
манітних громадських об'єднань, однак у них немає чітких програм, органі-
заційного досвіду, ресурсних можливостей та достатньо значної громадської 
підтримки, що призводить до практичної деградації багатьох об'єднань або 
до переродження їх у пошуках можливих шляхів досягнення мети [2]. 

Інтеграція між господарюючими суб’єктами малого та великого бізнесу 
є характерною рисою економіки ринкових країн. До основних форм такої 
взаємодії господарюючих суб’єктів відносять: субпідряд, франчайзинг, лі-
зинг та венчурне фінансування. На жаль в нашій країні процес інтеграційної 
взаємодії підприємств великого та малого бізнесу ще не дістав відповідного 
розвитку. На думку З. Варналія об’єктивними причинами такої ситуації є:  

– недовіра та традиційно негативне ставлення населення й підприємців 
до таких об’єднань;  

– протистояння місцевих органів влади;  
– виключно слабкий взаємозв’язок малого підприємництва з інститута-

ми політичної системи суспільства, що зумовлене перш за все нерозвинутіс-
тю самої політичної сфери;  

– відсутність у підприємців свідомої потреби у структурній інтеграції, 
ілюзії про можливість без опанування нових економічних засад вижити у ри-
нкових умовах;  

– недостатність коштів на утримання таких структур;  
– важкий тягар податкової політики держави тощо [3].  
Для виходу із ситуації, що склалася доцільно впроваджувати позитивний 

досвід підтримки малого бізнесу країн, в яких цей сектор є широко розвиненим. 
Однією з таких країн є Німеччина, в якій у сфері малого та середнього 

бізнесу зайняті 2/3 всього економічно активного населення та 4/5 учнів виро-
бничого навчання. Малі та середні фірми дають половини ВНП країни, здій-
снюють до 40% усіх капіталовкладень. Головним принципом, що лежить в 
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основі державної підтримки малого та середнього бізнесу, є надання допомо-
ги, яка активізує самодопомогу. Тобто, держава намагається створити для 
малих фірм не парникове середовище, а рівні конкурентні умови з великими 
компаніями.  

Загалом державна підтримка малого бізнесу Німеччини здійснюється за 
наступними напрямками:  

- структурно-політичні заходи; 
- податкові пільги; 
- фінансова підтримка; 
- допомога в інноваційній сфері; 
- допомога у навчанні підприємців і менеджерів; 
- консультаційні послуги [5]. 
Активну участь у становленні дрібних фірм приймають великі компанії у 

Великобританії. Наприклад, Royal Datch Shell, ICI, Control Data практикують 
відряджання кваліфікованих керуючих зі своїх підприємств на дрібні фірми на 
строк до двох років. Компанія British Gas інвестувала 15 млн. ф.ст. в розвиток 
малого бізнесу, пов'язаного з розробкою нових технологій для нафтової і газо-
вої промисловості. Для пошуку і підбору дрібних фірм, зайнятих розробкою но-
вих технологій чи виробництвом товарів і послуг для нафтової промисловості, 
створено спеціалізоване дочірнє підприємство British Gas Ventures. Особливо 
відчутна допомога великого бізнесу в період становлення малого підприємства. 
Такі гіганти, як Royal Bank of Scotland, Rank Xerox, British Telecom розробили 
серію програм, що передбачають відшкодування дрібному підприємству транс-
портних і готельних витрат, забезпечення комп'ютерами, копіювальним та теле-
комунікаційним обладнанням. Всі ці послуги істотно полегшують діяльність 
починаючого підприємця. Значна в стартовий період і підтримка банків. Серйо-
зна увага приділяється програмам підготовки фахівців в області малого і серед-
нього бізнесу. Загальна програма навчання включає кілька видів шкіл. Найпрес-
тижніший курс існує в п'яти університетських школах бізнесу - у мм. Дюрам, 
Глазго, Лондоні, Манчестері, Ворвіку [6]. 

Висновки. У більшості розвинутих країн державна підтримка малого біз-
несу почала формуватися в середньому п’ятдесят років тому і сьогодні набула 
усіх ознак системи. Такі країни як Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії, які 
майже одночасно з Україною розпочали перехід до ринкової економіки, досяг-
ли не тільки макроекономічних успіхів, але й наблизилися до рівня розвинених 
країн за показниками малого бізнесу. В Україні ж темпи розвитку малого під-
приємництва є недостатніми для забезпечення виконання всього комплексу 
притаманних йому функцій в економічній системі держави. Загальний рівень 
сектору малого бізнесу ще недостатній з точки зору вимог раціональної ринко-
вої економіки держави, і потребує подальшої підтримки держави в законодав-
чому та економічному плані з метою скорішої інтеграції до світового господар-
ства та підвищення добробуту населення через розвиток приватної ініціативи. 
Успішний розвиток малого бізнесу великою мірою залежить від його державної 
підтримки. Держава має стимулювати та підтримувати самоорганізацію малого 
підприємництва, цим вона зміцнюватиме власні засади. 
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Зважаючи на це, основними шляхами подолання диспропорційності 
розвитку вітчизняного малого бізнесу, на наш погляд, мають стати: державна 
підтримка, інтеграційна підтримка, кооперування та самоорганізація малого 
бізнесу на політичних та економічних засадах. Ці форми в Україні лише за-
початковуються, тому вкрай необхідно здійснити комплекс заходів із ство-
рення правових та економічних умов їхнього формування й розвитку [2]. 

Таким чином, в Україні існує нагальна необхідність формування та ре-
алізації нової державної політики щодо малого бізнесу, адже його сталий 
розвиток не є автоматичним наслідком економічного зростання. 
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧІВНИЦТВА  
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Петренко А.В., асистент 

Харківський національний технічний університет імені Петра Василенка 
 
В даній статті розглядається розроблена та запропонована автором система ін-

формаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Суттєвою її новиз-
ною є інтеграція Системи у процес продажу та реалізація принципу «багато підпри-
ємств – одна система», способом винесення її за межу суб’єкта дослідження – користу-
вача у «хмарові» сервіси мережі Інтернет. 

Як реалізація шляху удосконалення інформаційного забезпечення маркетингової ді-
яльності нами був створений Інтернет - ресурс, що дозволив значно покращити інфор-
маційне забезпечення, і в наслідок чого загальну ефективність діяльності підприємств. 
Створення сумісно з інформаційною системою альтернативного способу продажу про-
дукції овочепродуктового підкомплексу також складає практичну новизну дослідження. 

In this article the author developed and proposed a system of information support the 
marketing activities of the company. An important novelty is the integration of systems in the 
sales process and implementation of the principle of "many companies - one system " means 
making her the subject line of research - the user in the "cloud" services on the Internet. 
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As a way of improving the implementation of information of our marketing activity was 
created by Internet - a resource that allowed significantly improve information provision, and in 
consequence of that the overall efficiency of enterprises. Creation of an information system 
compatible with an alternative method sales ovocheproduktovoho subcomplex is also practical 
novelty of the research. 

 

Постановка проблеми. Розвиток систем маркетингової інформації був 
пов'язаний, перш за все, зі зміною ролі маркетингу в діяльності підприємств і 
розробкою нових інформаційних технологій. Якщо на самому першому етапі 
функціонування маркетингових інформаційних систем робота відбувалася з 
розрізненими масивами інформації, які надходять із зовнішнього середовища 
нерегулярно, то поступово процес збору і обробки маркетингової інформації 
став більш систематизованим, а інформація – більш інтегрованою, що поміт-
но полегшило аналіз та використання даних в середині підприємств, поліп-
шило якість даних, що надходять в систему. Крім того, еволюція маркетин-
гових інформаційних систем йшла від збору й аналізу детальної та рутинної 
інформації до оперування більш узагальненою інформацією, придатною для 
прийняття управлінських та стратегічних рішень. Процес інтеграції торкнув-
ся не тільки маркетингових інформаційних систем, але й інших інформацій-
них систем всередині підприємств, започаткував новий етап в роботі з інфо-
рмацією – створення глобальних інформаційних систем. 

Як показав аналіз шляхів та способів удосконалення інформаційного 
забезпечення маркетингової діяльності, одним з базових напрямків підви-
щення ефективності маркетингової діяльності підприємства була визнана по-
будова і втілення системи інформаційного забезпечення маркетингової дія-
льності як такої. 

Кінцевою ціллю впровадження Системи є практичне використання ре-
зультатів суб`єктом дослідження. Воно має містити в собі наступні моменти: 

- корекція діяльності підприємства, що ґрунтується на результатах мар-
кетингового аналізу, виданих системою;  

- внесення змін і доповнень в поведінці підприємства на діючому ринку; 
- оптимізація роботи з існуючими клієнтами та розширення клієнтської 

бази. 
Найбільш відповідним шляхом цього втілення було визнано викорис-

тання новітніх інформаційних технологій та мережі Інтернет. Зважаючи на 
вищенаведене наголошуємо, що обрана тема є виключно актуальною та по-
требує детального дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як вдало зазначає 
В.М. Нянько, стале конкурентоспроможне положення в умовах динамічно 
змінюваного ринкового середовища підприємства забезпечується за рахунок 
низки різних ресурсів, одним з яких є інформаційний. Отримана за допомо-
гою маркетингових досліджень інформація покладена в основу управлінсько-
го рішення, визначає кількісно-якісну перевагу підприємств на ринку, в тому 
числі призводить до зміни і переходу конкурентної боротьби з рівня «копію-
вання» переваг на стратегічний рівень їх формування. Оскільки дана інфор-
мація є наслідком здійснення процесу маркетингового дослідження, то новим 
моментом в дослідженні чинників, що впливають на конкурентоспромож-
ність суб’єктів ринку є сам процес. Так, слід враховувати, що при інших рів-
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них умовах здійснення процесу маркетингового дослідження суб’єктами гос-
подарювання на практиці призводить до різних інформаційних характерис-
тик і фактів, що є необхідними в досягненні цілей підприємства [1]. 

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на дослідження інформа-
ційних систем такими провідними вченими-економістами, як Ж. Кемпбелл 
[2], С.В. Чарчмен [3], С.А. Чандра [3], М. Кристифер [5], Д.В. Кравенс [6], 
Ж.С. Дей [7], Т. Діал [8], П.Є. Дракер [9], А. Ейсен [10]. В їх працях також 
можна знайти визначення цінності інформації як різниці між результатами 
рішень, прийнятих з використанням даної інформації, і результатами рішень, 
які були отримані без її використання, що складає базис нашого дослідження 
та створює основу для побудови системи інформаційного забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємств овочівництва. 

Постановка завдання. Ціллю даної статті є дослідження процесу роз-
робки та впровадження системи інформаційного забезпечення ефективної ді-
яльності підприємств овочівництва, використовуючи інтернет-ресурс. Поета-
пне представлення процесу функціонування створеної автором системи, оці-
нка переваг та недоліків функціонування такої системи на підприємствах 
овочівництва та визначення ступеню необхідності впровадження такої сис-
теми на вітчизняних овочевих підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система інформаційного 
забезпечення маркетингової діяльності підприємства (в подальшому будемо 
використовувати термін «Система», розуміючи, що мова йде саме про Сис-
тему інформаційного забезпечення ефективної діяльності підприємства) по-
винна вирішувати наступні задачі: 

- оцінки ситуації;  
- перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);  
- прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційних) [11].  
Система повинна виконувати слідуючи функції:  
1) надавати прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту;  
2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне роз-

повсюдження різноманітних повідомлень;  
3) взаємодію всіх користувачів за рахунок використання більш інфор-

мованих та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;  
4) виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ла-

нок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень 
за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності;  

5) універсальність використання з точки зору неоднорідності суб’єкту 
дослідження [11]. 

Система повинна забезпечити:  
- формування управлінських рішень, що приймаються на підприємст-

вах галузі, 
- оптимізацію методів збору маркетингової інформації і витрат на нього; 
- інтегрування двох її базових елементів - маркетингової інформаційної 

системи та системи збору маркетингової інформації.  
Важливими початковими умовами (умови, що задають поведінку сис-

теми в початковий момент, при створенні) побудови даної системи є: 
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- система повинна ефективно працювати в овочепродуктовому під ком-
плексі України; 

- невеликі, а часто відверто недостатні бюджети на маркетингові дослі-
дження в досліджуваній галузі; 

- середня та часто низька кваліфікація персоналу по використанню про-
грамного забезпечення. 

Відповідно до всіх описаних вище принципів, задач, функцій та умов 
автором створено нову систему інформаційного забезпечення маркетингової 
діяльності підприємства овочепродуктового підкомплексу.  

Розглянемо детальніше роботу системи. Перш за все, необхідно відмі-
тити, що Система побудована і реалізована в мережі Інтернет, з використан-
ням так званих «хмарових сервісів», створення Інтернет сайту – таким чином 
система є «винесеною» за межі суб’єкта дослідження – користувача. Це дуже 
важливий момент, який дозволяє користувачу дистанційно входити до сис-
теми, проводити повноцінний обмін інформацією з нею, постановку завдання 
і одержувати зворотній зв`язок у формі обробленої аналітичної інформації, 
що призначена для формування управлінських рішень. 

Робота системи з точки зору взаємозв’язку інформаційних потоків вигля-
дає наступним чином. Від користувача система одержує наступну інформацію: 

- загальну інформацію про суб’єкт дослідження – найменування під-
приємства, його адресу та контактні дані, до якої категорії він відноситься 
(виробник / трейдер / перероблювач / кінцевий споживач) – ця інформація 
заповнюється суб’єктом при його реєстрації у системі; 

- наступний вид інформації – відомості про продукцію, товар який хоче 
продати або придбати суб’єкт – найменування товару з вказівкою точного на-
йменування сорту, його ціна, об’єм продажу / покупки, кількість у наявності; 

- також за бажанням суб’єкта, системі може бути передано більш розгор-
нуту внутрішню інформацію – бухгалтерського обліку, сівозмінах, данні про ви-
користання технічного парку та ін. Ця інформація, безумовно зберігаючись кон-
фіденційною, буде використана системою для видачі розширеної аналітичної ін-
формації по підготовці управлінських рішень суб’єкту, який цього потребує. 

Вихідною, аналітичною інформацією в системі може бути достатньо 
велика кількість параметрів та оцінок, найголовніші з яких на наш погляд: 
обсяг ринку за видами товару; обсяг продажів по сортах, сімействах, зріз 
продажу у часі по сезону, ціна продажу сорту на дату продажу, динаміка рос-
ту/ зниження ціни в залежності від віддалення терміну збирання врожаю; ос-
новні напрямки спеціалізації провідних підприємств за видами продукції; об-
сяги закупівлі овочевої продукції для переробки та їх динаміка у часі; темпи 
продажу продукції кінцевим споживачам, частота поновлення складів трей-
дерів, переваги споживачів до отримання більш якісної суворо сертифікова-
ної або органічної продукції та ін. 

Як практичне втілення запропонованої нами системи був створений Ін-
тернет-ресурс «ovoch.torgg.com».  

Розглянемо роботу інтерфейсу системи. На представленому Інтернет-
ресурсі розміщуються виробники зі своїми пропозиціями по продукції ово-
чепродуктового під комплексу, та споживачі, що мають потребу в такій про-
дукції. Кожен з суб’єктів овочепродуктового підкомплексу має можливість 
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зареєструватися на Інтернет-сайті, та створити власний кабінет. Це дуже сут-
тєвий момент, так як приносить двосторонню вигоду:  

По-перше – для підприємства що зареєструвалося – це є дуже зручним, 
так як воно має повний доступ до інформації Інтернет-ресурсу, власний кабі-
нет, може оцінювати поточний статус замовлення, відслідковувати замов-
лення, що зроблені раніше, швидше здійснювати закупку або продаж товару, 
відслідковувати актуальні тенденції зміни цін та кон’юнктури ринку, та най-
важливіше доказати свою реальність та серйозність намірів для потенційних 
партнерів та мати можливість складання форвардних контрактів. Також в по-
дальшому Інтернет-ресурс пропонуватиме страховку від невиконання за-
бов’язань продавцем чи покупцем у вигляді залогової вартості заключеного 
контракту (за бажанням клієнтів).  

По-друге – для нашого дослідження. Тобто при реєстрації кожного клі-
єнта ми отримуємо всю необхідну інформацію про підприємство, яка буде 
використана в подальшому для її обробки та аналізу в Системі та видачі у ви-
гляді зворотного зв’язку підприємству - користувачу. Вигляд сторінки реєст-
рації надано на Рис. 1. 

 

  
Рис. 1. «Сторінка реєстрації» 

 

Кожен вид продукції представлений на сайті досить повно, має фото-
графію, описання продукції, назву сорту, ціну, кількість в наявності та назву 
виробника продукції (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «Види продукції» 
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Повнота інформації є дуже важливою як для виробника, так і для спо-
живача, тому що економить багато часу, та відповідно скорочує затрати в 
обох сторін. 

Одним з напрямів даного ресурсу є представлення нової та актуальної 
інформації по вузькоспеціалізованої галузі продукції овочепродуктового під-
комплексу. Вона може включати нові актуальні статті в рамках галузі, стан та 
аналіз ринку, результати маркетингових досліджень та інше, що може бути 
використано підприємством як інформація для побудови стратегічних планів 
та прийняття управлінських рішень (рис 3). 

 

 
 

Рис. 3. «Інформація про продукцію» 
 

Керування торговою площадкою – блоком продажів (див. Рис. 1) не є 
складним. Адміністративна панель відображає достатньо інформації для ана-
лізу роботи площадки та підтвердження її ефективності (Рис. 4)  

 

 
Рис. 4. «Адміністративна панель» 

 

Інтерфейс блоку аналізу та блоку оброки даних (рис. 5) дає можливість 
підприємству – користувачу, формалізувавши свій запит по запропонованим 
нами параметрам, одержати у відповідь аналітичну та статистичну інформа-
цію згідно змісту запиту. 

Натиснувши «кнопку» «Одержати аналітичну інформацію», користувач 
переходить на наступну сторінку (рис. 6) ресурсу, де Системою вже автома-
тично сформований аналітичний звіт у вигляді файлу для завантаження.  
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Рис. 5. «Одержання аналітичної інформації користувачем з ресурсу» 

 

Рис. 6. «Завантаження аналітичної інформації користувачем з ресурсу» 
 

Приклад сформованого системою аналітичного звіту наведено на рис. 7. 
Підводячи підсумки розгляду запропонованої автором системи відзна-

чимо, що суттєвою новизною є те, що вона не тільки обслуговує і генерує 
процес маркетингу на підприємстві, а й сама безпосередньо є способом про-
даж, інтегрована в нього. 

Наступною відмінністю від існуючих систем є те, що система винесена 
за межу суб’єкта дослідження - користувача, місце її знаходження - мережа 
Інтернет, «хмарові» сервіси. Автором здійснено перехід від принципу «окре-
ме підприємство - окрема система» до принципу «багато підприємств –одна 
система». Реалізація такого підходу дозволила значно підвищити достовір-
ність та актуальність інформації, надавати прямий та своєчасний доступ до 
інформаційного продукту.  

Ще однією суттєвою відмінністю від існуючих систем (новизною) є 
відсутність необхідності купувати спеціалізоване програмне забезпечення, 
оплачувати його встановлення та супровід, проводити навчання персоналу. 

Висновки. В даній статті автором вперше застосована гнучка система 
надання інформації, що формується на основі особливостей овочепродукто-
вого підкомплексу, що адаптується під специфіку запитів кожного окремого 
підприємства. 

Системою вирішується питання консалтингу, так як в ній можуть бути 
оброблені практично будь-які запити підприємства, інформацію по яких воно 
потребує. 
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Рис. 7. «Звіт сформований системою ресурсу» 

Аналітична інформація по продукту «Морква», інтервал актуальності з 01.12.2012 по 
01.01.2013 по «Всіх областях», «Україна загалом», грошові одиниці надання інформа-

ції «Гривні (UAH)». Звіт надано на запит підприємства «Довжик» 
1. Обсяги продажу продукту «Морква», усі сорти  
120 тис.т. 
2. Обсяги продажу по сортах: 
- Шантане – 100 тис.т. 
- Каратель – 10 тис. т. 
- Нантська – 10 тис.т. 
3. Динаміка обсягів продажу за період з 01.12.2012 по 01.01.2013 
- 1 декада – 50 тис.т. 
- 2 декада – 40 тис.т. 
- 3 декада – 30 тис.т. 
4. Середня ціна реалізації по сортах: 
- Шантане – 2,60 грн. 
- Каратель – 2,20 грн. 
- Нантська – 2,52 грн. 
5. Обсяг реалізації продукту «Морква» по сортах. 
- Шантане – 260 тис. грн.  
- Каратель – 22 тис. грн.  
- Нантська – 25,2 тис. грн.  
6. Питома вага кожного сорту в загальному обсязі реалізації в натуральному ви-
разі. 
- Шантане – 41,66% від загального обсягу реалізації 
- Каратель – 33,33% від загального обсягу реалізації 
- Нантська – 25,01% від загального обсягу реалізації 
6. Питома вага кожного сорту в загальному обсязі реалізації в грошовому виразі. 
- Шантане – 84,64% від загального обсягу реалізації 
- Каратель – 7,16% від загального обсягу реалізації 
- Нантська – 8,2% від загального обсягу реалізації 
7. Кількість продукту «морква», реалізованого переробним підприємствам 
- Шантане – 10 тис.т. 
- Каратель – 2 тис. т. 
- Нантська – 3 тис.т. 
8. Питома вага кожного сорту в загальному обсязі реалізації переробним підпри-
ємствам в натуральному виразі 
- Шантане –66,67% від загального обсягу реалізації 
- Каратель –13,33% від загального обсягу реалізації 
- Нантська –20% від загального обсягу реалізації 
9. Кількість підприємств, що займаються купівлею-продажем продукту «Морк-
ва» - 214 підприємств 
10. Спеціалізація підприємств щодо продукції «Морква» 
Виробники - 64 підприємства  
Переробники – 12 підприємства 
Трейдери – 138 підприємства 
11.Питома вага спеціалізації підприємств щодо продукції «Морква» 
Виробники– 29,9% від загальної кількості підприємств 
Переробники - 5,6% від загальної кількості підприємств 
Трейдери -64,48% від загальної кількості підприємств 
Внутрішня звітність підприємства до аналізу – не надано 
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Необхідно також відзначити очевидні переваги створеної системи: 
1. Використання системи в рівній мірі актуально як для суб’єктів, що 

здійснюють продаж продукції овочепродуктового підкомплексу, так і для 
суб’єктів, що її купують. 

2. Низька вартість утримання системи. 
3. Висока достовірність та об’єктивність інформації про закупівлю та 

продаж продукції завдяки блоку реалізації продукції, що вбудовано у систе-
му, що суттєво підвищує цінність аналітичної інформації, що видається сис-
темою для її подальшого використання у прийнятті управлінських рішень. 

4. Інформація про купівлю/продаж, що збирається та аналізується сис-
темою з високим ступенем оперативності стає доступною одночасно для всіх 
підприємств-користувачів, що суттєво збільшує її актуальність та, як наслі-
док, актуальність аналітичної інформації, що видається користувачу. 

5. Система є «відкритою» та дозволяє при появі нових методів, спосо-
бів та алгоритмів оцінки та вдосконалення маркетингової діяльності підпри-
ємства в дуже короткі строки інтегрувати їх в систему та надати можливість 
використання одразу всім підприємствам-користувачам. 

6. Система допускає на початковому етапі повну відсутність бюджету 
на маркетингове дослідження.  

7. Одночасне використання тих самих засобів підприємства, як на супровід 
нового способу продажів, пошук нових споживачів, так і на отримання доступу 
до повноцінної системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. 

8. Робота системи в автоматичному режимі, відсутність трудовитрат на 
її функціонування враховуючи, що: 

- «зовнішня» для підприємств інформація про купівлю/продаж продук-
ції є «внутрішньою» для запропонованої системи; 

- алгоритми обробки та аналізу, що були один раз введені до банку ме-
тодів та моделей функціонують однаково для всіх суб’єктів дослідження; 

- форму запитів на аналітичну інформацію нами формалізовано. 
Описуючи переваги Системи, необхідно відзначити її недоліки. Для 

підвищення достовірності та об’єктивності використання Системи необхідна 
достатньо велика кількість користувачів, що для системи є синонімом доста-
тніх обсягів «вхідної» інформації. Цей недолік є тимчасовим та має значення 
лише на початку функціонування Системи. Але при необхідності пришвид-
шити її запуск в експлуатацію, може привести до певних витрат на розпо-
всюдження інформації про систему. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПСБО ТА МСФЗ 
Пилипенко К. А., к.е.н., доцент; Холостова Ю. В., магістрант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Досліджено процес обліку використання виробничих запасів є доволі трудоміст-

кою ділянкою. Узагальнено методологічні та організаційні засади бухгалтерського обліку 
виробничих запасів, проведено порівняння обліку запасів з міжнародними стандартами. 

The process records of inventory is quite laborious plot. Summarizes methodological and 
organizational principles of accounting of inventory, compared the accounting for inventories 
with International standards. 

 

Постановка проблеми. Для успішного здійснення виробничого проце-
су, як головної ланки діяльності господарського суб'єкту, є наявність та раці-
ональне використання виробничих запасів. Велика кількість виробничих за-
пасів, зокрема специфічної їх групи – запасів сільськогосподарського при-
значення - використовується в даній галузі народного господарства, тому 
сільськогосподарська продукція відрізняється високою матеріалоємністю. 
Протягом останніх років фінансовий стан аграрних підприємств залишається 
незадовільним. Важливим резервом в напрямі покращення діяльності підпри-
ємств даної галузі є підвищення ефективності використання та посилення го-
сподарського контролю за збереженням виробничих запасів. 

Практика доводить - процес обліку використання виробничих запасів є 
доволі трудомісткою ділянкою, тому на багатьох підприємствах спостеріга-
ються певні недоліки, або навіть запущеність в обліку, що веде до великих 
втрат запасів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Великий внесок в розробку 
теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку виробничих 
запасів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: Білуха М. Т., 
Жук В. М., Кірєйцев Г. Г., Кузьмінський А. М., Линник В. Г., Палій В. Ф., 
Саблук П. Т., Сук Л. К., Ткаченко Н. М., Швець В. Г. та інші науковці. Проте 
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існує ряд проблем по організації та методиці обліку виробничих запасів в 
умовах переходу до ринкових відносин, що потребує подальшого досліджен-
ня та науково-практичних розробок.  

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення методоло-
гічних і організаційних засад бухгалтерського обліку виробничих запасів, 
порівняння обліку запасів з міжнародними стандартами. 

Виклад основного матеріалу. Запаси є найбільш важливою і значною 
частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі май-
на та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств; при визначенні ре-
зультатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформа-
ції про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних акти-
вів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або 
одного операційного циклу. Під запасами слід розуміти оборотні засоби, які є 
на будь-якому підприємстві, в тому чи іншому вигляді. Від правильності ве-
дення бухгалтерського обліку запасів буде залежати правильність розрахунку 
прибутку, фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим, дуже важливим є 
правильне документальне оформлення та відображення на рахунках бухгал-
терського обліку операцій із запасами, що за своєю суттю не складний, але 
дуже трудомісткий процес 

Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси - придба-
ні або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на 
підприємстві. В процесі виробництва виробничі запаси використовуються 
неоднаково. Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі 
(сировина і матеріали), інші – змінюють тільки свою форму і розмір (масти-
льні матеріали, фарби ), треті – входять до складу виробу без будь-яких зов-
нішніх змін (запасні частини), четверті – лише сприяють виготовленню виро-
бів, але не включаються до їх маси або хімічного складу [3]. 

Товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для пода-
льшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттє-
вих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є гото-
вою продукцією. Необхідними умовами підтримання кругообігу сільськогос-
подарських підприємств в ринкових умовах господарювання є постійна наяв-
ність частини обігових засобів в матеріальній формі. Так, для того, щоб здійс-
нювався процес виробництва, підприємство повинно мати в необхідних розмі-
рах запаси насіння, кормів, нафтопродуктів, мінеральних добрив. При їх вико-
ристанні збільшуються витрати на виробництво. Результатом процесу вироб-
ництва виготовлення готової продукції. В даному випадку обігові засоби із 
форми виробничих затрат переходять в форму готової продукції. 

Таким чином обігові засоби приймають матеріальну форму на двох 
стадіях кругообігу: на першій це придбання необхідних для процесу вироб-
ництва предметів праці (нафтопродукти, мінеральні добрива, запасні части-
ни). Частина необхідних для процесу виробництва предметів праці поповню-
ється за рахунок створеної у попередньому процесі виробництва власної про-
дукції (насіння, корми); на іншій стадії кругообігу в результаті процесу виро-
бництва створюється готова продукція. Якщо в першому випадку обігові за-
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соби виступають з формі предметів праці, то в іншому випадку вони явля-
ються продуктом праці. Однак і в першому, і в другому випадку характер 
обігу в них єдиний: вони роблять повний обіг на протязі одного виробничого 
процесу змінюючи одну форму на іншу [4]. 

Відповідно, до матеріальних обігових засобів на сільськогосподарських 
підприємствах, відносяться дві групи засобів, виробничі запаси (предмети 
праці) і сільськогосподарська продукції (продукти праці). Однак між цими 
групами нема різкої межі. Якщо на другій стадії кругообігу вся отримана 
продукція являється продуктом праці, то для наступному циклу кругообігу 
значна, частина її (відокремлена на насіння та корми) вже являється предме-
тами праці та переходить, відповідно, до групи виробничих запасів.  

Група матеріальних обігових засобів включає велику кількість різних 
видів товарно-матеріальних цінностей. До неї входять такі види продукції 
виробничих запасів: товарна продукція рослинництва, тваринництва; проми-
слових, підсобних та обслуговуючих підприємств; насіння та посадовий ма-
теріал; фураж та підстилка, не сільськогосподарська сировина для промисло-
вих підприємств; мінеральні добрива; тверде паливо; біопрепарати, медика-
менти, хімікати; тара та товарні матеріали, інші матеріали; пальне; запасні 
частини; будівельні матеріали; приладдя до установок (приладдя до устано-
вок і частини будівельних матеріалів, які відносяться до засобів капітальних 
вкладень). Матеріальні обігові засоби в залежності від джерел надходження 
на підприємство розділяються на придбанні та власного виробництва, Собі-
вартість їх повністю передається на знову створений продукт. В цілому пи-
тома вага матеріалів в собівартості виробленої продукції займає більше ніж 
70,0 % [5]. 

В теперішній час, в умовах ринкової економіки, домінантне значення 
надається якісним показникам, наприклад, таким як, зниження питомих витрат 
сировини, матеріалів та палива. Необхідно комплексно використовувати при-
родні та матеріальні ресурси, максимально ліквідувати збитки і нераціональні 
витрати, масштабно приймати до обігу вторинні ресурси, а також попутні 
продукти. С ціллю економії матеріалів та ресурсозберігання широкого розпо-
всюдження набуває на практиці метод економічного стимулювання. 

На різних підприємствах запаси можуть мати різне призначення залеж-
но від функції, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від особ-
ливостей підприємства. Так, якщо для одного підприємства машини та обла-
днання є основними засобами, то для підприємства, що їх виготовляє, є гото-
вою продукцією, а для підприємств, що здійснює їх перепродаж –товаром [1]. 
Запаси класифікують за трьома ознаками (рис. 1). 

Виробничі запаси — придбані або самостійно виготовлені вироби, які 
підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сирови-
на і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, 
тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, 
запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріа-
ли. Залежно від цілей використання запасів у господарській діяльності сільсь-
когосподарських підприємств, їх класифікують за певними ознаками (рис. 2). 
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Рис. 1. Групування запасів за П(С)БО 9 «Запаси» 
 

Бухгалтерський облік запасів забезпечує своєчасне відображення гос-
подарських операцій з надходження, переміщення, вибуття всіх запасів, які 
належать підприємству. При цьому, придбані (отримані) або вироблені запа-
си зараховуються на баланс установи за первісною вартістю. Первісною вар-
тістю запасів, придбаних за плату, є сума, сплачена постачальнику (продав-
цю). Первісна вартість запасів, що виготовляються власними силами устано-
ви, дорівнює їх виробничій собівартості. Первісна вартість запасів, отрима-
них у результаті обміну на інші запаси, дорівнює балансовій вартості переда-
них запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється 
від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх 
справедлива вартість на дату оприбуткування. 

Первісна вартість запасів, отриманих безоплатно у випадках, передба-
чених законодавством, від інших підприємств - суб’єктів господарювання, 
дорівнює балансовій вартості, за якою запаси обліковувались у сторони, що 
їх передала. Запаси передаються на підставі первинних документів, в яких за-
значено вартість придбання (виробництва) цих запасів. Якщо вартість таких 
запасів неможливо визначити за наявними в сторони, яка їх передає, первин-
ними документами або обліковими регістрами та іншими документами або 
балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедли-
вої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вар-
тість на дату оприбуткування. 

Якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визна-
чити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися в бухгал-
терському обліку за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до 
первісної вартості відповідно до пункту 2 цього розділу. 

 

Групування 
запасів за 
П(С)БО 9  
«Запаси» 

Готова продукція, 
товари 

Призначені для реа-
лізації в умовах зви-
чайної діяльності 

Незавершене виробни-
цтво, напівфабрикати, 
брак у виробництві 

Знаходяться в процесі виробництва з 
метою подальшої реалізації продукту 

виробництва 

Виробничі запаси, 
МШП 

Призначені для споживання при 
виробництві продукції, вико-
нанні робіт, послуг, а також 
управління підприємством 
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Класифікація запасів підприємства  

виробничі 
запаси 

сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до 
установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт, 
будівельні матеріали, інші виробничі запаси 

готова 
продукція 

Поточні 
біологічні 
активи 

малоцінні та 
швидкозношу-
вані предмети 

матеріали і 
продукти 
харчування 

продукція 
сільськогоспо-
дарського 

виробництва 

молодняк тварин на вирощуванні, тварин на відгодівлі, птицю, 
звірів, кролів, сім'ї бджіл, дорослу худобу, вибракувану з 
основного стада, худобу, прийняту від населення для реалізації 

малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на 
складі і в експлуатації, малоцінні та швидкозношувані предмети 
спеціального призначення 

матеріали для навчальних, наукових та інших цілей, продукти 
харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, господарські 
матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні 
матеріали, тару, матеріали в дорозі, запасні частини до 
транспортних засобів, машин і обладнання, інші матеріали 

включається продукція підсобних (навчальних) сільських 
господарств 

включаються вироби виробничих (навчальних) майстерень 

Рис. 2. Класифікація запасів підприємства 
 

Молодняк тварин, одержаний від приплоду в своєму господарстві, опри-
бутковується за плановою собівартістю в день отелення, опоросу, окоту на під-
ставі акта на приплід. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі щомісяця зва-
жуються. Вартість приросту ваги визначається, виходячи з фактичного прирос-
ту ваги тварин за звітний місяць за плановою собівартістю одиниці приросту. 
Падіж молодняку тварин і тварин на відгодівлі розглядається як втрати вироб-
ництва, вартість їх відноситься на збільшення собівартості вирощеного пого-
лів’я. У разі падежу тварин з вини матеріально відповідальних осіб завдані зби-
тки стягуються з винних осіб у порядку, встановленому законодавством. Моло-
дняк худоби, що переходить на наступний рік для подальшого вирощування і 
відгодівлі, а також молодняк худоби, що переводиться у звітному році до осно-
вного стада, оцінюється за фактичною собівартістю, але не вище справедливої 
вартості за вирахуванням витрат, пов’язаних з реалізацією. Продукція підсоб-
них сільських господарств обліковується протягом року за плановою собіварті-
стю. На підставі річних калькуляцій планова собівартість продукції коригується 
в кінці року до фактичної (виробничої) собівартості. 
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Характеристика запасів 
згідно П(С)БО 9 та МСБО 2 

Спільні риси Відмінності  

«Запаси» - активи, що утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з 
метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для 
споживання під час виробництва продукції, а також управління підприємством

Визначення запасів у П(С)БО 9 майже ідентичне. За винятком того, що в 
останньому пункті крім споживання у виробничому процесі  або при наданні 
послуг  зазначене  можливе  споживання запасів у керуванні підприємством 

ПСБО 9 до складу запасів відносить: малоцінні та  швидкозношувані предмети; 
поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим П(С)БО, а також с.-г.
продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання 

Собівартість запасів при їх надходженні формується з наступних витрат: 
суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); суми 
ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не 
відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати; інші 
витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням  запасів  і доведенням їх  до 
стану, в якому вони  придатні для використання у запланованих  цілях 

Для обліку запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, 
комплектуючі вироби та ін. матеріальні цінності; готову продукцію; товари 

П(С)БО 9 вказує, що собівартість запасів при їх надходженні формується із 
зазначених витрат, але з вирахуванням непрямих податків, МСБО 2 на це не вказує.  
У  МСБО  2  вказується, що торговельні знижки, інші знижки та інші подібні 
їм  статті вираховуються  при визначенні витрат на придбання запасів 

Вибуття запасів оцінюється за методами: ідентифікованої собівартості  відповідної 
одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості  перших за часом 
надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат (ПСБО 9), метод стандартних 
витрат (МСБО 2); ціни продажу (ПСБО 9) метод роздрібних цін (МСБО 2) 

Вартість, що відображається на дату балансу у звітності найменша з двох 
оцінок:  первісна вартість або чиста вартість реалізації 

Суттєвих відмінностей немає 

За МСБО 2, на дату балансу відображається балансова вартість запасів, 
відображених за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж. За ПСБО 
9 у примітках до фінансової звітності установ наводиться інформація про 
балансову  вартість  запасів, відображених  за  відновлювальною вартістю. 

Рис. 3. Порівняльна характеристика правил обліку запасів 
за П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» 



 

 249

Оскільки рух виробничих запасів відбувається в процесі господарю-
вання постійно, тому в поточному обліку, як правило, застосовуються облі-
кові ціни (заздалегідь встановлені, фіксовані). В якості облікових цін можна 
використовувати планову собівартість придбання або середні купівельні ціни 
(розраховуються сума і процент відхилення фактичної собівартості від варто-
сті за обліковими або плановими цінами за основними групами запасів). 

Однією з особливостей обліку матеріальних цінностей на підприємстві 
являється їх оцінка. Давальницька сировина відображається на балансі по ці-
нам, зазначених в договорі. Фактична собівартість матеріальних ресурсів ви-
значається виходячи з витрат на їх придбання, враховуючи виплату відсотків 
за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (над-
бавки), комісійні винагороди, виплачені постачальний організаціями, вар-
тість послуг товарних бірж, митних зборів, витрат на транспортування, збе-
реження та доставку, які виконуються сторонніми організаціями. 

На нашу думку, доцільно порівняти методологічні основи обліку запа-
сів в Україні з міжнародними, які розроблені за МСБО 2 «Запаси» [2]. По-
глиблене дослідження надало можливості зробити порівняльну характерис-
тику цих стандартів та встановити тотожні та відмінні риси між ними стосо-
вно обліку запасів, представлені на рис. 3. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу положень П(С)БО 9 «Запа-
си» та МСБО 2 «Запаси» (IAS 2 Inventories) можна наголосити на тому, що 
обидва стандарти мають багато спільного за основними критеріями щодо об-
ліку запасів. Але поряд зі спільними рисами є і відмінності, що стосуються 
складу запасів, порядку їх оцінки підчас надходження та на дату складання 
балансу, а також розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності. Такі 
розбіжності, на наш погляд, є достатньо принциповими, а тому потребують 
узгодження та гармонізації національні П(С)БО з МСФЗ. 
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Статтю присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємств харчової промисловості. Визначено необхідність розвитку підходів до управ-
ління конкурентоспроможністю продукції у зв’язку із перспективою участі України в Єв-
ропейській економічній зоні, що призведе до відкриття вітчизняного ринку для зарубіж-
них постачальників. Охарактеризовано напрямки забезпечення конкурентоспроможності 
харчової продукції через мобілізацію ресурсів мікросередовища. 

The article is devoted to the problem of improving the competitiveness of the food 
industry. It was determined the need to develop approaches to the management of competitive 
products in connection with prospect of Ukraine's participation in the European Economic Area, 
that will open the domestic market to foreign suppliers. It was characterized directions to ensure 
the competitiveness of food through the mobilization of resources microenvironment. 

 

Постановка проблеми. У перспективі входження України до Європейсь-
кої економічної зони варто очікувати виходу іноземних компаній на вітчизня-
ний споживчий ринок, що призведе до посилення конкуренції у всіх галузях 
економіки. Це може призвести до зниження рівня роздрібних цін на продукцію 
та збільшення витрат на фінансування маркетингової діяльності з метою збере-
ження стійкого становища на ринку. Вплив цих факторів у сукупності негатив-
но позначиться на рентабельності роботи вітчизняних компаній, і може, замість 
забезпечення сталого розвитку, навпаки, створити загрозу для їх існування. 

Товари, які продаються на внутрішньому ринку, часто були неконкурен-
тоспроможними на світовому рівні (хоча були й винятки з цієї тенденції), а 
оскільки більшість вироблених товарів були в дефіциті, то в будь-якому випа-
дку добре продавалися в магазинах. Низькою якістю відрізнялася не тільки го-
това продукція, найчастіше неконкурентоспроможними були і самі підприємс-
тва. Все це призвело до того, що в 2012-2013 роках за оцінкою Світового еко-
номічного форуму за рівнем конкурентоспроможності товарів і послуг Украї-
на перебувала на 117 місці серед 144 оцінюваних країн [15, с. 27]. 

На сьогодні, не всі підприємства готові до підвищення рівня конкурен-
тної боротьби, оскільки вони не надають достатнього значення конкуренто-
спроможності випущеної і реалізованої ними продукції в умовах глобалізо-
ваної ринкової економіки [7], задовольняючись лише підтриманням внутрі-
шньо-ринкової конкурентоспроможності. В нинішніх умовах їх продукція, 
навіть за наявності якісніших аналогів, що виробляються в інших країнах, за-
лишається конкурентоспроможною завдяки наявності високих ввізних мит. 

В наслідок цього, за прогнозами фахівців, багато вітчизняних компаній 
є не готовими до боротьби за покупця, можуть не витримати конкуренції і пі-
ти з ринку, що призведе до втрати робочих місць і до зростання соціальної 
напруженості в суспільстві. Проблема підвищення конкурентоспроможності 
харчової продукції вітчизняного виробництва є особливо актуальна. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вирішен-
ня проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його 
продукції здійснено у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 
І. Загорянська [4], І. Ліфіц [7], О. Паршина [9], М. Портер [11], Т. Талах [12], 
Р. Фатхутдінов [14] та багатьох інших. Ними було здійснено ґрунтовне опра-
цювання теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможні-
стю продукції, її оцінки, а також впровадження конкурентних стратегій ви-
робництвах, внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Відзначаючи внесок попередників, відзначимо, що попри приділення 
значної уваги проблемі підвищення якості продукції та рівня її привабливості 
для покупця, все ж недостатньо уваги приділено питанню раціональності ви-
користання внутрішніх ресурсів підприємства, які прямо та опосередковано 
впливають на формування конкурентоспроможності товару. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розвитку підходів до 
управління внутрішніми ресурсами підприємства для підвищення конкурен-
тоспроможності продукції. 

Виклад основних результатів дослідження. Досліджуючи напрямки 
забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства харчової 
промисловості, спочатку необхідно зупинитися на теоретичному тлумаченні 
поняття «конкуренція». Під конкуренцією в ринковій економіці розуміється 
сукупність економічних, організаційних і соціальних процесів, за допомогою 
яких підприємства прагнуть підвищити ефективність і стабілізувати своє 
становище на ринку. Конкурентоспроможність – це здатність підприємства 
витримати конкурентну боротьбу на ринках товарів і послуг з аналогічними 
підприємствами. Рівень конкурентоспроможності підприємства та його про-
дукції є показником, що визначається економічними чинниками, такими як 
витрати, прибуток, рентабельність, форми і методи руху товару, строки по-
ставки, престиж торгової марки, ефективність реклами та інших (рис. 1). 

В свою чергу, внутрішню конкурентоспроможність можна визначити як 
результат ринкової боротьби між продуктами підприємства з метою отримання 
заздалегідь визначених вигод виробника шляхом посилення мотиваційного ме-
ханізму споживача. Вигодами при цьому можна вважати досягнення визначеної 
прибутковості діяльності, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення 
позиції на ринку, підвищення іміджу і т. ін. Наведене поняття суттєво розширює 
межі конкурентної боротьби, свідчить про джерело її формування та дозволяє 
приймати обґрунтовані рішення відносно розвитку кожного виробу підприємст-
ва. При цьому, показник внутрішньої конкурентоспроможності можна розгляда-
ти як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства [10, с. 231]. 

Коротко розглянемо особливості конкуренції в харчовій промисловос-
ті. На наш погляд, унікальний характер самої галузі сприяє розвитку різних 
форм і методів конкурентної боротьби між підприємствами. На розвиток 
конкуренції між підприємствами харчової промисловості у найбільшому сте-
пені впливають такі чинники: 

- масовість і різноманітність продуктів харчування, які виготовляють-
ся присутніми на ринку виробниками; 
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Рис.1 Фактори конкурентоспроможності продукції 

Джерело: побудовано на підставі опрацювання [1, с. 445]. 
 

- доцільність розміщення виробництва більшості продуктів харчуван-
ня (особливо швидкопсувних) в місцях їх наймасовішого споживання (кон-
куренція на ринках збуту); 

- більша, ніж в інших галузях, залежність збутової діяльності підпри-
ємств від якості та безпеки продуктів харчування; 

- важливість для споживача привабливості тари і упаковки, рекламної 
підтримки та маркетингової діяльності на товарних ринках; 

- залежність діяльності підприємств харчової промисловості від стабі-
льної сировинної бази. 

Кожне підприємство в тому чи іншому ступені використовує різні ме-
тоди конкурентної боротьби на товарних ринках. Р.А. Фатхутдінов виділяє 
наступні методи конкуренції, які можуть бути застосовані в галузі харчової 
промисловості: на основі критерію підвищення якості продукції (нецінова); 
на основі зниження ціни (цінова); на основі використання всіх конкурентних 
переваг об'єкта і суб'єкта (інтегральна) [14, с. 17-18]. 

Таким чином, підприємства можуть використовувати в своїй діяльності 
все різноманіття форм і методів конкурентної боротьби, основна мета яких – 
домогтися економічно значущих конкурентних переваг, які дозволяли б ефе-
ктивно здійснювати господарсько-збутову діяльність і зайняти стійке поло-
ження на ринку для продукції, що випускається. 
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Орієнтація підприємств харчової промисловості на внутрішній ринок 
сама по собі робить галузь менш конкурентоспроможною на світовому ринку 
в порівнянні з іншими, експорто-орієнтованими галузями промисловості (не-
обхідно зазначити, що провідні світові виробники продуктів харчування та-
кож багато в чому орієнтовані на внутрішні ринки, де компанія намагається 
розширити виробництво) [8, с. 215]. В цілому ж особливості сучасних світо-
господарських зв'язків є такими, що провідні світові держави прагнуть під-
тримувати дуже високий рівень продовольчого самозабезпечення: у США та 
Франції він дорівнює 100%, у Німеччині – 93%, в Італії – 78% [13, с. 5]. Тому 
можна зробити висновок, що вітчизняним підприємствам харчової промис-
ловості вийти на зарубіжні ринки в подібних умовах досить складно. 

Також особливістю вітчизняної харчової промисловості є те, що як і 
раніше підприємства роблять акцент на методи цінової конкуренції; основ-
ним критерієм конкурентоспроможності є співвідношення «ціна / якість», де-
які дослідники пропонують до співвідношенню ціни і якості додавати третю 
змінну – питомі витрати, які характеризують величину витрат конкретного 
підприємства відносно конкурентів [2, с. 43]. У цілому ж у світовій економіці 
спостерігається перехід від цінових до нецінових методів конкуренції, ево-
люція форм конкурентної боротьби на вищому рівні. Таким чином, резерви 
підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
належать насамперед до внутрішнього ринку, до орієнтації на вітчизняного 
споживача і на конкуренцію з підприємствами. 

На сьогодні, забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 
ринку, потребує впровадження сучасних підходів до організації виробництва 
та збуту продукції. І, перш за все, нові підходи необхідні в сфері інвестицій-
ної політики, під час проведення на підприємствах технічної реконструкції, в 
процесі впровадження інновацій і сучасних технологій. Конкурентоспромо-
жність продукції є гарантом отримання високого прибутку в нових умовах 
господарювання. При цьому фірма має можливість досягти такого рівня кон-
курентоспроможності на тривалий час [11]. 

У зв'язку з цим перед підприємством постає проблема стратегічного і 
тактичного розвитку, здатності підприємства управляти і виживати у ринко-
вих умовах. Управління конкурентоспроможністю припускає використання 
дієвих заходів з удосконалення якості виготовленої продукції, постійного 
пошуку нових каналів збуту і діючих покупців, поліпшення сервісного об-
слуговування – іншими словами, кожен елемент сформованого компанією 
комплексу маркетингу [5] повинен краще відповідати очікуванням і перева-
гам її цільової аудиторії, ніж аналогічний елемент комплексу маркетингу її 
конкурентів. За рахунок цього компанія зможе максимізувати свій дохід і 
підвищити вартість бренду завдяки можливості залучати більше покупців, 
які, до того ж, будуть готові виплачувати додаткову цінову премію (пов'язану 
з кращою відповідністю компанії запитам споживачів) [6]. 

Очевидно, що товар в цьому комплексі маркетингу відіграє ключову 
роль, оскільки саме за ним клієнт звертається в компанію, і саме продаж то-
вару є джерелом доходу для компанії (і саме при придбанні товару відбува-
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ється виплата згаданої вище цінової премії). Інші елементи комплексу марке-
тингу здатні доповнити задоволення, одержуване клієнтом від товару, але не 
замінити його. Саме з цієї причини компанії необхідно нарощувати конку-
рентоспроможність свого товару – як за рахунок поліпшення його фізичних 
характеристик, так і шляхом надання йому емоційної цінності. В іншому ви-
падку компанія ризикує опинитися витісненою з ринку. 

Розглянемо основні шляхи (ключові аспекти) підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств за рахунок мобілізації ресурсів мік-
росередовища. Серед них: 

- зміцнення сировинної бази підприємств, налагодження довготрива-
лих партнерських відносин з підприємствами, які виробляють і постачають 
сировину; 

- перехід від цінових методів конкуренції до нецінових, маркетингові 
дослідження і підтримка збуту за допомогою реклами; 

- всебічне підвищення якості продукції, використання передового ві-
тчизняного та зарубіжного досвіду в сфері управління якістю продукції; 

- підвищення ефективності праці. 
Зміцнення сировинної бази підприємств харчової промисловості – є 

одним із основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності. Харчо-
ва промисловість, на відміну від сільського господарства, не є галуззю з ре-
гресуючою віддачею, і вміле ведення виробничої діяльності дозволяє конце-
нтрувати тут досить значні фінансові ресурси. У харчову промисловість 
спрямовуються як іноземні інвестиції, так і інвестиції з інших галузей народ-
ного господарства з вищою концентрацією виробництва – наприклад, маши-
нобудівельного, металургійного, банківського секторів. Ці чинники в сукуп-
ності роблять можливим придбання переробними підприємствами сільсько-
господарських підприємств і створення власної мережі постачальників. На 
жаль, подібна діяльність справедлива, насамперед, до центральних районів як 
з причин вищої концентрації капіталу, так і з причин існування розвиненішої 
інфраструктури. 

Перехід від цінових методів конкуренції до нецінових з усіма похідни-
ми наслідками у вітчизняних умовах є, на нашу думку, найбільш складним. 
Серед позитивних прикладів можна навести діяльність тих підприємств хар-
чової промисловості, які просувають свою продукцію за допомогою актив-
них рекламних кампаній, наприклад, підприємства лікеро-горілчаної, пиво-
варної, кондитерської чи м’ясопереробної галузей. 

Розглядаючи проблему якості продукції, слід звернути увагу на глоба-
льне відставання вітчизняних підприємств у цій сфері від зарубіжних конку-
рентів. У той час, коли в усьому світі вважається нормою функціонування 
сертифікованих виробництв та систем якості на основі стандартів ІSО 9000, в 
Україні серед переважної більшості підприємств харчової промисловості досі 
діють система ДСТУ (ГОСТ) та сертифікація виробництв за технічними умо-
вами (ТУ). Необхідно відзначити, що застосування систем якості обмежуєть-
ся сталим високим ризиком в економіці і, як наслідок, небажанням підприєм-
ців вкладати кошти в розробку і впровадження систем якості. 
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Що ж до останнього напрямку підвищення конкурентоспроможності – 
більш повного використання людського фактора – тут, на наш погляд, ситуація 
найбільш неоднозначна. На нашу думку, вітчизняна школа менеджменту ще пе-
ребуває в стадії формування, і тому у керівників немає єдиного підходу до засто-
совуваних стилів управління. Старше покоління керівників тяжіє до авторитар-
них методів управління, які залишилися у спадок від адміністративно-командної 
економіки, а менеджери нової хвилі, які застосовують демократичні методи не 
мають досвіду виробничо-господарської діяльності, що незмінно позначається на 
результатах діяльності підприємств. У результаті на багатьох підприємствах хар-
чової промисловості не доводиться говорити про філософію єдиної команди і 
згуртованості трудового колективу, а на перше місце в якості стимулу до трудо-
вої діяльності традиційно виходить заробітна плата. Тим часом досвід провідних 
промислових держав показує, що підприємства можуть використовувати різні 
способи підвищення ролі окремих працівників і трудового колективу на підпри-
ємстві, від постійних консультацій з робітниками до залучення їх до управління 
підприємством, що, в цілому, сприятливо позначається на його економічних по-
казниках. Проблема активізації людського фактора і підвищення продуктивності 
праці (за найближчі роки – у 3-4 рази) гостро стоїть на вітчизняних підприємст-
вах, проте вона настільки багатогранна, що заслуговує окремого розгляду. 

Висновки. Таким чином, підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств харчової промисловості є найважливішим завданням сучасного етапу роз-
витку ринкової економіки в Україні. Також необхідно відзначити, що підвищен-
ня конкурентоспроможності на мікрорівні, тобто на рівні конкретних підпри-
ємств, має доповнюватися ефективними методами державного регулювання, зо-
крема, захистом вітчизняного виробника, підтримкою агропродовольчого секто-
ра і стимулюванням експорту в тих галузях, де це можливо, з метою захисту інте-
ресів вітчизняних товаровиробників і підвищення ефективності функціонування 
вітчизняного агропромислового комплексу та харчової промисловості в цілому. 
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КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: 

АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Савіцька С.І., к.е.н. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Викладено деякі аспекти казначейського обслуговування бюджету міста Кам’янця-

Подільського за доходами і видатками. Досліджено процеси формування доходів місцевих 
бюджетів за податковими надходженнями, неподатковими надходженнями, державними 
цільовими фондами, офіційними трансфертами. Розглянуто структуру доходів і видатків 
місцевого бюджету. Проаналізовано стан виконання планових показників надходжень до 
загального та спеціального фонду бюджету міста. Зосереджено увагу на недоліках і про-
блемах функціонування системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, на ос-
нові чого запропоновано шляхи удосконалення роботи органів Державного казначейства 
України відповідно до умов сьогодення та перспективи їх подальшого розвитку. 

Are some aspects of the Treasury of the budget of the city of Kamyanets-Podilsky income 
and expenditure. Investigation of the processes of formation of incomes of the local budget tax 
revenues non-tax revenues, state earmarked funds official transfers. The structure of revenues 
and expenditures of the local budget. Analyzed is the state of implementation of the planned 
indicators of income in the General and special Fund of the city budget. Focus on the faults and 
problems of functioning of the system of the Treasury of the local budgets on the basis of which 
the ways to improve the operation of the State Treasury of Ukraine in accordance with the terms 
and prospects of their further development. 

 

Постановка проблеми. Проблема нестачі фінансових ресурсів органів 
місцевої влади, нестабільність джерел їхніх доходів досить важлива на сьо-
годнішній день. У зв’язку з цим, постає нагальна потреба у поглибленому до-
слідженні концептуальних засад казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів та обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпе-
чення їх стабільності, зміцнення та підвищення самостійності регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослі-
дження казначейського обслуговування місцевих бюджетів зробили у своїх 
працях Боровик П.М. [1], Павлюк К.В [4], Скоропад І.С. [5] та ін. Незважаю-
чи на значні здобутки науковців у дослідженні цієї проблеми, деякі недоліки 
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казначейської системи касового виконання бюджетів не лише до цього часу 
не вирішені, але й наразі суттєво загострились. 

Постановка завдання. Основна мета даного дослідження – проаналі-
зувати стан, визначити проблеми та перспективи розвитку казначейської сис-
теми виконання бюджетів на місцевому рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні в останні роки 
відбувся перерозподіл бюджетних ресурсів від місцевих бюджетів до держав-
ного бюджету. Через місцеві бюджети здійснюється перерозподіл лише 6-8 % 
валового внутрішнього продукту та, при цьому, частка власних надходжень 
місцевих бюджетів в структурі доходів зведеного бюджету складає 20-30 %. 

Внаслідок цього в структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається 
зростання обсягів міжбюджетних трансфертів, що є інструментом бюджетного 
регулювання. Крім того, частина доходів бюджетів муніципалітетів формується 
за рахунок місцевих податків та зборів, частка яких у структурі їх доходної бази 
щороку скорочується. В результаті описаних нами процесів, рівень власних над-
ходжень бюджетів місцевого рівня є вкрай незначним, а тому вони значною мі-
рою залежать від трансфертів, основна частка яких надходить з державного бю-
джету, питома вага та розмір яких з року в рік суттєво зростають [1]. 

За бюджетною класифікацією, всі доходи місцевих бюджетів за еконо-
мічною природою поділяються на податкові надходження, неподаткові над-
ходження, доходи від операцій з капіталом, державні цільові фонди, офіційні 
трансферти. 

Розглянемо структуру доходів місцевого бюджету міста Кам’янець-
Подільського Хмельницької області (рис. 1). Так, для доходів місцевого бюджету 
характерне збільшення із року в рік питомої ваги офіційних трансфертів у зага-
льній сумі доходів. На сьогоднішній день офіційні трансферти становлять більше 
60% загальної суми доходів зведеного бюджету міста. Податкові надходження 
займають друге місце у структурі джерел надходжень. Їх питома вага зменши-
лась з 31,2% у 2011 році до 27,5% у 2012 році, що свідчить про посилення впливу 
центральних органів влади на формування політики регіону. У 2013 році (за 10 
місяців) питома вага податкових надходжень зросла до 33,7%. Показники непо-
даткових надходжень коливаються в межах років та становили у 2009 році 6,8%, 
у 2010 році 5,6%, у 2011 році 5,4%, у 2012 році 4,0 та за січень-жовтень 2013 року 
– 5,7% доходів зведеного бюджету. 
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Рис. 1. Доходи зведеного бюджету міста Кам’янець-Подільського 

протягом 2009-2013* рр. 
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Цільові фонди відіграють незначну роль у формуванні доходів місцевих 
бюджетів, їх частка становила у 2009 році 2,4%, 2010 році 0,2%, 2011 році 
0,1%, у 2012 році 0,07% та за 10 місяців 2013 року – 0,2% доходів бюджету. 

Податок на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за 
обсягами джерела наповнення дохідної частини міського бюджету. У струк-
турі податкових надходжень він складав у 2009 році 68,0%; у 2010 році – 
69,7%; у 2011 році – 69,2%; 2012 році – 65,9%; 2013 році – 63,8% (рис. 2). 

 

60 62 64 66 68 70

2009

2010

2011

2012

2013*

68,01

69,7

69,2

65,9

63,8

%

Ро
ки

 
Рис. 2. Питома вага податку на доходи фізичних осіб у зведеному бюджеті 

міста Кам’янець-Подільський у 2009-2013 роках 
 

Зменшення питомої ваги податку на доходи фізичних осіб, у структурі 
податкових надходжень місцевого бюджету пов’язане з рівнем мінімальної 
заробітної плати, який протягом 2013 року не змінювався.  

Другим за обсягом джерелом доходів міського бюджету традиційно є 
плата за землю (табл. 1), яка складала у 2009 році – 15,7%; у 2010 році – 
15,3%, найбільший показник у структурі фінансових ресурсів досліджувано-
го джерела припадає на 2011рік, який становив відповідно – 20,8 %; у 2012 
даний показник дещо зменшився і становив – 19,4%. У послідуючому періоді 
січень-жовтень 2013 року питома вага зменшилась до 17,2 %. 

Плата за торговий патент в межах років складає від 0,7% до 1% та має 
позитивну тенденцію до зростання. Податок на промисел та державна реєст-
рація підприємницької діяльності не принесли за останні три роки жодної 
гривні в місцевий бюджет. 

Податок на прибуток не є суттєвим джерелом доходів бюджетів, їх доля 
складала у 2009 році – 0,5%; у 2010 році – 0,3%; у 2011 році – 0,4 %, у 2012 році 
– 0,2%, у 2013 році показник зріс до 2,3% доходів місцевих бюджетів. 

Місцеві податки та збори за своєю природою та призначенням повинні 
бути основним фінансовим ресурсом місцевих бюджетів. Тому позитивним є 
зростання питомої ваги даного джерела доходів з 4,8 % у 2009 році до 15% у 
2013 році. Причиною зростання питомої ваги є об’єктивність механізму опо-
даткування (бази, ставок, чітко окреслених умов, які утворюють можливість 
різного трактування потрібних категорій). Тому їх справляння суб’єктами го-
сподарювання призводить до зростання даного джерела доходів у зв’язку із 
налагодженою системою контролю та обов’язковістю систематичного по-
дання податкових звітів до органів державної податкової служби. 
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Таблиця 1 
Структура податкових надходжень до бюджету міста  

Кам’янець-Подільський за 2009-2013* роки 
2009 2010 2011 2012 2013* Податкові надходження тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % 

Податок на доходи фізич-
них осіб 47678,6 68,0 53618,3 69,7 63833,5 69,2 70062,0 65,9 57383,5 63,8

в т.ч. фіксований податок 755,9 1,6 645,3 1,2 426,3 0,7 3,5 0,0 - - 
Податок на прибуток під-

приємств 350,0 0,5 248,8 0,3 348,9 0,4 228,8 0,2 2067,4 2,3 

Плата за землю 11120,8 15,9 11777,2 15,3 19218,1 20,8 20604,3 19,4 15468,1 17,2
Податок на промисел 8,9 0,0 10,0 0,0 - - - - - - 

Державна реєстрація під-
приємницької діяльності 40,1 0,1 45,0 0,1 - - - - - - 

Плата за торговий патент 576,2 0,8 553,2 0,7 836,8 0,9 1008,2 0,9 856,6 1,0 
Місцеві податки і збори 3393,6 4,8 3236,9 4,2 6868,5 7,5 13503,9 12,7 13524,1 15,0

Інші податки 6937,9 9,9 7426,2 9,7 1132,3 1,2 982,3 0,9 629,2 0,7 
Всього податкових  

надходжень 70106,1 100 76915,6 100 92238,1 100 106389,5 100 89928,9 100 

*січень-жовтень 2013 р. 
 

За 9 місяців 2013 року до загального та спеціального фондів бюджету 
міста за рахунок усіх джерел надійшло 240710,2 тис. грн, з них податків і 
зборів (обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів 
(власних доходів) – 94978,3 тис. грн. За відповідний період 2012 року надій-
шло 231798,4 тис. грн, приріст надходжень складає 5,4 %. 

До загального фонду міського бюджету надійшло 214470,4 тис. грн, що 
складає 92,9% до бюджетних призначень на відповідний період. Доходи за-
гального фонду без урахування субвенцій склали 140872,2 тис. грн. при плані 
згідно розпису 151820,9 тис. грн., співвідношення до відповідного періоду 
минулого року склав 99,3 %. 

Податків і зборів (обов’язкових платежів) без урахування міжбюджет-
них трансфертів надійшло 70517,3 тис. грн, що становить 64,6 % до річних 
обсягів, затверджених міською радою, і 63,3 % до доведених Міністерством 
фінансів України на 2013 рік. Планові призначення на 9 місяців 2013 року 
виконано на 88,5 %. До спеціального фонду за виключенням міжбюджетних 
трансфертів надійшло 24461,0 тис. грн, що становить до річних обсягів, за-
тверджених міською радою, 89,4 %, до доведених річних показників Мініс-
терства фінансів України – 112,3 % та до планових обсягів на звітний період 
2013 року – 114,7 % [2]. 

У звітному періоді перерахування трансфертів до міського бюджету 
здійснювалось таким чином: з державного бюджету надійшло дотацій в сумі 
70354,9 тис. грн, або 97,5 % до плану на звітний період, з них дотації вирів-
нювання – 67820,9 тис. грн (97,4 %). Одержано субвенцій з державного та 
обласного бюджетів в сумі 75377,0 тис. грн, або 92,5 % до плану на січень – 
вересень 2013 року, з них по загальному фонду – 73598,2 тис. грн, що стано-
вить 93 % до плану; по спеціальному фонду – 1778,8 тис. грн (75,9 %). 
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Касові видатки загального фонду міського бюджету (з врахуванням 
трансфертів) за 9 місяців 2013 року склали 230772,6 тис. гpн, при плані 
244149,3 тис. грн, що становить 94,5 % до планових призначень на звітний 
період. Без врахування субвенції з державного та обласного бюджетів видат-
ки загального фонду міського бюджету склали 159 188,2 тис. грн, що складає 
95,3 % до призначень відповідного періоду.  

У структурі видатків місцевого бюджету значну питому вагу складають 
видатки по галузі: освіта – 33,1 %, соціальний захист та соціальне забезпе-
чення – 33,6 %, охорона здоров’я –19,7 %, державне управління – 4,6 %, 
культура – 4,8% , житлово-комунальне господарство – 1,9 %, фізична культу-
ра і спорт – 0,9 %, інші – 1,4 % [2]. 

Таким чином, ми бачимо, що планові показники надходжень до міського 
бюджету на даний період не виконано, що тягне за собою і невиконання його ви-
даткової частини. Протягом 9 місяців 2013 року на покриття тимчасових касових 
розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку отримано позик на суму 
135 169,6 тис. грн, станом на 01.10.2013 повернуто 117 874,6 тис. гривень.  

За результатами аналізу можна зробити висновок, що робота по казна-
чейському обслуговуванню місцевих бюджетів проводиться не належним чи-
ном. Все частіше за останні кілька місяців представники місцевої влади скар-
жаться, що казначейство тижнями, а часом місяцями блокує платежі місцевих 
бюджетів перед підрядниками. Дана проблема не вперше виникає в Україні, 
але щоразу стає масштабнішою, а блоковані кошти лише набирають нулів. 

Існує низка проблемних питань, які виникають під час казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів за видатками, основні з них: самостійне 
прийняття рішення органами Державного казначейства про відповідність чи 
невідповідність бюджетному законодавству рішення про місцевий бюджет і 
призупинення операцій з рахунками, хоча таке рішення має приймати суд за 
поданням керівників виконавчої влади; відсутня оперативність в роботі (зна-
чні затримки у фінансуванні видатків місцевих бюджетів; низький рівень 
кваліфікації працівників ДКУ, що зумовлено плинністю кадрів через низький 
рівень оплати праці; існування непродуктивних видатків для сільських, се-
лищних бюджетів віддаленість населених пунктів від районних центрів [4]. 

Тому для виконання завдань, передбачених макроекономічною політи-
кою та бюджетом, необхідно створити повну функціональну систему держа-
вного казначейства для виконання державного та місцевих бюджетів, підви-
щення відповідальності та забезпечення належної податкової дисципліни, що 
допоможе уряду удосконалити ефективність та продуктивність управлінської 
діяльності. Крім цього, враховуючи досвід зарубіжних країн, зокрема Фран-
ції, доцільним є створення окремого казначейського банку, який поряд із 
збиранням, розподілом і зберіганням бюджетних коштів братиме активну 
участь у фінансуванні економіки держави [3]. 

Висновки. Подальший розвиток системи Державного казначейства Украї-
ни повинен пов'язуватися із удосконаленням існуючих та створенням нових ме-
ханізмів у напрямі зосередження та централізації фінансових ресурсів в єдиній 
структурі органів Державного казначейства України. Необхідно посилити конт-
роль з боку держави за своєчасним і повним надходженням до бюджету фінансо-
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вих ресурсів та їх ефективним використанням. У зв’язку з цим особливого зна-
чення набувають проблеми зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, виріши-
ти які можна, зокрема, шляхом: реформування місцевого оподаткування, пере-
гляду статусу окремих податків, що по своїй суті є місцевими, зміни підходів до 
політики розподілу міжбюджетних трансфертів, основу якої має становити пода-
тковий потенціал територій, зменшення сектору тіньової економіки шляхом по-
силення контролю за формуванням податкових надходжень місцевих бюджетів; 
зміцнення місцевої економіки, створення сприятливого бізнесового та інвести-
ційного середовища. 
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО РОЛЬ 

У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 
Смолянська О. Ю., доцент; Борисова І. С., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розкрито сутність поняття фінансового ринку. Узагальнено й уточне-

но трактування даної економічної категорії. Досліджено структуру та фінансові ін-
струменти вітчизняного фінансового ринку. Проаналізовано стан та перспективи його 
розвитку. Розглянуто роль фінансового ринку у сучасній фінансовій системі України як 
механізму, що дозволяє перетворювати вільні фінансові кошти та заощадження в інвес-
тиції, а також запобігає через надання фінансових послуг у торгівлі фінансовими ін-
струментами натуралізації національного господарства, сприяє активізації діяльності 
економічних суб’єктів на ринкових засадах. Доведено, що фінансовий ринок є необхідним 
чинником економічного зростання та євроінтеграції національної економіки. Запропоно-
вано шляхи удосконалення відносин між основними економічними суб’єктами вітчизняно-
го фінансового ринку з метою підвищення його ефективності. 

The article reveals the essence of the concept of financial market. Generalized and 
clarified the interpretation of the economic categories. Investigated structure and financial 
instruments of the domestic financial market. Analyzes the state and prospects of its 
development. The role of the financial market in the modern financial system of Ukraine as a 
mechanism that allows you to convert free financial funds and savings in investments, as well as 
prevents through provision of financial services to trade financial instruments naturalization 
national economies, promotes activization of economic actors on the market. It is proved that the 
financial market is a necessary factor for economic growth and European integration of the 
national economy. Suggested ways of improving the relations between the main economic agents 
in the domestic financial market in order to increase its effectiveness. 
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Постановка проблеми. Фінансова система в останнє десятиліття за-
знає надзвичайно глибоких змін, що відбуваються в площині відносин між 
основними економічними суб’єктами та учасниками фінансових ринків. Ос-
новним фактором прискорення цих змін стала сучасна фінансово-економічна 
криза, яка ще більше загострила існуючі проблеми та підтвердила необхід-
ність удосконалення існуючого механізму регулювання економіки. Все це 
зумовлює потребу більш глибокого дослідження науковцями внутрішніх 
складових стабілізації фінансової системи, особливо фінансового ринку як 
механізму акумуляції вільних фінансових ресурсів і заощаджень, та трансфо-
рмації їх у інвестиції через різноманітні фінансові інструменти.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання теорії і практики 
функціонування фінансових ринків та їх місця в національних фінансових 
системах досліджували зарубіжні вчені: Г. Александер, Г. Бірман, Д. Бейлі, 
Е. Долан, Л. Гітман, М. Джонк, У. Едвардес, Л. Крушвіц, Д. Маршалл, 
Ф. Мишкін, Д. Норткотт, А. Селіщев, А. Тейлолр, У. Шарп, С. Шмідт, 
Ф. Фабоцці, А. Фельдман, В. Ковальов та інші дослідники.  

Вагомий внесок у дослідження сучасних напрямків розвитку фінансо-
вого ринку зробили вітчизняні науковці: В. П. Александрова, О. І. Ба-
рановський, А. С. Глущенко, Т. Д. Косова, Н. М. Пантелєєва, 
Л. О. Примостка, В. М. Суторміна, В. М. Шелудько, І. О. Школьник та інші. 
Проте, з’ясування економічної сутності фінансового ринку та його місця і 
ролі у фінансовій системі залишаються недостатньо вивченими, тому вима-
гають подальшого дослідження та висвітлення.  

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення та поглиблення 
теоретико-концептуальних засад щодо виявлення сутнісних характеристик 
фінансового ринку, його економічної природи, структури та інструментів. 
Узагальнення та уточнення тлумачення даного поняття. Визначення його мі-
сця в фінансовій системі країни. Виявлення можливих шляхів удосконалення 
механізму фінансового ринку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш глибокого та 
конструктивного дослідження фінансового ринку, насамперед, необхідно 
з’ясувати сутність самого поняття «фінансовий ринок», яке повинно розкри-
вати його економічну природу. Слід зазначити, що в економічній літературі 
відсутня єдина концепція його тлумачення. У західних та українських і ро-
сійських наукових джерелах існує розмаїття трактувань, іноді взаємозапереч-
ливих, що свідчить про складність і маловивченість даної категорії. Розгля-
немо деякі з них, зокрема, відомий український фінансист Суторміна В. М. 
визначає фінансовий ринок як «економічний простір, на якому формуються і 
функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу 
фінансових фондів» [10]. Це визначення перекликається з наведеним в праці 
«Макроекономіка» американських науковців Е. Дж. Долана та Д. Е. Ліндсея: 
«фінансові ринки – це сукупність ринкових інститутів, що направляють по-
токи грошових коштів від власників заощаджень до позичальників» [3]. 

Російський економіст Красавіна Л. М. схиляється до думки, що «фінан-
совий ринок – це частина ринку позичкових капіталів, де переважно здійсню-
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ється емісія, купівля-продаж цінних паперів, у тому числі в євровалютах, і 
включає світовий грошовий ринок, світовий ринок капіталів і світовий фі-
нансовий ринок» [6]. 

Пересада A. A. дає досить вільне визначення, яке переважає і в захід-
них науковців, ототожнюючи фінансовий ринок з інвестиційним: «фінансо-
вий інвестиційний ринок капіталу – це місце, де громадяни й організації, які 
хочуть взяти гроші в борг, зустрічаються з тими, у кого є зайві гроші» [7]. 

Рязанова Н. С. трактує сутність фінансового ринку як «грошові відно-
сини, що складаються в процесі купівлі-продажу фінансових активів під 
впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, рух якого втілюється в 
цінних паперах» [4]. 

Бланк І. А. зазначає, що «у найбільш загальному вигляді фінансовий 
ринок є ринком, на якому об'єктом купівлі-продажу виступають різноманітні 
фінансові інструменти і фінансові послуги» [2].  

На думку Опаріна В. М., фінансовий ринок «це сукупність обмінно-
перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінан-
сових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльно-
сті є ринком, на якому об'єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фі-
нансові інструменти і фінансові послуги» [4]. 

Шелудько В.М., розглядаючи багатоаспектність економічної природи 
фінансового ринку, підкреслює: «фінансовий ринок являє собою систему 
економічних та правових відносин, пов'язаних із купівлею-продажем або ви-
пуском та обігом фінансових активів» [12]. 

Сутність категорії фінансового ринку В. П. Ходаківська визначає: «це 
саморегулююча система ринків, де концентрується попит і пропозиція на рі-
зні фінансові активи та послуги, що пов'язані з придбанням активів; це сфера 
економічних відносин між суб'єктами ринку в процесі формування та реалі-
зації попиту і пропозиції фінансових активів» [11]. 

Отже, переважаючою є точка зору, в якій фінансовий ринок розгляда-
ється як економічні відносини, суб'єктами яких виступають держава, насе-
лення, виробничий сектор, а також фінансові посередники. Останні на стабі-
льній, впорядкованій основі забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів 
серед учасників ринку, від тих, які бажають передати в користування вільні 
фінансові ресурси, до тих, які в них мають потребу. Відносини, що розгля-
даються, виникають в певному економічному просторі, зі сформованою ін-
формаційною, правовою, технічною, економічною, податковою інфраструк-
турою, яка постійно змінюється. 

Методологічні підходи різних авторів зводяться до того, що фінансо-
вий ринок – це складова фінансової системи, яка є: 

- механізмом регулюваня розподілу, перерозподілу та трансформації 
фінансових ресурсів і одночасно об’єкт регулювання;  

- сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості 
та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи; 

- сферою прояву економічних та правових відносин між продавцями і 
покупцями фінансових активів; 
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- сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою вар-
тістю фінансових інструментів та фінансових послуг. 

Узагальнюючи вище приведені трактування, на наш погляд, найбільш 
повне визначення фінансового ринку у взаємозв’язку з його місцем у фінан-
совій системі слід сформулювати наступним чином: «фінансовий ринок є 
складовою фінансової системи, механізмом нагромадження, розподілу та пе-
рерозподілу фінансових ресурсів країни, що через фінансові інструменти за-
безпечує трансформацію заощаджень у інвестиційні ресурси, та об’єднує фі-
нансові інститути, які направляють потоки грошових коштів від їх власників 
до позичальників». 

Основною передумовою функціонування фінансового ринку є розбіж-
ність між потребою у фінансових ресурсах економічних суб'єктів і джерела-
ми задоволення цієї потреби. Фінансовий ринок – важлива забезпечуюча 
складова фінансової та економічної систем. Він виступає як своєрідна надбу-
дова, через яку координується діяльність усієї фінансової системи; канал 
сполучення через який здійснюється рух фінансових ресурсів; важливий 
складовий елемент ринкової економіки, що обумовлює функціонування ін-
ших сегментів національного ринку здійснюючи фінансове забезпечення дія-
льності суб’єктів господарювання [1]. 

Як було зазначено вище, в сучасній вітчизняній економічній літературі 
існує неоднозначність трактувань терміну «фінансовий ринок», які характе-
ризують внутрішній зміст цього поняття, прослідковуються спроби підміни-
ти «фінансовий ринок» поняттям «грошового» або «кредитного ринку», «ри-
нку цінних паперів», «інвестиційного ринку». Все це ускладнює структури-
зацію фінансового ринку, яка дозволила б визначити місце кожного його 
структурного сегмента (грошового, валютного, фондового, кредитного, фі-
нансових послуг тощо) в загальній ринковій фінансовій системі. Що в свою 
чергу вносить додаткові труднощі у спроби охарактеризувати основні етапи 
історичного генезису складових фінансового ринку, та прогнозування мож-
ливих сценаріїв їх подальшого розвитку [5]. 

Структура фінансового ринку – це його будова за певними ознаками: фу-
нкціональною, інституціональною, сегментарною тощо. При характеристиці 
функціональної структури фінансового ринку основним критерієм виступає 
об’єкт відносин купівлі-продажу, таким чином, всю систему фінансових ринків 
можна представити ринком капіталу, який поділяють на ринок власних капіта-
лів, де об'єктом купівлі-продажу є титули власності – пайові цінні папери (акції, 
корпоративні права, паї) і ринок позикових капіталів, який включає ринок дов-
гострокових позикових капіталів (ринок облігацій та ринок середньо- та довго-
строкових банківських кредитів) і ринок грошей (міжбанківський, обліковий, 
валютний). Окрім цього, у вертикальному розрізі за цим самим критерієм мож-
на виділити спот-ринок (ринок реального товару), та строковий ринок, де осно-
вними фінансовими інструментами є фінансові деривативи. 

Інституціональна структура фінансового ринку ґрунтується на особли-
востях функціонуючих на ньому суб'єктів, її утворюють інститути фондової 
та кредитної системи даної країни. 
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Фінансовий ринок може бути як повністю сегментований, так і повніс-
тю інтегрований. Якщо ринок повністю сегментований, інвестор з однієї кра-
їни не може вкласти кошти в цінні папери в іншій країні. При цьому, цінні 
папери одного ступеня ризику на різних ринках мають різну ставку доходу, 
що обумовлюється як сегментованістю ринків, так і різницею в курсах валют 
та відмінностями в системах оподаткування. В повністю інтегрованому рин-
ку інвестор може інвестувати кошти будь-де і цінні папери одного ступеня 
ризику будуть забезпечувати інвестору однаковий рівень доходу. Сьогодні 
фінансові ризики різного рівня, а також ринки різних фінансових інструмен-
тів різною мірою інтегровані. Емітенти мають обмежені можливості щодо за-
лучення дешевшого капіталу поза місцевим ринком, а інвестори – щодо 
вкладення коштів на ринках інших країн та на міжнародному ринку [4]. 

Сучасні інтеграційні процеси фінансових ринків зумовлюють наступні 
чинники: 

- розвиток новітніх технологій, які забезпечують високу ефективність 
інформаційної інфраструктури фінансового ринку та системи розрахунків 
між учасниками ринку; 

- концентрація діяльності учасників ринку у світових фінансових 
центрах;  

- інституціалізація фінансових ринків, збільшення частки інституцій-
них учасників ринку (інвестиційних, страхових компаній, пенсійних фондів 
тощо); 

- лібералізація фінансових ринків, тобто створення законодавства, що 
сприяє проникненню учасників ринку на фінансові ринки різних рівнів і сти-
мулює їх активність [12]. 

Рoзвитoк ефективнo діючoгo фінансoвoгo ринку, здатнoгo мoбілізувати 
та перерoзпoділяти інвестиційні ресурси, є найважливішим завданням регу-
лювання націoнальнoї екoнoміки. Вплив фінансoвoгo ринку на фінансoвo-
екoнoмічну ситуацію країни дoсить значний і тoму пoстійнo є в центрі уваги 
гoлoвних гілoк влади – Верхoвнoї Вади України, Президента України, Кабі-
нету Міністрів України та інших владних структур. Врахoвуючи ту ситуацію, 
щo фінансoвий ринoк в Україні oстаннім часoм набирає більше oбертів, ви-
никає неoбхідність у чіткoму регулюванні та кoнтрoлі діяльнoсті йoгo учас-
ників. 

Слід зазначити, що держава, з одного боку, здійснює регулювання фі-
нансового ринку, а, з іншого боку, є суб’єктом економічних відносин, що фо-
рмуються на фінансовому ринку, оскільки держава може здійснити емісію 
державних цінних паперів, зокрема облігацій внутрішньої державної позики, 
та виходити із зазначеними цінними паперами на ринок з метою мобілізації 
необхідних фінансових ресурсів. В Україні безпосереднє регулювання фінан-
сового ринку здійснють: Національний банк України – регулювання грошо-
вого ринку; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – ви-
конує функції регулювання ринків капіталу [8, 9].  

На сучасному етапі розвитку фінансового ринку спостерігається прояв 
двох основних тенденцій – інтеграційної, виразником якої є концепція так 
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званих «загальних фінансів», і дезінтеграційної, що ґрунтується на концепції 
спеціалізації (у розрізі фінансових продуктів або груп клієнтів) [5]. Зважаючи 
на це, забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку, є одні-
єю з передумов усунення диспропорцій у фінансовій системі країни та забез-
печенні тривалого економічного зростання. В зв’язку з цим, на нашу думку, 
необхідно реалізувати ряд комплексних реформ, спрямованих на удоскона-
лення функціонування насамперед фондового ринку та його інфраструктури, 
які повинні бути одними з центральних у комплексному реформуванні фі-
нансового ринку в цілому.  

Реформи повинні стосуватись, в першу чергу, розвитку інфраструктури 
ринків капіталу, зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних 
паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними папе-
рами, розбудови Національної депозитарної системи, удосконалення механі-
зму захисту прав інвесторів та системи розкриття інформації на ринку цінних 
паперів, випуску та обігу фінансових інструментів. Все це повинно бути за-
кріплено відповідними нормативними актами чинного законодавства. 

Висновки. Фінансова система – це сукупність окремих ланок фінансів 
на всіх рівнях управління економікою. Їх єдність полягає в тому, що всі вони 
беруть участь у формуванні та використанні фінансових ресурсів, а їх голо-
вною метою є задоволення потреб як усього суспільства, так і його окремих 
суб�єктів. Разом з тим, ланки фінансової системи мають певні відмінності, 
які в основному відображають рівень управління, особливості та масштаби 
господарської діяльності окремих суб'єктів. Фiнансовий ринок є органічною 
складовою ланкою фiнансової системи тільки в умовах ринкової економiки, 
коли переважна частина фiнансових pecypciв мобiлiзується суб'єктами 
пiдприємницької дiяльностi на засадах їх купiвлi-продажу. По cyтi, це 
iнфраструктура фiнансової системи, яка забезпечує функцiонування перш за 
все базової ланки – фiнансiв суб'єктiв господарювання.  

Перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою фінансового ринку 
має певні часові обмеження і здійснюється на умовах платності та конкурен-
тності. Фінансовий ринок значно впливає на ефективність, стійкість та елас-
тичність фінансової системи. Він покликаний посилювати та поліпшувати 
мобілізацію і розподіл фінансових ресурсів, що сконцентровані в державних 
грошових фондах, у розпорядженні підприємницьких структур і у населення. 
По суті, фінансовий ринок у розподільчих і перерозподільчих процесах фі-
нансових ресурсів виконує ті функції, які не може виконати жодна складова 
фінансової системи. 

Фінансовий ринок – це фінансовий барометр економіки. Він ефективно 
працює при низьких темпах інфляції, стабільній економічній ситуації, узго-
дженій законодавчій базі, сприятливому політичному кліматі та збалансова-
ності інтересів у суспільстві. Ці умови не завжди можливі навіть у економіч-
но розвинутих державах, тому фінансові ринки найбільш чутливо реагують 
на зміни, що приводять до кризи, а це викликає ще радикальніший та еконо-
мічно не завжди виправданий перерозподіл фінансових ресурсів як всередині 
країни, так і в міждержавних масштабах. 
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Проблемами фінансового ринку України, що знижують його ефектив-
ність є: недієва система захисту заощаджень громадян (що породжує недові-
ру населення до фінансових інститутів), непрозорість інформаційного сере-
довища (обмежений доступ інвесторів до інформації про певні підприємства, 
які реалізують цінні папери), недостатній рівень професійних знань учасни-
ків фінансового ринку, нерозгалудженість інститутів фінансових посередни-
ків, неузгодженість чинного законодавства в сфері регулювання процесів на 
фінансовому ринку. Побудова реального й ефективного фінансового ринку 
потребує закладення в його основу певних принципів серед яких: вільний до-
ступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фі-
нансового ринку; прозорість ринку й реальний захист інвесторів; ліквідність 
фінансових інструментів ринку; конкурентність та ефективність; відповід-
ність міжнародним стандартам. 
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Калюжна Л.Д, заступник голови правління з фінансово-економічних 
питань ПАТ “Полтавакондитер” 

 
Наведені основні результати аналізу сучасного стану кон’юнктури ринку конди-

терських виробів України: обсяги та структура пропозиції (виробництва й імпорту), по-
питу (споживання й експорту) в розрізі асортиментних груп продукції та учасників рин-
ку (виробників, постачальників, покупців) і країн що стосується зовнішньоекономічної ді-
яльності, окреслені головні проблеми ринку. 

The basic results of the analysis of current market conditions confectionery Ukraine: 
scope and structure of the supply (production and imports) and demand (consumption and 
exports) in terms of product groups product and market participants (producers, suppliers, 
buyers) and foreign countries regarding activities outlined the main problems of the market. 

 

Постановка проблеми. Ринок кондитерських виробів України досить 
стрімко розвивається: нарощуються обсяги виробництва, а головне – споживачі 
потребують нових видів кондитерських виробів, на що галузь аби не втрачати 
доходи має швидко реагувати розширенням асортименту, не припиняючи вироб-
ництво традиційної продукції. В умовах стабілізації економіки спостерігається 
ріст споживання дорогих виробів, так званої продукції «преміум-класу». В сег-
менті цукристих кондитерських виробів явним є ріст споживання шоколаду та 
виробів з нього. Поточна ситуація ринку по групі карамелі характеризується зме-
ншенням частки в загальному обсязі продажу «звичної» карамелі й навпаки збі-
льшенням функціональних льодяників. Все більше, слідуючи за попитом, конди-
терські фабрики країни переорієнтовуються на випуск сучасних європейських 
солодощів, наприклад, жувального мармеладу, тягучок, помадок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджували ринок конди-
терських виробів і продовжують ним займатись чимало відомих вчених та 
практиків, серед яких: Заїнчковський А.О., Радкевич Л.А. та інші. 

Постановка завдання. Наша стаття має за мету навести основні ре-
зультати аналізу сучасного стану кон’юнктури цього ринку: обсягів та струк-
тури пропозиції (виробництва й імпорту), попиту (споживання й експорту) в 
розрізі асортиментних груп продукції та суб’єктів ринку (виробників, поста-
чальників, покупців), а також країн-імпортерів та експортерів, виділити голо-
вні проблеми сьогодення ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі в Україні виробля-
ється понад 1 млн. т кондитерських виробів в рік: в 2011 р. було випущено 
1069,8 тис.т виробів, за 10 місяців 2012 р. – 865,7 тис.т кондитерської проду-
кції (якщо брати до уваги виробництво великих, середніх та вагомих за обся-
гом малих підприємств). 
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Узагальнена структура виробництва кондитерських виробів має вигляд: 
до 50 % складають борошняні вироби, 30 % – шоколадні, 20 % – цукристі 
кондитерські вироби. Так, за 10 місяців 2012 р. вироблено 418,6 тис. т боро-
шняних, 268,2 тис. т шоколадних і 178,9 тис.т цукристих кондитерських ви-
робів. Розширений асортимент виробів представлений наступними групами: 
печиво солодке і вафлі (за 10 місяців 2012 р. вироблено 314 тис. т), печиво 
сухе (галети, крекер – 28,1 тис. т), пряники й аналогічні вироби (45,9 тис. т), 
солодощі східні борошняні (0,1 тис. т), тістечка (10,4 тис. т), торти 
(20,1 тис. т), вироби кондитерські з цукру чи його замінників з вмістом какао 
(92,8 тис. т), продукти пастоподібні з вмістом какао (1,8 тис. т), цукерки шо-
коладні (132,6 тис. т), шоколад й аналогічні вироби в брикетах, пластинах, 
плитках, з начинкою чи без (38,6 тис. т), білий шоколад (3,7 тис. т), інші шо-
коладні вироби (2,4 тис. т), цукерки варені, карамель, тофі та аналогічні со-
лодощі (102,5 тис. т), вироби покриті цукром та у вигляді желе (39,9 тис. т), 
драже (6,7 тис. т), халва, лукум, інші східні солодощі цукристі (26,1 тис. т) 
(рис. 1). 
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Рис.1. Структура виробництва кондитерських виробів в Україні 

в асортименті (за 10 місяців 2012 р.) 
 

Найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні є 
«ROSHEN», до складу якого входять ПАТ «Вінницька кондитерська фабри-
ка», ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», ПАТ «Кременчуцька 
кондитерська фабрика «Рошен» Полтавська область, ПАТ «Маріупольська 
кондитерська фабрика «Рошен». За 10 місяців 2012 р. «ROSHEN» вироблено 
більше 240 тис.т кондитерських виробів, в тому числі цукерок варених, кара-
мелі, тофі й аналогічних видів виробів 70,4 тис.т, шоколадних цукерок – 
54,6 тис.т, печива солодкого й вафлів – 44,8 тис.т, крекерів, галет – 16,9 тис.т, 
тортів – 5,2 тис.т. Питома вага продукції «ROSHEN» становить понад 27 % 
загального виробництва в країні (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура виробництва кондитерських виробів в Україні 

в розрізі виробників (за 10 місяців 2012 р.) 
 

На другому місці в рейтингу найкрупніших виробників кондитерських ви-
робів в Україні знаходиться ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ» (хоча його 
обсяг випуску продукції і становить лише половину від найбільшого –виробника 
– 120,5 тис.т протягом січня–жовтня 2012 р.). Фірма «КОНТІ» спеціалізується на 
виробництві солодкого печива (76,4 тис.т), пряників (3,9 тис.т), шоколадних цу-
керок (23,4 тис. т), карамелі, варених цукерок, драже (12,1 тис. т). 

Широким асортиментом відмічається виробництво кондитерських ви-
робів компанії «Бисквіт-шоколад» (в складі АТ ЗТ «Харківська бісквітна фа-
брика», ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» м. Харків), що займає 
четверте місце серед виробників кондвиробів країни, яка випускає печиво як 
солодке, так і сухе, пряники, торти, тістечка, різні групи виробів з какао: з 
цукру чи замінників, пастоподібні, а також цукерки шоколадні, варені, по-
криті цукром, карамель та ін. 

В десятку найбільших виробників кондвиробів входить ПАТ «Крафт 
Фудз Україна» – м. Тростянець Сумської області (18,7 тис. т за 10 місяців 
2012 р.), в структурі виробництва якого понад 40 % займають шоколадні ви-
роби в плитках, пластинах і т.п.  

Серед виробників виділяється випуском кондвиробів такої групи як ха-
лва, східні солодощі ТДВ «ЖЛ» (правонаступник ЗАТ «Житомирські ласо-
щі») – 1,6 тис. т за 10 місяців 2012 р. 

А географічною широтою розміщення виробничих потужностей відно-
сно самостійних структурних підрозділів вирізняється компанія «А.В.К.» 
(третє місце в рейтингу виробників), до складу якої входять ПАТ «Кондитер-
ська фабрика «А.В.К.» – м. Донецьк, м. Дніпропетровськ, м. Луганськ, м. 
Мукачеве. В сукупності підприємства «А.В.К.» виробляють половину зага-
льного випуску в країні кондитерських виробів з цукру чи його замінників з 
вмістом какао – 46,4 тис. т із 92,8 тис. т, виготовлених за 10 місяців 2012 р. 

Обсяги власного виробництва кондитерських виробів в Україні загалом 
достатні для самозабезпечення цією продукцією населення країни. В 2011 р. 
в Україні було спожито 714,6 тис.т кондвиробів, що становило 66,8 % до ви-
робництва, в тому числі 371,9 тис.т борошняних виробів (74,5 % до випуску), 
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шоколадних виробів 183,9 тис.т (53,7 %) і цукристих виробів (69,5 %) 
(табл. 1). Аналогічні співвідношення спостерігаються на ринку кондитерсь-
ких виробів України і в 2012 р. 

Таблиця 1 
Баланс кондитерських виробів ринку України, тис.т 

2011 р. За 9 місяців 2012 р. 
в тому числі в тому числі Показники  

всього борош-
няні 

шоко-
ладні 

цукри-
сті 

 
всього борош-

няні 
шоко-
ладні 

цукри-
сті 

Пропозиція 
 Залишок на початок 
періоду 19,8 9,0 6,6 4,2 22,6 11,0 7,9 3,7 

 Виробництво 1069,8 498,9 342,5 228,4 755,3 370,7 226,7 157,9 
 Імпорт 69,9 17,4 33,8 18,7 44,9 10,1 22,4 12,5 
Попит 
 Споживання 714,6 371,9 183,9 158,8 504,2 269,9 126,7 107,6 
 Експорт 422,2 142,3 191,1 88,8 297,8 111,3 124,2 62,3 
 Залишок на кінець 
періоду 22,7 11,1 7,9 3,7 20,8 10,6 6,1 4,2 

 

Це дає можливість експортувати значні обсяги кондитерських виробів 
за кордон. В 2011 р. було Україною було експортовано 422,2 тис.т кондитер-
ських виробів (близько 40 % до виробництва), в 2012 р. станом на 1 жовтня 
297,8 тис.т – при цьому слід зазначити, що на четвертий квартал припадає ак-
тивізація експортних операцій з кондитерськими товарами: традиційно піко-
вими щодо обсягів вивезення кондитерських виробів є жовтень і листопад.  

Але враховуючи асортиментну різноманітність продукції кондитерсь-
кого виробництва, різносторонність запитів споживачів Україна також імпо-
ртує кондитерські вироби. Проте імпорт складає лише 5-6 % до обсягів виро-
бленої продукції. 

Навпаки структурно експорт та імпорт в розрізі укрупнених груп кон-
дитерських виробів схожі, лише частка борошняних кондвиробів помітно 
відрізняється: вивезених більша, ніж ввезених (рис. 3). 
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Шоко-
ладні
45%

 

Боро-
шняні
25%

Цукристі
27%

Шоко-
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48%

 
 Експорт        Імпорт 

Рис. 3. Структура експорту та імпорту кондитерських виробів України в 2011 р. 
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Основними експортерами кондитерських виробів українського вироб-
ництва є наступна п’ятірка компаній: «ROSHEN» в особі ТОВ «Розподільчий 
центр «Плюс» та ДП «Кондитерська корпорація «ROSHEN» (за три квартали 
2012 р. вже експортували 103,4 тис.т виробів, що становить більше 1/3 зага-
льного експорту в натуральному виразі), ПрАТ «Виробниче об’єднання 
«КОНТІ» (56,1 тис. т), «А.В.К.» (48,4 тис. т), «Бісквіт-шоколад» (17,1 тис. т), 
ПАТ «Полтавакондитер» (9,3 тис. т). 

Завозять в Україну кондитерські вироби різні компанії, серед яких і 
відправники і виробники кондитерської продукції на експорт, що свідчить 
про монополізацію внутрішнього та зовнішнього ринків країни. Так, протя-
гом 9 місяців 2012 р. найбільше отримали по імпорту ТОВ «Марс Україна» 
(11,6 тис. т – понад 1/4 загального імпорту), ПрАТ «Виробниче об’єднання 
«КОНТІ» (5,8 тис. т), ТОВ «Розподільчий центр «Плюс» (3,8 тис. т), 
ТОВ «Ферреро Україна» (3,7 тис. т), ПАТ «Крафт Фудз Україна» (2,7 тис. т), 
ДП «Кондитерська корпорація «ROSHEN» (0,7 тис. т). 

Аналіз географічного аспекту зовнішньоекономічної діяльності опера-
торів ринку кондитерських виробів України показав, що отримувачами укра-
їнської продукції є переважно країни – колишні республіки СРСР (рис. 4). 
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Федерація; 

49,2%

Казахстан; 8,9%

Молдова; 4,0%

Туркменістан; 
4,0%
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Білорусь; 4,8%

Азейбаржан; 
7,1%

Грузія; 3,9%

Киргизстан; 
3,8%

Інші країни; 
14,3%

 

Рис. 4. Країни – основні імпортери українських кондитерських виробів  
(структура експорту України в 2012 р.) 

 

Майже половина експорту кондитерських виробів припадає на Російсь-
ку Федерацію (за 9 місяців 2012 р. до РФ вивезено 146,4 тис.т продукції). Ро-
сія виступає і найбільшим імпортером кондитерських виробів до України 
(рис. 5). Протягом трьох кварталів 2012 р. з Росії до України завезено 29 тис. 
т виробів –66,5 % загального обсягу імпорту.  

Проте, в рамках офіційного переговорного процесу щодо створення зо-
ни вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом досягнуто домо-
вленості, в тому числі про вільну торгівлю кондитерськими виробами, що 
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створює можливості для активізації та розширення зовнішніх ринків збуту 
продукції кондитерської промисловості країни. 

Імпортерами кондитерських виробів до України також є країни пере-
важно Європи ( Німеччина, Польща, Нідерланди, Чехія, Італія, Франція, Ве-
ликобританія, Бельгія, Іспанія, ін.) та Турція, Китай. 

Польща; 5,3%

Турція; 4,0%

Російська 
Федерація; 66,5%

Інші країни; 14,8%
Нідерланди; 3,8%

Німеччина; 5,6%

 

Рис. 5. Країни-основні постачальники кондитерських виробів  
до України (структура імпорту в 2012 р.) 

 

Фонд споживання кондитерських виробів українцями має наступну струк-
туру в розрізі груп виробів: майже 55 % приходиться на борошняні кондитерські 
вироби, 25 % – на шоколадні вироби і більше 20 % – на цукристі вироби. 

Висновки. На сучасному етапі ринок кондитерських виробів України 
(внутрішній і зовнішній) відмічається високим рівнем конкуренції, тому од-
ним із головних факторів стабільності функціонування підприємств галузі 
слід вважати відстеження асортиментної трансформації попиту й своєчасну 
переорієнтацію виробництва. 

Кропіткої роботи потребує формування (збереження й розширення) 
власних експортних «ніш» в рамках традиційних каналів збуту продукції – на 
теренах країн Митного союзу та інших колишніх республік Радянського Со-
юзу, зокрема досягнення лібералізації рівня захисного мита при поставках 
українських виробів на ці території, а також оформлення нових ринків збуту. 
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УДК 65.016.7-69.003 
ПОНЯТТЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Термоса І.О., аспірант 

Сумський національний аграрний університет 
 
На основі використання логічних та порівняльних підходів при дослідженні сутно-

сті реструктуризації суб’єктів підприємницької діяльності в період інтеграції та глоба-
лізації національної економіки, проаналізовано та проведено порівняння законодавчо-
нормативних актів, узагальнено та cистематизовано твердження в наукових дослі-
дженнях вітчизняних і закордонних вчених-економістів стосовно даного питання. Вияв-
лено ряд відповідних проблем в економічному середовищі стосовно понятійно-
категоріального апарату терміну «реструктуризація», проведено їх аналіз та пошук 
шляхів їх вирішення, на основі чого уточнено трактування сутності даного поняття як 
детально спланованого, законодавчо підкріпленого, багаторівневого процесу взаємо-
пов’язаних інноваційних змін, орієнтованих на довгострокову перспективу у всіх підсис-
темах діяльності господарюючих формувань, здійснених за рахунок дії комплексу взаємо-
узгоджених заходів задля підвищення відновлення платоспроможності, рентабельності 
конкурентоспроможності, економічної стабільності підприємства.  

On the basis of logic and comparative approaches to the study of the essence of the 
restructuring of business entities during the integration and globalization of the national 
economy , analyzed and compared the legislative and normative acts collectively and 
cystematyzovano statement in research of domestic and foreign scientists and economists 
regarding this issue. We found a number of relevant issues in the economic environment in 
relation to conceptual and categorical apparatus of the term " restructuring " their analysis and 
finding solutions , based on which refined interpretation of the essence of this concept in detail 
as planned , legally backed , multi- process, inter innovative change -oriented the long term in 
all sub groups of economic activities undertaken by the action of the complex coordinated 
actions to enhance recovery for solvency , profitability, competitiveness and economic stability 
of the company. 

 

Постановка проблеми. Сталий розвиток вітчизняної економіки у пері-
од інтеграції у світовий економічний простір є першочерговим завданням 
сьогодення для всіх верхівок влади, підприємницьких структур та наукового 
забезпечення. Сучасні тенденції глобалізації вимагають необхідної розробки 
нової політики з урахуванням багатьох чинників розвитку, яка дозволить за-
безпечити високий рівень конкурентоспроможності національної економіки.  

З метою пристосування суб’єктів господарювання до постійно змінюва-
них умов в економічному середовищі країни - сукупної дії так званих сил 
трьох «К» (Клієнти, Конкуренція, Корінні зміни), задля подальшої ефективної 
і рентабельної діяльності та стійкої технічної, економічної та фінансової жит-
тєздатності, сучасним підприємствам вкрай необхідно прийняти рішення про 
проведення реструктуризації організаційно-правової форми свого бізнесу. 

Це ефективний спосіб зняття суперечностей між вимогами ринку і застарі-
лою логікою дій суб’єктів господарювання і має на меті створення повноцінних 
суб’єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов 
ринкової трансформації економіки й виробляти конкурентоспроможну продук-
цію на міжнародних товарних ринках. Отже, це свідчить про актуальність та не-
обхідність дослідження сутності реструктуризації підприємства як такого. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню та аналізу сутно-
сті поняття реструктуризації підприємств в своїх наукових працях присвяти-
ло чимало як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів: Аістова М., 
Алямкін Р., Амоша О., Андрушкін Б., Батрин Ю., Бень Т., Білик М., Білих Л., 
Бровкіна Ю., Довбня С., Козицька В., Королькова Е. Купцов Г., Маніна М., 
Моргулець О., Мочерний С., Отенко І., Палига Є., Ричихіна Н., Семенченко Н., 
Сізонова О., Терещенко О., Федотова М., Хелферт Е., Чернявська Є., Шопен-
ко В. та ін., але досі в економічному середовищі існує багато протиріч та не-
однозначність тверджень стосовно категорії «реструктуризація підприємст-
ва», відсутня термінологічна точність даного поняття як в науково-
методичній літературі, так і на законодавчому рівні, що ускладнює роботу 
багатьом суб’єктам господарської діяльності. 

Постановка завдання. Відповідно метою та завданням даної статті буде 
виявлення відповідних проблем в економічному середовищі стосовно понятійно-
категоріального апарату даного поняття, проведення їх аналізу, пошук шляхів їх 
вирішення та формулювання власного уточненого трактування сутності реструк-
туризації підприємств в період інтеграції та глобалізації національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на велику кі-
лькість наукових доробок в даному питанні, задля досягнення поставленої 
мети, проведемо аналіз понятійно-категоріального апарату терміну «реструк-
туризація підприємств», та конкретизуємо дане поняття.  

Термін «реструктуризація» (restructuring) у професійний обіг було вве-
дено на початку 80-х років ХХ століття Джеком Велчем з «GeneralElectric» 
[13], який тлумачив це як закриття неприбуткових видів бізнесу, що на сьо-
годнішній день відображає лише один із аспектів реструктуризаційних пере-
творень, або разовий комплексний процес структурних перетворень, що пе-
реводить компанії з виробничого типу організації в ринковий.  

Поняття «реструктуризація» в економічному категоріальному апараті є 
відносно новим, хоча економісти та менеджери приймали рішення щодо про-
ведення даного процесу у себе на підприємствах і доводили його доцільність 
і економічну ефективність, значно раніше до обґрунтування терміна Дж. Ве-
лчем, відповідно без теоретичного осмислення суті реструктуризації. Проте, 
ми стаємо свідками даної ситуації і нині, - впровадження реструктуризації на 
підприємствах часто відбувається без чітко визначених правил і недотриман-
ня заходів, які стосуються даного процесу.  

Проводячи аналіз понятійно-категоріального апарату даного поняття, на 
нашу думку, необхідно виділити найбільш актуальні концепції реструктуриза-
ції підприємств, які склалися в закордонній практиці, які наведені в табл. 1. 

Все це відбувається через наявність дискусійних поглядів і суперечнос-
тей щодо економічної сутності, цілей, методів та заходів реструктуризації. 

Термін «реструктуризація» утворений на основі латинського словоспо-
лучення префікса «re», що в даному випадку означає поновлення, і «structura» 
- будова, розташування, порядок [20]. На нашу думку, для того, щоб визначити 
і чітко дати обґрунтування поняттю «реструктуризація підприємства», необ-
хідно зрозуміти ті терміни, які є його невід’ємною складовою. 



 

 276

Таблиця 1 
Найбільш актуальні концепції реструктуризації підприємств, 

які склалися в закордонній практиці 
Рік Концепція реструктуризації Розробники 

60-70-ті роки 
ХХ ст. 

Реструктуризації на основі концепції  
маркетингу 

П. Друкер, Ф. Котлер, 
Ж.-Ж Ламбен 

70-ті роки 
ХХ ст. 

Реструктуризація на основі концепції  
«досконалого підприємства» Б.Річадсон 

70-ті роки 
ХХ ст. Реструктуризація на основі концепції  

«мінімалізму» 

Гарвардська школа  
бізнесу і консалтингова 
фірма «Артур Д.Літл» 

1975 р. 

Реструктуризація на основі концепції  
організаційного розвитку 

Ф.Хьюз, Д.О.Шонессі, 
Міжнародна асоціація 
консультантів при уча-
сті членів Портсмаус 
Консалтинг Груп 

80-ті роки Реструктуризація на основі концепції  
створення бізнес-одиниць 

Спеціалісти консуль-
тативної компанії  

МакКінзі 
90-ті роки 
ХХ ст. Реструктуризація на основі ресурсної  

концепції 

Г.Хаммел,  
К. Прахалад, С. Дежу, 
Ж.Морен, Ж.-Л.Арегль

1993 р. Реструктуризація на основі концепції  
«реінжинірингу бізнес-процесів» М. Хеммер, Дж. Чампі.

1997 р. Визначають реструктуризацію як рішучу змі-
ну багатьох показників фірми або підприємс-
тва одночасно, як якісний стрибок, відхід від 
минулого, замість послідовного руху в будь-
якому напрямі від одного стану рівноваги до 
іншого. Тобто шведські вчені розглядають 
реструктуризацію не тільки як зміну органі-
заційної структури підприємства, але й як 

комплексне оновлення об’єкта  
господарювання. 

Earle J.S. 

2000 Реструктуризація як основа - важливий підго-
товчий етап, що дозволяє компанії досягти 

такого рівня ефективності, який забезпечує їй 
конкурентоспроможність 

Гуіяр Франсіс Ж.,  
Келлі Джеймс Н. 

 

Проаналізувавши понятійно-категоріальний апарат «реструктуризації під-
приємств» [9,14,15,16,17] на основі законодавчих актів, ми маємо право зробити 
висновок, що в українському законодавстві не існує єдиного нормативно-
правового документа, який би чітко висвітлював саме даний процес і характери-
зував заходи його проведення, хоча даний документ є необхідною складовою для 
ефективного впровадження реструктуризації діяльності на підприємствах Украї-
ни. Законодавчі акти, в яких хоч якось висвітлюється питання реструктуризації, 
стосуються лише реорганізаційних заходів, а саме санації і підтримки нерентабе-
льних підприємств, значна частка капіталу яких є державною. Не враховується 
один з основних факторів впливу на діяльність будь-якого суб’єкта господарю-
вання – зовнішнє середовище підприємства процес реструктуризації в даному 
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визначенні стосується тільки підприємств, які є банкротами, або близькі до банк-
рутства, діяльність яких є нерентабельною та характеризується кризовими яви-
щами. Хоча, даний процес в своїй діяльності можуть застосовувати навіть ті 
суб’єкти господарської діяльності, які не мають в поточному існуванні усклад-
нень та не прогнозують їх у найближчому майбутньому задля досягнення кращо-
го положення на ринку та в економічній системі в цілому, підвищення рівня кон-
курентоспроможності своїх товарів, робіт та послуг. Через це спроби радикально 
реструктуризувати підприємство часто не приводять до бажаних результатів.  

Розробка нормативних актів і проведення відповідних до них економі-
чних реформ, що стосуються даного процесу на підприємствах, є необхідніс-
тю не тільки для ефективної та конкурентоспроможної діяльності багатьох 
господарських формувань в умовах сучасних трансформаційних змін ринко-
вої економіки, але і для підвищення рівня національної економіки.  

Залежність між прийняттям даних законодавчих актів стосовно еконо-
мічних реформ на підприємствах, реструктуризацією підприємств і віднов-
ленням економіки держави представлена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Взаємовплив законодавчих процесів, реструктуризації підприємств та 
економічного зростання економіки 

 

Не зважаючи на законодавчо затверджений зміст поняття «реструкту-
ризація підприємства», вчені-економісти всіляко доповнюють та поглиблю-
ють основні його складові, намагаючись внести додаткові характеристики 
цього процесу. Аналізуючи його, натрапляємо на велику кількість визначень 
даного явища, від загального: «Реструктуризація – спосіб усунення протиріч 
між вимогами ринку і застарілою логікою поведінки підприємств», до досить 
обмеженого: «Реструктуризація – це розділення великих підприємств на малі 
та створення дочірніх підприємств» [19].  

В економічному середовищі існує твердження, щодо реструктуризації мо-
жна віднести будь-які зміни у виробництві, структурі капіталу чи власності, які 
не є частиною щоденного ділового циклу підприємства [7]. Крім цього, ми стве-
рджуємо, що дане явище не є поточною діяльністю і його ототожнення зі щоден-
ним операційним діловим є невірним. У структурі підприємства постійно відбу-
ваються певні зміни, починаючи від зміни контрагентів і асортименту продукції, 
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яку виробляє господарюючий суб’єкт до більш вагомих. А реструктуризацією є 
більш вагоме явище, яке спрямоване на довгострокові цілі і впливає на загальний 
стан підприємства, його конкурентоспроможність в економічному просторі, збі-
льшує вартість підприємства та фінансово оздоровлює його. 

В країнах з ринковою економікою реструктуризація підприємств є при-
роднім процесом, адже щоразу, коли на підприємстві виникають проблеми, 
пов’язані із зниженням ефективності діяльності, зміною економічного ото-
чення, технологічного розвитку, і загостренням конкуренції, постає питання 
щодо реструктуризації [1].  

Крім цього, процес реструктуризації підприємства пропонується наді-
лити характеристиками безперервності, системності та погодженості з фак-
торами зовнішнього та внутрішнього середовища [5]. 

Звернувшись до економічної енциклопедії, визначили, що реструктури-
зацією підприємства є система організаційно-економічних, правових, техніч-
них заходів, спрямованих на зміну структури, форми власності, організацій-
но-правової форми підприємства з метою підвищення ефективності виробни-
цтва, збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції, фінансо-
вого оздоровлення [11].  

На нашу думку, воно є найбільш повним серед усіх інших, включаючи 
всі перераховані заходи, які безпосередньо вказують на вищенаведені класи-
фікації структур. Проте, дане визначення було розкритиковане через те, що в 
ньому безпосередньо не визначено мети проведення даного процесу і не опи-
суються усі заходи і на заміну йому приведена інша думка, що реструктуриза-
цією підприємства є процес зміни організаційної структури й системи управ-
ління підприємством та його капіталом для більш повного використання су-
часних та майбутніх ринкових можливостей [12]. Хоча, це визначення теж да-
леко не ідеальне, тому що в ньому мета реструктуризації сформульована ще 
менш детально, ніж у вище наведеному [19]. Існує твердження, що основною 
метою процесу реструктуризації підприємства є його фінансове оздоровлення, 
але К. Кордон, Т. Фолмен і М. Вандерборт ще раніше підкреслювали важливу 
характерну ознаку реструктуризації підприємства, внаслідок проведення якої, 
господарюючі формування повинні не лише досягнути поліпшення фінансо-
вих показників, як стверджують більшість вчених, а і виготовляти більш су-
часні продукти, тобто вийти на новий рівень своєї діяльності [8]. 

Ми розділяємо дане обґрунтування поняття з авторами, адже сучасна 
ситуація в економічному просторі, вимагає від підприємств введення іннова-
ційних новітніх заходів в їхній виробничій діяльності, що дозволить вироб-
ляти нову продукцію, яка розширить споживчий ринок. Однак, незважаючи 
на даний факт, необхідно пам’ятати, що першочерговою метою реструктури-
зації повинна бути не диверсифікація чи освоєння випуску нових видів про-
дукції, що досить часто застосовується на практиці, (хоча й такі заходи необ-
хідні та можуть бути дієвими), а покращення якості тієї продукції, яка вже 
виготовляється, що дасть змогу підприємству підвищувати ефективність сво-
єї діяльності та забезпечить йому довгострокову перевагу через задоволення 
потреб споживачів. Реструктуризація являється комплексом заходів, диспо-
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зитивність яких залежатиме від девіації виробничого процесу, організаційної 
структури, структури якості майна, структури капіталу шляхом зміни алгори-
тму функціонування господарюючого суб’єкта, з метою його подальшого ак-
тивного розвитку або пошуку оптимального гомеостазу. При цьому, першо-
черговим завданням є усунення (максимальне обмеження) негативного впли-
ву зовнішніх факторів на фінансовий стан підприємства шляхом внутрішніх 
структурних перетворень [6].  

Ряд авторів в економічному середовищі підкреслюють необхідну умову 
при здійсненні даного процесу на господарюючих суб’єктах – зв'язок із зов-
нішнім середовищем підприємств. 

Дійсно, реструктуризація базується на тім, що існування тісної залеж-
ності між станом зовнішнього середовища, поведінкою підприємств та їх 
внутрішнім середовищем приводить до необхідності вчасної адаптації мети, 
завдань та стратегії підприємств, їх організаційних характеристик, структури 
та функцій до нових ринкових умов [3]. 

Моргулець О. розглядає реструктуризацію як цілеспрямований ком-
плекс змін в організаційно-функціональній структурі підприємства, що здат-
ні підвищити ефективність його діяльності і підкреслює, що саме впрова-
дження даних заходів призведе до виходу підприємства на якісно новий рі-
вень розвитку за рахунок створення ефективної системи його функціонуван-
ня, здатної своєчасно адаптуватися до змін середовища [10].  

Слід виділити визначення реструктуризації підприємства як керованого 
процесу зміни структури господарської діяльності (активів, власності, фінансів, 
управління, кадрів тощо) з метою адаптації її до постійно мінливих умов зовніш-
нього середовища для досягнення стійкості підприємства [18]. Тобто, необхідно 
постійно оптимізувати свою внутрішню організацію з метою досягнення більшої 
стійкості розвитку, максимізувати економічний ефект при мінімумі витрат. 

Такої ж думки і науковці Т. Бень і С. Довбня, які розглядають дане 
явище як спосіб адаптації діяльності підприємства до ринкових умов, які 
безперервно змінюються, шляхом проведення комплексу заходів організа-
ційно-економічного, техніко-технологічного, кадрового та фінансового хара-
ктеру, що забезпечать зростання ефективності виробництва, підвищення кон-
курентоспроможності та зміцнення фінансової стійкості [4]. 

Проте, підприємства можуть звертатися до реструктуризаційних захо-
дів навіть тоді, коли вже адаптуватися пізно і фінансово-економічні показни-
ки їх діяльності значно погіршилися та знаходяться у кризовому стані.  

Якщо згадати Арі де Гіуса, який говорив, що компанія (підприємство) є 
живою істотою, що існує в першу чергу заради власного виживання й удо-
сконалення (як і усі живі організми), то відповідно, як і всі живі істоти, вона 
піддається впливу різноманітних факторів, то можна стверджувати, що осно-
вною умовою ефективного функціонування будь-якої бізнес-одиниці є адап-
тація до зовнішнього середовища. 

Також були спроби інтерпретувати реструктуризацію як інструмент (меха-
нізм) подолання кризових явищ на рівні сукупностей промислових підприємств і 
промисловості в регіоні, розглядаючи її як радикальну трансформацію внутріш-
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нього та зовнішнього середовища, а також як одну із форм динаміки та цілісної 
інтегрованої соціо-економічної і соціотехнічної системи, трактуючи дане поняття 
як реструктуризацію регіонального промислового комплексу [2]. 

Висновки. Проведене дослідження підтвердило, що в економічному се-
редовищі існує багато протиріч стосовно сутності категорії «реструктуризація 
підприємства», включаючи відсутність єдиного універсального підходу до ви-
значення, незважаючи на актуальність та необхідність проведення даного про-
цесу на підприємствах України. Крім цього, існує досі проблема з ототожнен-
ням та порівнянням «реструктуризації» з поняттями «реорганізації», «рефор-
мування», тому, на нашу думку, є наявна необхідність у чіткому осмисленні 
даних явищ, щоб зрозуміти їх економічну сутність, що дасть змогу диферен-
ціювати їх, що і буде в перспективі напрямком для подальших досліджень. 

Узагальнюючи подану вище інформацію і зводячи матеріал до одного 
спільного знаменника, маємо право конкретизувати і дати наступне визна-
чення реструктуризації. Це детально спланований законодавчо підкріплений 
багаторівневий процес взаємопов’язаних інноваційних змін орієнтованих на 
довгострокову перспективу у всіх підсистемах діяльності господарюючих 
формувань, здійснених за рахунок дії комплексу взаємоузгоджених необхід-
них заходів за для підвищення рентабельності діяльності, покращення конку-
рентоспроможності товарів, робіт та послуг, досягнення економічної стабіль-
ності і вчасного та ефективного реагування на фактори ринкового зовнішньо-
го середовища на різних рівнях їх прояву.  
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті досліджено теоретичні аспекти якості продукції, розкриті основні 

проблеми системи якості продукції на підприємствах аграрної сфери. Визначені основні 
напрямки підвищення якості продукції в регіонах. 

The article examines the theoretical aspects of quality, exposed major problems of 
quality output in the agricultural sector. The basic directions of improving product quality in the 
region. 
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Постановка проблеми. Якість продукції стає предметом спільного ін-
тересу всіх суб’єктів економічної діяльності, які входять в склад агропромис-
лового комплексу. Більшість продукції, яку випускає сільськогосподарське 
виробництво має низьку якість і не може бути конкурентоспроможною на 
світовому ринку торгівлі. З метою задоволення споживачів якісною продук-
цією сільськогосподарського виробництва необхідною умовою є впрова-
дження системи управління якості на базі міжнародних стандартів, відповід-
но до стандартів міжнародного ринку серії ISO 9001. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу, управ-
ління якістю продукції розглядались в наукових працях як всесвітньо відо-
мих спеціалістів: Х. Вадсвордта, Е. Демінга, Дж. Джурана, Ісікави, Ф. Kpocбi, 
К. Мкави, Ф. Найта, М. Портера, Д. Рікардо, Т. Ф. Сейфі, А. Сміта, Г. Тагуті, 
А. Фейгенбаума, Э. Шилінга, Й. Шумптера, У. Шухарта, так і вітчизняних 
науковців: Н. П. Алферової, Б. М. Данилишина, Л. В Дейнека, П. О. Єськова, 
А. О. Заїнчковського, А. О. Коваленка, А. С. Лисенького, Л. О. Мармуль, 
В. Є. Москалюк, Т. Л. Мостеньської, В. В. Прядка, П. Т Саблука, 
М. П. Сичевського, М. І. Шаповала, П. А. Шичкова, І. Р. Юхновського та ін-
ших. Вивчення наукових праць та публікацій, аналіз стану та тенденцій роз-
витку підприємств, поведінки споживачів на ринку дозволяє зробити висно-
вок про те, що якість все ж таки є головним чинником забезпечення підви-
щення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Питання конт-
ролю якості продукції підприємств харчової промисловості залишається на-
гальним і сьогодні.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності впро-
вадження системи управління якістю на підприємствах агропромислової сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. ISO (International 
Organization for Standardization) – Міжнародна організація по стандартизації. 
Міжнародна організація по стандартизації – це всесвітня федерація націона-
льних органів стандартизації – членів ISO. ISO 9001 входить в се-
рію стандартів ISO 9000–2000, який запроваджений в Україні через націона-
льний стандарт ДСТУ ISO 9001–2009. Сертіфікат ISO 9001 – це документ, 
який виданий у відповідності з вимогами міжнародного стандарту якості. Він 
підтверджує, що діяльність підприємства відповідає всім необхідним умовам 
і міжнародним вимогам. Метою сертифікації системи управління якості 
(СУЯ) є засвідчення відповідності до вимог застосовного стандарту. Це дасть 
можливість своєчасно виявляти незадовільну продукцію та вживати відпові-
дних заходів щодо запобігання подальшого випуску неякісної продукції ви-
робником. Стандарти ISO серії 9000 – це пакет документів з управління якіс-
тю, підготовлений технічним комітетом 176 Міжнародної організації зі стан-
дартизації. Стандарти цієї серії загальні і розроблені для організацій, незале-
жно від типу продукції та чисельності працівників. До пакету документів 
входять стандарти ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, які формують 
узгоджену серію стандартів на системи управління якістю, що сприяє взає-
морозумінню в національній та міжнародній торгівлі. У стандартах ISO 9001 
встановлено вимоги до систем управління якістю, за ним здійснюється і сер-
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тифікація систем [1]. Система якості підприємств аграрної сфери економіки 
має стратегічне значення, оскільки впливає не лише на економічний розвиток 
країни, від неї залежить життя та здоров’я населення. Саме це обумовлює по-
требу більш детального її вивчення. З розвитком науково-технічного прогре-
су, наслідком якого стала автоматизація виробництва, з'явилися автоматичні 
пристрої для управління складним устаткуванням і іншими системами. Ви-
никло поняття "надійність". Таким чином, поняття якості постійно розвива-
лося й уточнювалося. У зв'язку з необхідністю контролю якості були розроб-
лені методи збору, обробки й аналізу інформації про якість. Формування 
ефективних взаємозв’язків підприємств усіх сфер АПК – має спиратися на 
такий важливий аспект, як забезпечення якості продуктів харчування. Серед 
стратегічних пріоритетів сталого розвитку підприємств АПК проблема забез-
печення якості є однією з визначальних [2, с. 227]. Відповідно до підпункту 2 
пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 
231 “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нараху-
вання і сплати інших обов’язкових платежів” Фондом державного майна 
України затверджено “Правила організації системи зовнішнього контролю 
якості”. Система управління якістю складається з: − відповідальності керів-
ника суб’єкта оціночної діяльності за організацію контролю якості; − органі-
зації документообігу, в тому числі автоматизованого; − автоматизованої оці-
нки; − автоматизованої обробки даних під час підготовки звіту про оцінку; − 
забезпечення конфіденційності та належного зберігання печаток, штампів та 
бланків; − забезпечення захисту персональних даних; − забезпечення функці-
онування власного веб-сайту в Інтернеті; − процедури надання послуги; − 
процедури співпраці з клієнтом; −процедури забезпечення персоналом; − 
процедури організації розгляду скарг; − можливостей та способів відшкоду-
вання завданої шкоди (збитків); − актуалізації нормативної бази з питань оці-
нки; − звітності суб’єкта оціночної діяльності [3]. Фірми, що функціонували 
в умовах ринкової економіки, прагнули організувати спостереження за якіс-
тю в процесі виробництва і споживання. Наголос був зроблений на попере-
дження дефектів. Якість у виробника і споживача − поняття взаємозалежні. 
Виробник повинний піклуватися про якість протягом усього періоду спожи-
вання продукту. Крім того, він повинний забезпечити необхідне після прода-
жне обслуговування. Особливо це важливо для товарів, що відрізняються 
складністю експлуатації, програмних продуктів. Для графічної ілюстрації ос-
новних елементів системи якості пропонується використовувати "Знак якос-
ті". Він досить успішно використовувався у 80-ті роки ХХ століття у Радян-
ському Союзі і має форму зірки (рис. 1). На зображеній на рис. 1. "Зірці якос-
ті" дві верхні границі − її "дах". Ліва площина "даху" − це система мотивації 
якісної роботи, права − система навчання персоналу. Ліва бічна грань зобра-
жує систему взаємин з постачальниками, права бічна грань − систему взає-
мин зі споживачами. У центрі зірки показуємо, які цілі переслідують і, у ви-
падку успіху, досягають створювані системи, а унизу вказуємо час, коли та 
чи інша система була чітко сформульована в документах, чи книгах, статтях 
(для конкретної системи якості) [4]. 
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Рис. 1. “Зірка якості ” 

Примітка: складено автором на основі [5] 
 

В міру розвитку економічних реформ в Україні все більша увага приділя-
ється якості. В даний час однієї із серйозних проблем для українських підпри-
ємств є створення системи якості, що дозволяє забезпечити виробництво конку-
рентоздатної продукції. У TQM включається також і забезпечення якості, що 
трактується як система мір, що забезпечує впевненість у споживача як продук-
цію. Система ТQМ є комплексною системою, орієнтованої на постійне поліп-
шення якості, мінімізацію виробничих витрат і постачання в термін. Основна фі-
лософія ТQМ базується на принципі − поліпшенню немає межі. При цьому усві-
домлюється, що досягти цих меж неможливо, але до цьому треба постійно праг-
нути і не зупинятися на досягнутих результатах. Ця філософія має спеціальний 
термін − "постійне поліпшення якості" (qualіty іmprovement). У системі ТQМ ви-
користовуються адекватні цілям методи керування якістю. Однієї з ключових 
особливостей системи є використання колективних форм і методів пошуку, ана-
лізу і вирішення проблем, постійна участь у поліпшенні якості всього колективу 
[6]. Нині на підприємствах України впроваджено 2600 систем управління якістю, 
а в той же час в Польщі в 4 рази, в Угорщині в 7 разів більше [7]. 

З метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції необхідно розробити і затвердити заходи щодо впровадження сис-
тем управління якістю на підприємствах, зокрема: 

1) розроблення проектів нормативноправових актів щодо державної 
підтримки впровадження систем управління якістю на підприємствах; 

2) завершення перегляду та затвердження основоположних стандартів 
національної системи стандартизації з урахуванням вимог міжнародної та єв-
ропейської систем стандартизації та сертифікації; 

3) організацію та проведення постійного моніторингу впровадження 
систем управління якістю на підприємствах; 
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4) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 
управління якістю та розроблення відповідних навчальних по грам, утворен-
ня Українського інституту якості та розгалуженої мережі методичних і кон-
сультативних центрів, розвитку фундаментальних та прикладних досліджені, 
у сфері управління якістю; 

5) проведення в Україні що року Європейського тижня якості та конку-
рсу “100 кращих товарів України”[8]. 

Проблема якості є актуальною для вcix країн та організацій, так як тільки 
продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Тому вирішувати 
дану проблему лише традиційними методами, тобто лише шляхом контролю 
якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, 
системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління 
якістю. Підвищення якості продукції є основою ефективного виробництва, тому 
що дозволяє більш повно задовольняти потреби народного господарства, під-
вищувати продуктивність праці, знижувати матеріалоємність продукції, заоща-
джувати сировину i паливо. Kpiм того, Україна як член уряду міжнародних ор-
ганізацій змушена була взяти на себе ряд зобов’язань з питань екобезпеки i збе-
реження енергоресурсів, що додатково підкреслило значимість управління якіс-
тю не лише у виробничих процесах, а й в суспільних відносинах. Оскільки в 
останні роки світова економіка повернута обличчям до споживача, то підви-
щення якості продукції є об’єктивною вимогою подальшого розвитку. Соціаль-
ні та культурні потреби споживачів постійно зростають i можуть бути задово-
лені тільки високоякісною продукцією та більш високим рівнем обслуговуван-
ня. Основною метою розвитку продовольчого комплексу і регіонального про-
довольчого ринку є виробництво високоякісних продовольчих товарів, потріб-
них для повного задоволення потреб населення відповідно до науково обґрун-
тованих норм споживання. Досягненню цієї мети повинна сприяти територіаль-
на організація агропромислового виробництва, орієнтація його на дотримання 
переробних підприємств до джерел сировини і районів споживання їх продук-
ції; забезпечення пропорційного і збалансованого розвитку та розміщення ви-
робництва; взаємозв’язок між змінами у територіальній структурі галузей і не-
обхідним зростанням обсягів виробництва; оптимізація сировинних зон переро-
бних підприємств [9, с. 97]. 

Одним з найважливіших засобів вирішення проблем якості в галузі аг-
ропромислового комплексу є стандартизація. Саме стандартизація впливає на 
аграрне виробництво, забезпечуючи при цьому якість продукції галузей аг-
ропромислового виробництва. Інтенсифікація розвитку агропромислового 
комплексу можлива при умові здійснення ефективної економічної та техніч-
ної політики держави. Отже, надання сільськогосподарським товаровиробни-
кам допомоги у виробництві продукції такої якості, яка буде потрібна спожи-
вачеві і яка буде користуватись попитом – є основним завданням стандарти-
зації. Споживач бажає бути впевненим, що продукцію яку йому поставляють 
повинна бути якісною, стабільною і стійкою. Система управління якістю є 
“системою управління всіма процесами на підприємстві, від яких залежить 
якість продукції ” [10, с. 70]. 
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На нашу думку, до основних напрямків підвищення якості продукції в 
регіонах можна віднести:  

– удосконалення стандартів і технічних умов;  
– закріплення прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у сфері ви-

робництва сільськогосподарської продукції;  
– вибір найбільш оптимальних і стратегічних напрямків розвитку галу-

зей аграрної сфери економіки;  
– впровадження новітніх інтенсивних технологій виробництва сільсь-

когосподарської продукції ;  
– на основі вимог ІSО серії 9001 впровадження систем якості на під-

приємствах агропромислової сфери ;  
–матеріальне заохочення стабільності виробництва сільськогосподар-

ської продукції високої якості. 
Висновки. Виконання міжнародних вимог ІSО серії 9001 посилить 

слабкі ринкові позиції аграрних товаровиробників, забезпечить якість проду-
кції галузевої структури агропромислового комплексу та забезпечить конку-
рентоспроможність виробленої продукції на міжнародного ринку. Це дасть 
змогу виробнику продукції інтегрувати власну систему управління якості до 
відповідних міжнародних стандартів. 
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У статті розглянуто визначення категорії “інвестиції” з урахуванням змін еконо-

мічних відносин. Визначено джерела фінансування інвестиційних проектів підприємств. 
In the article the definition of the category of "investment" in light of changes in 

economic relations. The sources of financing investment projects. 
 

Постановка проблеми. Формування нової якості економіки є надзви-
чайно важливим для майбутнього України. Нинішній низький за європейсь-
кими мірками рівень життя українців, розрив між дохідною частиною основ-
ного населення і цінами споживчого ринку, глибоке розшарування між різ-
ними верствами населення, низький рівень інноваційності економічних про-
цесів та їх законодавчого забезпечення є суттєвими причинами загроз розви-
тку інвестиційного ринку і його інститутів.  

Суттєвим чинником економічного піднесення України є модернізація 
інвестиційної діяльності держави та підприємств. Це стосується як внутріш-
нього,так і зовнішнього ринку інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
питань теорії і практики активізації інвестиційної діяльності внесли зарубіж-
ні вчені Александер Г., Бейлі Дж., Гітман Л., Доллан Е.Дж., Кейнс Дж.М., 
Макконнелла К.Р., Брю С.Л., Менкью Н.Г., Розенберг Дж.М., Хайєк Ф., 
Шарп У., Фрідмен М., Ерхард Л. та інші відомі діячі науки. 

В Україні і країнах СНД слід особливо виділити наукові розробки Ба-
рановского О., Богіні Д., Борщ Л., Буркінского Б., Т.Вахненко, Гайдуцько-
го П., Гальчинського А., Геєця В., Губського Б., Гудкова Ф., Дмітріченко Л., 
Зіміна І., Ігоніной Л., Конопліцкого В., Лукінова І., Мочерного С., Музичен-
ко А., Пересади А., Реверчука С., Туріянська М., Чумаченко Н. та інших ві-
домих вчених. Однак ступінь вивченості цієї проблеми недостатньо повний, 
особливо для сформованої економічної ситуації в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення підходів щодо 
активізації інвестиційної діяльності України. Досягнення поставленої мети 
обумовило необхідність вирішення наступних завдань дослідження: розгля-
нути визначення категорії “інвестиції” з урахуванням змін економічних від-
носин, визначити джерела фінансування інвестиційних проектів підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Недостатньо високий рівень 
інвестиційної діяльності України особливо загострився в умовах світової фінан-
сової кризи і був зумовлений, у першу чергу, такими аспектами, як високий рі-
вень зовнішнього боргу, загострення фінансової та іпотечної криз, дисбаланс і 
нестабільність інвестиційної активності та економічної свободи та іншими. 

Інвестиційна діяльність являє собою відносно нову форму підприємни-
цької діяльності та наукові розробки в даному напрямку тільки почалися. 
Тому актуальність проблеми власне інвестування та інвестиційної діяльності 
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в цілому практично не буде вичерпана ніколи, оскільки інвестиційна діяль-
ність була, є і буде умовою розвитку виробництва як такого і в тому числі в 
його розширеній формі. 

Категорія “інвестиції” у вітчизняній та зарубіжній літературі визнача-
ється не однаково. З одного боку як довгострокове вкладення ресурсів з ме-
тою одержання прибутку у майбутньому; з іншого, це виробничий процес з 
метою створення виробничих потужностей, найма робочої сили, приріст обо-
ротних активів тощо.  

Дослідження методологічних принципів інвестиційної діяльності з ура-
хуванням змін економічних відносин свідчить, що найбільш повне розкриття 
сутності інвестицій як економічної категорії повинно відбуватися на макро-
економічному рівні [1, 2, 6]. Макроекономічне розуміння інвестицій, за оцін-
кою Самуельсона П. має базуватися на їхній функції створення інвестиційно-
го прибутку – тих об’єктів інвестування, які в сукупності складають ресурсну 
базу відтворення суспільного виробництва „...щоразу, коли ми будуємо нові 
заводи чи дороги, збільшуємо тривалість чи якість освіти або підвищуємо за-
пас потрібних технічних знань, ми підвищуємо майбутню продуктивність 
економіки і рівень майбутнього споживання” [6, с.378].  

Проте, ми погоджуємося з думкою вчених, що визначальним чинником 
економічного зростання інвестиції виступають лише тоді, коли вони поєднані 
із реалізацією інновацій, створенням і впровадженням новітніх технологій, 
систем сучасної організації та управлінням виробництвом і збутом продукції, 
розвитком ринкової інфраструктури, інформатизацією суспільства [4]. 

Інвестиційна діяльність є обов'язковою складовою економічної діяль-
ності будь-якої держави. Її роль полягає в акумуляції тимчасово вільних гро-
шових коштів юридичних, фізичних осіб та держави і надалі їх перерозподілі 
з метою створення нового ефекту (нової споживчої вартості, додаткової вар-
тості, прибутку). Отже, інвестиційна діяльність є першорядним чинником на-
копичення (розширеного виробництва). 

Основною проблемою інвестиційної діяльності господарюючих суб'єк-
тів є проблема мобілізації інвестиційних ресурсів, пошук їх джерел та фор-
мування їх раціональної структури. Для сучасної України це має особливе 
значення, так як вона знаходиться в ситуації, коли ні вітчизняні, ні іноземні 
інвестори не поспішають вкладати кошти в економіку. 

У зв'язку з тим, що фінансовий стан більшості підприємств України знахо-
диться під впливом кризових процесів, а становлення фінансового ринку і, зок-
рема, вторинного ринку цінних паперів, проходить початкову фазу, для підпри-
ємств істотно звужуються можливості повноцінного використання деяких дже-
рел фінансування інвестиційних проектів. В цих умовах основними джерелами 
фінансування інвестиційних проектів підприємства є прибуток і амортизаційні 
відрахування. Тому, актуальним є мобілізація та використання для здійснення ін-
новаційної діяльності якомога більшого числа джерел інвестування. 

Першочерговим у контексті вирішення цієї проблеми є визначення 
джерел інвестицій. Проблема фінансування інвестицій багатогранна й актуа-
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льна. За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної струк-
тури джерел фінансування інвестиційних проектів.  

Структура джерел фінансування інвестиційних проектів підприємств 
залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підпри-
ємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та її прибутковості; 
структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики 
комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; 
суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо. 

На думку деяких вчених, найприйнятнішим для підприємств є компле-
ксний підхід до вибору джерел фінансування інвестиційних проектів. Тоді 
основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел 
може бути детальний аналіз: по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел 
фінансування інвестиційних проектів; по-друге, можливого обсягу залучення 
додаткових коштів, пов'язаного із подорожчанням капітальних витрат [5]. 

Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між 
власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може 
призвести до погіршання фінансового стану підприємства. 

Склад джерел інвестицій залежить від форми власності підприємства. 
Загальними для підприємств всіх форм власності є наступні джерела фінан-
сування [3, с. 23-28]: 

1. Власні джерела (чистий прибуток; амортизаційний фонд; страхова сума 
відшкодування збитків, викликаних втратою майна; раніше здійснені довготер-
мінові фінансові вкладення, термін погашення яких минає в поточному звітно-
му періоді; реінвестована шляхом продажу частина основних фондів). 

2. Позикові джерела (довготермінові кредити банків та інших кредит-
них інститутів; емісії облігацій; цільовий державний кредит, спрямований на 
конкретний вид інвестування; податковий інвестиційний кредит; інвестицій-
ний лізинг (довготермінова форма оренди машин і обладнання); інвестицій-
ний селенг (передача власниками прав на використання їх майна за визначе-
ну плату). 

3. Джерела залучених коштів (емісія акцій компанії; емісія інвестицій-
них сертифікатів; внесок сторонніх вітчизняних та іноземних інвесторів до 
статутного фонду; безоплатно надані державними органами та комерційними 
структурами кошти на цільове інвестування). 

Для державних підприємств існують і такі джерела фінансування інвес-
тицій, як державний бюджет, інноваційний фонд. 

Альтернативними способами залучення ресурсів вважаються: кредит, 
оренда, лізинг, емісія цінних паперів тощо. 

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 
власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у 
виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є 
власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і по-
годженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 
сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів 

На сьогодні лізинг є одним із основних фінансових інструментів, який 
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дозволив би здійснювати повномасштабні капітальні вкладення в розвиток 
матеріально-технічної бази машинобудівних підприємств. У порівнянні з ін-
шими способами придбання обладнання (оплата за фактом поставки, купівля 
з відстроченням оплати, банківський кредит тощо) лізинг має ряд суттєвих 
переваг: 

1. Лізинг дає можливість лізингоодержувачу розширити виробництво і 
налагодити обслуговування обладнання без значних капітальних витрат та 
необхідності залучення позик. 

2. Лізингові платежі відносяться до валових витрат підприємства, що 
дозволяє оптимізувати податок на прибуток (при звичайному кредитуванні, 
наприклад, до валових витрат відноситься лише сума плати за кредит). 

3. Лізингоодержувач не залучає позичковий капітал, і в балансі лізин-
гоодержувача підтримується оптимальне співвідношення власного та позич-
кового капіталів. 

4. Лізингові платежі проводяться після встановлення, налагодження та 
пуску обладнання в експлуатацію, тим самим лізингоодержувач має можли-
вість здійснювати платежі з коштів, що надходять від реалізації продукції, 
виробленої на придбаному обладнанні. 

5. Лізингові угоди можуть передбачати зобов’язання лізингодавця 
провести ремонт та технологічне обслуговування обладнання, що особливо 
важливо при лізингу складного обладнання, яке вимагає залучення високо-
кваліфікованого персоналу для пусконалагоджувальних робіт, ремонту та об-
слуговування.  

6. Лізинг дозволяє лізингоодержувачу періодично поновлювати мора-
льно застаріле обладнання. 

7. Внаслідок того, що лізингові платежі здійснюються за фіксованим 
графіком, лізингоодержувач має великі можливості щодо координації витрат 
на фінансування капітальних вкладень та надходження від реалізації продук-
ції, що випускається, ніж, наприклад, при купівлі-продажу обладнання [4]. 

Суттєвим чинником, що спонукає до пошуку і використання залучено-
го капіталу, насамперед, є недостатність власних фінансових ресурсів. У да-
ному випадку інвестор вимушений для повного забезпечення коштами ви-
значених інвестиційних програм залучати ресурси зі сторони. 

З іншого боку, існують аргументи, за якими залучений капітал для ін-
вестора є дешевшим, ніж власний. Зумовлено це тим, що плата за такий капі-
тал (відсотки за одержані позикові кошти) входить у валові витрати до опо-
даткування. 

Залучення позикового капіталу має певну перевагу перед емісією акцій і 
збільшенням за рахунок цього власних ресурсів. Таке залучення не призводить 
до зменшення прибутку на акцію і звуження прав власності на фірму. Вважа-
ється, що темпи зростання прибутку, дивідендів завжди відстають від приросту 
капіталу в результаті наступних емісій, показник прибутковості акціонерного 
капіталу при цьому буде знижуватися. Крім цього, додатково випущені акції 
розподіляються між збільшеною кількістю акціонерів, в результаті цього змі-
нюються пропорції у здійсненні контролю і впливу акціонерів на підприємство. 



 

 291

Деякі форми залучення сторонніх ресурсів можуть підвищувати рівень 
інвестиційної привабливості підприємства. Наприклад, ресурси, залучені на 
умовах оперативної оренди, не приводять до змін у структурі капіталу, дода-
ткові ж доходи орендодавця від цього позитивно впливають на прибутковість 
власного капіталу і активів [5]. 

З іншого боку, залучення альтернативних джерел інвестування зі сто-
рони супроводжується значним ризиком. Він викликаний ймовірністю непо-
вернення позикодавцю в установлений строк раніше одержаних кредитів, не-
сплати відсотків за них, лізингових платежів тощо. Розміри виплат за одер-
жані зі сторони ресурси не залежать від прибутковості підприємства і нале-
жать до першочергових платежів. Тоді як ціна власного капіталу встановлю-
ється за залишковим принципом (активи мінус зобов'язання) і залежить від 
результатів діяльності. 

Додаткові проблеми, що виникають при формуванні альтернативних 
інвестиційних ресурсів, викликані нерозвиненістю ринкової інфраструктури 
в Україні. Зокрема, на даний час в зародковому стані перебуває вторинний 
ринок цінних паперів. Все це створює певні труднощі у пошуку додаткових 
ресурсів інвестування. У табл. 1 відображені основні напрями оцінки та ана-
лізу альтернативних інвестиційних ресурсів [7]. 

 

Таблиця 1 
Основні напрями оцінки і аналізу залучених інвестиційних ресурсів 

Напрями аналізу Показники оцінки і аналізу 

1. Забезпеченість інвести-
ційними ресурсами 

- наявність власних інвестиційних ресурсів; 
- ступінь забезпечення власними ресурсами і потреба в за-
лученні додаткових ресурсів зі сторони;  
- співвідношення обсягів власних і залучених інвестицій-
них ресурсів. 

2. Ціна залученого капіталу - ціна окремих складових власного і залученого капіталу; 
- співвідношення вартості власних і залучених ресурсів. 

3. Ризиковість 
- ліквідність активів;  
- фінансова стійкість і незалежність; 
- оцінка схильності до банкрутства. 

4. Можливість вибору  
альтернатив 

- оцінка ринку альтернативних ресурсів; 
- вивчення організаційно-правових моментів залучення ка-
піталу. 

5. Фактор часу - оцінка та вибір найбільш сприятливих періодів для за-
лучення і повернення інвестиційних ресурсів. 

6. Контроль 
- контроль з боку власників (акціонерів) за структурою 
капіталу, його прибутковістю; 
- оцінка впливу на об'єкт інвестування (участь у капіталі).

 

Крім питань, пов'язаних з оптимізацією їх структури, визначенням ціни 
окремих складових капіталу, оцінкою ризиковості залучених ресурсів і по-
шуку вигідних альтернатив, до нових напрямів аналізу належить проведення 
оцінки фактора часу і встановлення ступеня контролю об'єкта інвестування. 
Ці напрями менш пов'язані з фінансовими питаннями організації інвестуван-



 

 292

ня і більше стосуються маркетингових досліджень, результати яких немож-
ливо виразити у грошовій формі [7].  

У світовій практиці застосовується й багато інших форм і методів залу-
чення альтернативних джерел фінансування інвестицій. До них входить за-
лучення ресурсів через такі фінансові інструменти як ф'ючерсні і форвардні 
операції, опціони, варанти, венчурні і селенгові фірми та інші.  

Висновки. Дослідження методологічних принципів інвестиційної дія-
льності з урахуванням змін економічних відносин свідчить, що найбільш по-
вне розкриття сутності інвестицій як економічної категорії повинно відбува-
тися на макроекономічному рівні. Макроекономічне розуміння інвестицій, за 
оцінкою Самуельсона П. має базуватися на їхній функції створення інвести-
ційного прибутку – тих об’єктів інвестування, які в сукупності складають ре-
сурсну базу відтворення суспільного виробництва. 

Основною проблемою інвестиційної діяльності господарюючих суб'єк-
тів є проблема мобілізації інвестиційних ресурсів, пошук їх джерел та фор-
мування їх раціональної структури. Першочерговим у контексті вирішення 
цієї проблеми є визначення джерел інвестицій. 

Склад джерел інвестицій залежить від форми власності підприємства. 
Загальними для підприємств всіх форм власності є наступні джерела фінан-
сування інвестиційних проектів підприємств власні джерела, позикові, дже-
рела залучених коштів. Альтернативними способами залучення ресурсів 
вважаються: кредит, оренда, лізинг, емісія цінних паперів тощо. 
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УДК 657.62 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ СКОРОЧЕНОГО 
АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО 

ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ 
Тютюнник Ю. М., к.е.н., доцент; Тютюнник С. В., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті «Методичні аспекти складання скороченого аналітичного балансу та 

використання його інформації у фінансовому аналізі» Тютюнника Ю. М. і Тютюнник С. В. 
розглядаються особливості структурної побудови форми № 1 «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)» відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», які зу-
мовлюють необхідність внесення змін у методику формування активу і пасиву скорочено-
го аналітичного балансу з метою комплексного дослідження майнового стану підпри-
ємств. Наведена система показників горизонтального і вертикального аналізу інформації 
скороченого аналітичного балансу, розглянуті можливості її використання у фінансово-
му аналізі під час оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та 
інших характеристик фінансового стану суб’єктів господарювання.  

In the article «Methodological aspects of tabulation of the reduced analytical balance 
and use its of information in the financial analysis» Tyutyunnyk Y. M. and Tyutyunnik S. V. to 
study the features of structural construction form № 1 «Balance (Statement of financial 
condition)» accordinly to the state of NS(S) BA 1 «General requests for financial accounts», 
which necessitate changes in the methods of forming the asset and liability reduced analytical 
balance to a comprehensive study of the property condition of companys. The examined system 
showing of horizontal and vertical analysis of information reduced analytical balance, consider 
the possibility of its use in financial analysis in valuation the liquidity and solvency, financial 
stability and other characteristics of the financial condition of companys. 

 

Постановка проблеми. Основним джерелом інформації для аналізу 
фінансового стану суб’єктів господарювання є баланс (звіт про фінансовий 
стан) (форма № 1 фінансової звітності). Його вагомість підтверджується тим, 
що аналіз фінансового стану називають аналізом балансу. Тому важливо вмі-
ти читати баланс, тобто знати зміст кожної статті, спосіб її оцінювання, якіс-
ну характеристику, взаємозв’язок з іншими статтями.  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підпри-
ємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний 
капітал. В активі балансу відображаються види майна, а в пасиві – показни-
ки, що характеризують джерела формування капіталу. Метою складання ба-
лансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації 
про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

У нормативних методиках аналізу фінансового стану підприємств [2] 
першочергово розглядаються питання оцінювання їх майнового стану, оскі-
льки висновки щодо позитивних і негативних ознак і тенденції у складі, 
структурі та динаміці майна і джерел формування капіталу впливають на ін-
ші характеристики фінансового стану, зокрема ліквідність, платоспромож-
ність, фінансову стійкість, кредитоспроможність, ділову та інвестиційну ак-
тивність. 

Аналіз структури та динаміки активів і пасивів підприємства на підста-
ві даних балансу може проводитись одним із таких способів [1, с. 225]: 
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- без попередньої зміни статей балансу; 
- за допомогою побудови скороченого аналітичного балансу шляхом 

об’єднання однорідних за складом балансових статей; 
- додатковим коригуванням статей балансу на індекс інфляції з наступ-

ним їх агрегуванням у необхідних аналітичних розрізах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика дослідження 

структури та динаміки активів і пасивів за допомогою скороченого (інші на-
зви: порівняльного, спрощеного) аналітичного балансу була запропонована 
одним із творців балансознавства, російським економістом М. О. Блатовим у 
20-ті роки ХХ ст. З того часу використовувалися різні підходи до побудови 
скороченого аналітичного балансу, але в будь-якому випадку зменшувалася 
кількість його статей, чим підвищувалася наочність та аналітична змістов-
ність розрахунків. 

Скорочений аналітичний баланс утворюється з вихідного балансу шля-
хом об’єднання в окремі групи однорідних за складом та економічним зміс-
том статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структур-
ної динаміки, що характеризують статику і динаміку майнового стану під-
приємства. При цьому в сучасних літературних джерелах пропонуються різні 
варіанти деталізації переліку видів майна і джерел формування капіталу, а 
також показників горизонтального (часового) та вертикального (структурно-
го) аналізу активів і пасивів. Вагомий внесок у методологію і практику фі-
нансового аналізу з використанням скороченого аналітичного балансу зроби-
ли Ф. Ф. Бутинець, Г. І. Кіндрацька, В. В. Ковальов, Л. А. Лахтіонова, 
Л. О. Лігоненко, О. В. Павловська, В. О. Подольська, Г. В. Савицька, 
Ю. С. Цал-Цалко, М. Г. Чумаченко, А. Д. Шеремет та інші вчені-економісти. 

З 2013 р. форма і склад статей балансу (звіту про фінансовий стан) ви-
значаються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4], а роз-
криття інформації за його окремими статтями – Методичними рекомендація-
ми щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міні-
стерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. [3]. Тож структурні зміни 
у побудові балансу потребують уточнення методики складання скороченого 
аналітичного балансу та використання його інформації під час оцінювання 
майнового і в цілому фінансового стану підприємств. 

Постановка завдання. Метою публікації є обґрунтування методики 
побудови активу і пасиву скороченого аналітичного балансу з урахуванням 
вимог НП(С)БО 1, а також використання його інформації для розрахунку по-
казників, які визначають ключові характеристики фінансового стану 
суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наказом Міністерства фі-
нансів України від № 73 від 07.02.2013 р. затверджене Національне положен-
ня (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» (НП(С)БО 1) [4], яким для фінансової звітності визначаються: мета, 
склад та елементи, якісні характеристики, принципи підготовки, вимоги до 
розкриття інформації. 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 
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прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінан-
совий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. За 
НП(С)БО 1 фінансова звітність підприємств усіх форм власності (крім банків 
і бюджетних установ) складається з таких форм: № 1 «Баланс (Звіт про фі-
нансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний до-
хід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або № 3-н 
«Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»; № 4 «Звіт про влас-
ний капітал»; приміток до фінансової звітності. 

Сучасний баланс (звіт про фінансовий стан) значною мірою наближе-
ний до балансів, які складаються у більшості країн світу. Визначимо принци-
пові особливості структурної побудови балансу (за НП(С)БО 1), які зумов-
люють необхідність внесення змін у чинні методики фінансового аналізу: 

- актив складається з трьох розділів (необоротні активи; оборотні акти-
ви; необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття); 

- пасив складається з чотирьох розділів (власний капітал; довгострокові 
зобов’язання і забезпечення; поточні зобов’язання і забезпечення; зо-
бов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття); 

- підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформа-
ція до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому 
звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду ряд-
ка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 
до НПС)БО 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є 
суттєвою (тобто її відсутність може вплинути на рішення користувачів фі-
нансової звітності), оцінка статті може бути достовірно визначена; 

- витрати майбутніх періодів відображаються у складі оборотних активів; 
- статутний і пайовий капітал об’єднані у статтю «Зареєстрований (па-

йовий) капітал»; 
- забезпечення наступних витрат і платежів віднесені до складу довго-

строкових або поточних забов’язань і забезпечень; 
- доходи майбутніх періодів відображаються у складі поточних зо-

бов’язань і забезпечень. 
На нашу думку, найбільш важлива особливість сучасного балансу 

пов’язана з наявністю додаткових статей. Отже, за переліком статей і відпо-
відною інформацією баланси різних підприємств можуть суттєво відрізняти-
ся, але методики фінансового аналізу мають обов’язково враховувати таку 
варіативність, що забезпечить реалізацію принципів методичної універсаль-
ності та порівнянності. 

Враховуючи структурну побудову активу балансу (звіту про фінансо-
вий стан) згідно з НП(С)БО 1, у табл. 1, 2 наведений варіант відповідно акти-
ву і пасиву скороченого аналітичного балансу.  

Отже, залежно від змісту інформації вихідного балансу підприємства 
актив і пасив скороченого аналітичного балансу можуть бути розширені за 
рахунок додаткових видів відповідно майна і джерел формування капіталу. 
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 Таблиця 1 
Актив скороченого аналітичного балансу (за НП(С)БО 1) 

№ 
з/п Вид активів (майна) Порядок розрахунку за 

даними форми № 1 (рядки) 
  Майно – всього 1300 
1. Необоротні активи 1095 
1.1 Основні засоби1 1010+1015+1020 
1.2 …2 … 
2. Оборотні активи 1195 
2.1 Запаси 1100 
2.1.1 Виробничі запаси3 1101 
2.1.2 Готова продукція і товари3 1103+1103 
2.2 Поточні біологічні активи 1110 
2.3 Поточна дебіторська заборгованість сума із 1125 по 1155 (без 1136) 

2.4 Гроші та їх еквіваленти, поточні фінансові 
інвестиції 1160+1165 

2.5 Витрати майбутніх періодів 1170 
2.6 Інші оборотні активи 11203+11803+1190 

3. Необоротні активи, утримувані для прода-
жу, та групи вибуття 1200 

 
1. З урахуванням інвестиційної нерухомості і довгострокових біологічних активів. 
2. Можуть наводитись інші важливі для підприємства види необоротних активів. 
3. Додаткові статті (додаток 3 до НП(С)БО 1)). 

 Таблиця 2 
Пасив скороченого аналітичного балансу (за НП(С)БО 1)  

№ 
з/п 

Вид пасивів 
(джерел формування капіталу) 

Порядок розрахунку за 
даними форми № 1 (рядки) 

 Джерела формування капіталу – всього 1900 
1. Власний капітал 1495 
1.1 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 
1.2 …1 … 
2. Зобов’язання і забезпечення 1595+1695+1700 
2.1 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1595 
2.2 Поточні зобов’язання і забезпечення 1695 
2.2.1 Поточна кредиторська заборгованість сума із 1610 по 16502 

3. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 

 
1. Можуть наводитись інші важливі для підприємства види власного капіталу. 
2. Без урахування ряд. 1621. Включаючи додаткові статті: ряд. 1635, 1640, 1645, 

1650 (додаток 3 до НП(С)БО 1). 
 

Інформація скороченого аналітичного балансу під час оцінювання май-
нового стану підприємства досліджується з використанням прийомів горизо-
нтального і вертикального аналізу. У процесі горизонтального (часового) 
аналізу визначаються абсолютні та відносні зміни величин окремих видів ак-
тивів і пасивів за звітний період, а також у динаміці за декілька періодів, да-
ється оцінка цим змінам. Показниками горизонтального аналізу інформації 
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скороченого аналітичного балансу є: 
- величини майна і джерел формування капіталу та їх видів (станом на 

кінець базового і звітного періодів); 
- абсолютні зміни видів активів і пасивів (у тисячах гривень); 
- відносні зміни видів активів і пасивів (темп приросту у відсотках); 
- абсолютне значення одного відсотка приросту величин майна і дже-

рел формування капіталу (відношення абсолютної зміни до темпу приросту). 
Важливе значення для оцінювання майнового стану підприємства має 

вертикальний (структурний) аналіз, який передбачає дослідження структури 
активу і пасиву балансу, тобто частки окремих видів майна і джерел форму-
вання капіталу у валюті балансу та підсумку його окремих розділів, а також 
оцінювання змін, які відбуваються у структурі. До показників вертикального 
аналізу інформації скороченого аналітичного балансу належать: 

- частка окремих видів майна і джерел формування капіталу у валюті ба-
лансу та підсумку його розділів (станом на кінець базового і звітного періодів); 

- зміни у частці (у відсоткових пунктах); 
- зміни окремих видів майна і джерел формування капіталу у відсотках 

до загальної зміни валюти балансу (показник динаміки структурних змін). 
Зокрема, аналіз структури активів проводиться за показниками частки, 

%: необоротних активів у майні; оборотних активів у майні; основних засобів 
у майні, у необоротних активах; запасів у майні, в оборотних активах; готової 
продукції і товарів у майні, в оборотних активах; поточної дебіторської забо-
ргованості у майні, в оборотних активах; грошей і поточних фінансових інве-
стицій у майні, в оборотних активах та ін. 

Показниками структури пасивів є частка, %: власного капіталу в дже-
релах формування капіталу (нормативне значення – ≥ 50 %); зобов’язань і за-
безпечень у джерелах формування капіталу (нормативне значення – < 50 %); 
довгострокових зобов’язань і забезпечень у джерелах формування капіталу, у 
зобов’язаннях і забезпеченнях; поточних зобов’язань і забезпечень у джере-
лах формування капіталу, у зобов’язаннях і забезпеченнях; поточної креди-
торської заборгованості у джерелах формування капіталу, у зобов’язаннях і 
забезпеченнях, у поточних зобов’язаннях і забезпеченнях та ін. 

Перевагою вертикального аналізу порівняно з горизонтальним є мож-
ливість зіставлення структурних показників балансів різних за величиною 
майна підприємств аналогічної сфери діяльності, а також структурних показ-
ників у динаміці за суттєвої зміни абсолютних величин статей балансу.  

Форми фінансової звітності відображають різні аспекти господарських 
операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього пе-
ріоду, розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретро-
спективний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства та їх прогнозування. 

Інформація скороченого аналітичного балансу (табл. 1, 2) важлива у 
дослідженні багатьох характеристик фінансового стану підприємств за допо-
могою системи фінансово-економічних показників. Окреслимо ці методичні 
можливості у табл. 3. 



 

 298

Таблиця 3 
Напрями використання інформації скороченого аналітичного балансу у 

фінансовому аналізі (за НП(С)БО 1) 
Характе-
ристика 
фінансо-
вого стану 

Напрям  
досліджен-

ня 
Показники і порядок їх розрахунку за 

даними форми № 1 (рядки) 

Групування 
активів за 
рівнем лік-
відності 

1. Високоліквідні – гроші та їх еквіваленти, поточні фінансові інвести-
ції: 1160+1165. 
2. Середньоліквідні – поточна дебіторська заборгованість за видами: 
сума із 1120 по 1155 (без 1136). 
3. Низьколіквідні – запаси, поточні біологічні активи,  витрати майбут-
ніх періодів, інші оборотні активи:  1100+1110+1170+1180+1190. 
4. Важколіквідні – необоротні активи; необоротні активи, 
 утримувані для продажу, та групи вибуття: 1095+1200. 

Ліквід-
ність ба-
лансу 

Групування 
пасивів за 
терміновіс-
тю сплати 

1. Найбільш термінові зобов’язання – поточна кредиторська заборго-
ваність за видами: сума із 1610 по 1650 (без урахування ряд. 1621; 
включаючи додаткові статті: ряд. 1635, 1640, 1645, 1650). 
2. Короткострокові зобов’язання і забезпечення – короткострокові кре-
дити банків, поточні забезпечення, доходи майбутніх періодів, інші по-
точні зобов’язання:  1600+1605+1660+1665+1670+1690. 
3. Довгострокові зобов’язання і забезпечення – відстрочені податкові 
зобов’язання, довгострокові кредити банків, інші довгострокові зо-
бов’язання, довгострокові забезпечення, цільове фінансування: 1595. 
4. Постійні пасиви – власний капітал; зобов’язання, пов’язані з необо-
ротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 
1495+1700. 

Плато-
спромож-
ність під-
приємства 

Розрахунок 
коефіцієн-
тів ліквід-
ності 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення  грошей та їх екві-
валентів і поточних фінансових  інвестицій до поточних зобов’язань і 
забезпечень: (1160+1165) / 1695. 

Плато-
спромож-
ність під-
приєм-
ства 

Розрахунок 
коефіцієн-
тів ліквід-
ності 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності – відношення  грошей та їх еквівале-
нтів, поточних фінансових  інвестицій, поточної дебіторської заборго-
ваності та інших оборотних активів до поточних зобов’язань і  забез-
печень: (сума із 1125 по 1190) / 1695. 
3. Коефіцієнт загальної ліквідності – відношення  оборотних активів до 
поточних зобов’язань і  забезпечень: 1195 / 1695. 

Фінансова 
стійкість 
підприєм-

ства 

Розрахунок 
коефіцієн-
тів фінансо-
вої стійкос-

ті 

1. Коефіцієнт фінансової автономії – відношення  власного капіталу до 
валюти балансу: 1495 / 1900. 
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу –  відношення позико-
вого капіталу до валюти балансу: (1595+1695+1700) / 1900. 
3. Коефіцієнт фінансової стабільності – відношення  власного капіталу 
до позикового капіталу:  1495 / (1595+1695+1700). 
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу – відношення власних 
оборотних коштів до власного капіталу: (1495–1095) / 1495. 
5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів  власними оборотними 
коштами – відношення власних оборотних коштів до оборотних акти-
вів: (1495–1095) / 1195. 
6. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами –
відношення власних оборотних коштів до запасів: 
(1495–1095) / (1100+1110). 
7. Коефіцієнт нагромадження амортизації – відношення зносу до пер-
вісної вартості основних засобів і нематеріальних активів: 
(1012+1002) / (1011+1001).  
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Характе-
ристика 
фінансо-
вого стану 

Напрям  
досліджен-

ня 
Показники і порядок їх розрахунку за 

даними форми № 1 (рядки) 

Формуван-
ня вихідної 
інформації 
для визна-
чення типу 
фінансової 
стійкості 

1. Власні оборотні кошти: 1495–1095. 
2. Довгострокові кредити банків: 1510. 
3. Короткострокові кредити банків: 1600. 
4. Запаси і поточні біологічні активи: 1100+1110. 

 

Окрім наведених у табл. 3 характеристик фінансового стану, інформа-
ція активу і пасиву скороченого аналітичного балансу використовується та-
кож під час розрахунку показників: 

- комплексного оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованості; 
- наявності (відсутності) ознак поточної, критичної та надкритичної не-

платоспроможності; 
- оборотності активів і пасивів, які характеризують ділову активність; 
- інвестиційної привабливості та ефективності партнерських відносин; 
- кредитоспроможності та стану кредитування; 
- рентабельності та ефективності використання капіталу. 
Висновки. Інформація активу і пасиву скороченого аналітичного бала-

нсу, побудованого з 2013 р. відповідно до вимог НП(С)БО 1, використовуєть-
ся у фінансовому аналізі для розрахунку: 

- показників горизонтального і вертикального аналізу майна і джерел 
формування капіталу; 

- абсолютних показників ліквідності балансу і відносних показників 
платоспроможності; 

- відносних і абсолютних показників фінансової стійкості; 
- показників ділової активності, ефективності використання капіталу, 

кредитоспроможності, інвестиційної привабливості та інших характеристик 
фінансового стану підприємств.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-

СЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ  
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Улько Є.М., к.е.н., ст. викладач 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
 
У статті розглянуто з позицій проектного менеджменту доцільність виробництва 

та реалізації цукрових буряків на конкретному сільськогосподарському підприємстві. Про-
ведений SWOT-аналіз, зважено на ступінь ризиків і ринкових вигод, які відкриваються перед 
виробником цукрових буряків. Спрогнозовані ринкові ціни на довгостроковий період, що 
враховує інфляційну складову та їх ступінь варіації. Економічне та господарське обґрунту-
вання проекту зроблено в поєднанні з вирощуванням цукрових буряків у ланці сівозміни, 
строком не менше 7 років. Розрахований обсяг інвестицій та строки окупності проекту за 
звичайним і дисконтованим чистим приведеним грошовим потоком, індексом рентабель-
ності проекту за трьома сценаріями: песимістичним, звичайним і оптимістичним. 

The article deals with the position of project management and the feasibility of 
implementing a specific sugar beet farmer. Conducted SWOT-analysis, weighted by the degree 
of market risks and benefits facing sugar beet. Forecasted market prices for the long term, taking 
into account the inflation component and the degree of variation. Economic and business 
justification for the project is done in conjunction with the cultivation of sugar beet link rotation, 
for a period not less than 7 years. Computed investment and payback periods for regular and 
discounted net present cash flow, profitability index of the project under three scenarios: 
pessimistic and optimistic usual. 

 

Постановка проблеми. В умовах мінливості сучасного ринкового се-
редовища, особливо аграрного ринку, передумовою досягнення високих ре-
зультатів господарювання підприємства є спосіб його організації. Чимало на-
уковців при цьому привертають увагу до сутності і важливості застосування 
проектного менеджменту. Важливість його полягає в самому характері орієн-
тування, а він націлений на практичний бік вирішення проблем. До функцій 
проектного менеджменту відноситься: 

- аналіз інвестиційних можливостей підприємства; 
- мотивація інвестування; 
- планування інвестицій; 
- організація розробки та реалізації інвестиційних проектів; 
- контроль інвестиційних процесів; 
- регулювання інвестиційних процесів [2]. 
Як можна побачити, проектний менеджмент у своїй діяльності охоплює 

не окремо взяту складову певного процесу, а розглядає їх цілком [1]. Тому 
для сільськогосподарських виробників це набуває суттєвого значення. Так як 
необхідно не лише дати бізнес-план розвитку, а показати альтернативні варі-
анти та здійснювати управління проектом і на стадії втілення, і реалізації, а 
також описати заходи щодо його припинення чи продовження функціону-
вання в подальшому. Відтак сільськогосподарські виробники із-за специфіч-
них причин як самих галузей, так й ринкової кон’юнктури, змушені мінімізу-
вати ризики, які більш комплексно оцінюються саме за допомогою проектно-
го менеджменту.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню щодо забез-
печення ринкової стійкості та прийняття на базі них ефективних управлінсь-
ких рішень господарських суб’єктів, висвітленню підходів до теоретичних і 
практичних аспектів із управління проектами присвячені наукові розробки 
українських і зарубіжних учених: О. Амоші, Т. Андрєєвої, Л. Антонюка, 
П. Гейзлера, О. Зав’ялової, С. Ілляшенка, П. Перерви, В. Трілленберга, Б. Фе-
дишина та ін. [1, 2, 5]. В галузі сільського господарства управління проекта-
ми набуло розвитку в працях О. Ульянченка [4], вагомі внески зроблені 
В. Андрійчуком та іншими вченими-економістами. Між тим, проектний ме-
неджмент у сільському господарстві є ще новим науково-практичним напря-
мом, досить значна кількість його сторін залишається не висвітленою, а тому 
потребує подальших наукових розвідок.  

Постановка завдання. Проаналізувати стан досліджуваного сільсько-
господарського підприємства та дати на базі проектного менеджменту альте-
рнативні варіанти з товарного виробництва цукрових буряків, визначивши 
ступінь ринкового ризику цієї стратегічної господарської одиниці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна традиційно слави-
лася виробництвом цукру, але із-за тривалих кризових процесів у цій галузі 
обсяги виробництва цукрових буряків швидкими темпами зменшилися. І нині 
перебувають на незначному рівні. Основними виробниками та постачальни-
ками цукрового буряку на переробку були сільськогосподарські підприємства, 
вони залишаються такими й на сьогодні, у 2012 р. на їх частку припадало 
91,3 % [3]. Не зважаючи на їх значну частку у виробництві, вони здатні швид-
ко переорієнтуватись на інші види сільськогосподарського виробництва.  

Відтак, основною проблемою залишається нестабільність ринкового 
середовища, а зважаючи на їх високу чутливість до таких змін, виробники 
майже без суттєвих додаткових зусиль можуть зменшити посіви або взагалі 
відмовляються від вирощування цукрових буряків. Так, у 2012 р. в Україні 
посівна площа цукрових буряків становила 458,4 тис. га, що порівняно з 
2000 р. скало 53,6 %, а з 1990 р. – 28,5 % [3, c.11]. Одним з ключових чинни-
ків такого становища в даній галузі полягає у недооцінюванні, а повсякчас у 
відсутності взагалі розуміння важливості використання підходів та способів 
управління стратегічними господарськими одиницями в сільськогосподарсь-
ких підприємствах на базі проектного менеджменту. 

За основу управління проектом було обрано СТОВ «Маяк» Чугуївсько-
го району Харківської області, яке донедавна займалося вирощуванням цук-
рових буряків. В результаті повернення в сівозміну посівних площ під цукро-
вий буряк і реалізації даного проекту буде створено додаткових сім робочих 
місць, закуплено нову сільськогосподарську техніку та оновлено автомобіль-
ний парк. Індекс рентабельності проекту за семипільної сівозміни майже до-
рівнює одиниці, позитивним є й чистий приведений дохід від реалізації прое-
кту. Вибір саме цієї тематики проекту більш ґрунтовно пояснена в табл. 1.  

Вкрай важливим для господарської діяльності досліджуваного підпри-
ємства є більш повне використання наявних виробничих ресурсів, пошук 
більш ефективних шляхів залучення земель до господарського обігу тощо.  
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Таблиця 1 
Концепція проекту з виробництва цукрових буряків  

за інтенсивної технології 

Причини ініціації проекту 
Вузькоспеціалізоване виробництво продукції лише на зерновій групі, позбавляє введен-
ня науково обґрунтованої сівозміни, погіршує санітарне становище культур, посилює 
додаткове внесення ядохімікатів у боротьбі з шкідниками та бур’янами. Зависока сезон-

ність виробництва, незбалансованість рослинницької галузі. 

2. Сутність запропонованої ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної 
проблеми на підприємстві 

Перехід на інтенсивну технологію забезпечить ефективне впровадження в господарю-
вання, вирощування цукрових буряків. Площа посівів перебуватиме в межах науково 
обґрунтованих сівозмін, враховуючи допустимі вимоги щодо відповідності ґрунтів 

 господарства. 

3. Місія (генеральна мета) проекту 
Ефективне виробництво цукрових буряків високої якості задля раціоналізації  

використання природно-господарських ресурсів підприємства. 

4. Основні цілі (завдання) проекту 
Поліпшити сівозміни господарства, оптимізувати галузеву структуру, зменшити  
сезонність виробництва рослинницької продукції, створити нові робочі місця,  

забезпечити додаткову дохідність агробізнесу та більш раціональніше  
використання природно-ресурсного потенціалу  

досліджуваного підприємства. 

5. Обмеження, допущення та основні ризики проекту 
Під посів цукрових буряків не можуть бути використаними всі площі земель, адже  
частина з них мають досить високий рівень ухилу, що більше 5-7°. Обмежуючим  

фактором є висока ступінь фізичного зношення транспортних та сільськогосподарських 
машин, а також відсутність деяких одиниць техніки. До факторів ризику слід віднести 

не прогнозованість реалізаційних цін на цукровий буряк нового сезонну, а також  
можливого збільшення витрат пов’язаних зі зміною відстані транспортування 
 продукції до місця їх переробки та деякі інші в тому числі й макроекономічні. 
 

Наявність сприятливих природних умов і кваліфікованого персоналу 
підприємства дозволяють досить швидко перейти до освоєння нових вироб-
ничих програм, не змінюючи його основний напрям спеціалізації. Розташу-
вання не по далеку переробного цукрового заводу в смт. Савинці Балаклійсь-
кого району Харківської області, робить проект досить привабливим, тим бі-
льше, що господарство має розгалужену мережу доріг з твердим покриттям. 
Але одним з недоліків залишається безальтернативний варіант постачання 
цукрових коренів, лише автомобільним транспортом. Ці та деякі інші питан-
ня по проекту наведені в табл. 2. 

Для динамічного розвитку підприємства і успішної реалізації проекту, 
згідно до табл. 2, необхідним є оновлення матеріально-технічного забезпе-
чення підприємства, упровадження нових технологічних і управлінських 
прийомів.  
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Таблиця 2 
Матриця визначення явних і неявних наслідків проекту 

За проявом Очікувані 
наслідки 
проекту явні неявні 

Вигоди 

Створення додаткових робочих 
місць, зниження сезонності в рос-
линництві, зростання дохідності 
агробізнесу, підвищення економі-
чної ефективності використання 
природно-господарських ресурсів 

тощо. 

Поліпшення санітарного стану сіво-
змін, удосконалення галузевої струк-
тури в рослинництві, зменшення за-
лежності від постачальника на осно-
ві тривалої контрактації, повнота за-
лучення матеріально-технічних за-
собів, диверсифікація виробництва. 

Витрати 

Закупка нової техніки, транспорт-
них засобів, підбір кадрів і додат-
кове навчання, освоєння нової 

технології, додаткові трансакційні 
витрати та платність за надані ін-

вестиційні ресурси. 

Нагнітання інфляційних процесів, 
втрата ліквідності та платоспромож-
ності підприємства, нездатність об-
слуговувати кредиторську заборго-
ваність, збільшення терміну про-

строчення дебіторської заборговано-
сті інші негативні зовнішні ефекти. 

 

З метою одержання зваженої оцінки згідно до проекту, необхідним є 
більш повно врахувати процеси, які відбуваються в маркетинговому середо-
вищі СТОВ «Маяк», що наведено у виді матриці SWOT (табл. 3).  

Важливим у процесі управління проекту, зрозуміти ще до його початку 
впровадження, які можливості відкриваються для господарства. До основних 
слід віднести, що на сьогодні цукрові заводи із-за суттєвого скорочення посі-
вних площ цукрового буряка готові йти на компромісні кроки щодо цін на 
сировину, крім того довгострокова контрактація дозволить встановити для 
виробника солодких коренів більш прийнятну ціну. Одним з важливих моме-
нтів слід зазначити про бажання ряду підприємств створити власну сировин-
ну базу, а тому вони можуть стати й потенційними інвесторами на госпроз-
рахункових засадах.  

Попри можливості, які відкриваються цим проектом, є не менш гострі 
проблеми (загрози). Основна проблема полягає в потенційній зупинці цукро-
вого підприємства, який зведе нанівець всі зусилля, оскільки транспортні ви-
трати можуть стати непосильними й при умові невисоких виробничих ви-
трат. До цього питання потрібно підійти більш обережно з вимогою гарантій 
для господарства, але це не є вкрай критичною перепоною, тому цей бар’єр 
доволі легко можна подолати ще на етапі підготовчої роботи по проекту, під-
писавши відповідні довгострокові контракти з детальним оформленням варі-
антів припинення дій договору та заліку взаємних вимог щодо завданих зби-
тків однієї зі сторін. 

За проектом, виробничий цикл 2014–2017 рр. передбачає постійне наро-
щення урожайності цукрового буряку від 450 до 500 ц/га, а відтак освоєння 
проекту відбуватиметься по висхідній траєкторії. До того ж, загальна стратегія 
маркетингу базується на товарній концентрації, тобто не лише нарощення обся-
гів реалізації, а й на одночасному збереженні високої якості цукрових коренів. 
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Таблиця 3 
Матриця SWOT-аналізу проекту з виробництва цукрових буряків 

Сильні сторони: 
(Strengths) 

наявні власні кошти для покриття проектно-
го запиту; 

підтримка дохідності агробізнесу завдяки 
вирощуванню та реалізації озимої пшениці, 

соняшнику, тваринницької продукції; 
наявність висококваліфікованих працівників 

агрономічної служби; 
значне землезабезпечення господарства, а 
також відповідність ґрунтів до вирощування 

цукрових буряків; 
сприятливі природно-кліматичні умови гос-

подарства. 

Слабкі сторони: 
(Weaknesses) 

неукомплектованість в повному обсязі 
технікою для вирощування цукрових бу-

ряків; 
переважно низькотонажні транспортні за-
соби з високим ступенем фізичного зносу; 
низький рівень проведення технічного 
ремонту техніки та низька готовність ря-
ду сільськогосподарських машин до 
здійснення комплексу операцій; 

непідготовленість механізаторів, а також 
відсутність досвіду у працівників рем-
майстерні з обслуговуванням сучасних 

бурякозбиральних комбайнів. 
Можливості: 

(Opportunities) 
підвищення закупівельних цін із-за значної 
не завантаженості переробного підприємства 

сировиною; 
поновлене кредитування в різних комерцій-

них банках; 
залучення лізингу на умовах пільгового ви-
користання коштів Державної компанії 

«Укрлізинг»; 
охочими інвесторами виступають й самі цу-

крозаводи; 
не значна відстань до потужного цукрового 
заводу ТОВ «Агропро-мислова компанія Са-

винська»; 
наявність твердого покриття; 

обслуговування без значних простоїв або 
відсутність як таких; 

укладання договору на тривалу співпрацю з 
переробним підприємством; 

прогнозованість цін. 

Загрози: 
(Threats) 

несвоєчасність та неповнота поставки 
технічних засобів; 

припинення дії договору або суттєва 
зміна ціни на закупку цукрового буряку 

в односторонньому порядку; 
зупинка близько розташованого цукро-
вого заводу та збільшення відстані 

транспортування; 
низьке агросервісне обслуговування тех-
нічних засобів, а також закупки фальси-

фікату засобів захисту рослин; 
залежність від постачальника; 

підвищення турбулентності ринкового 
середовища; 

відмінна державної підтримки виробни-
кам цукрових буряків; 
нова сфера діяльності. 

 

Починаючи з 2014 р., обсяг реалізації становитиме 57,6 тис. ц, а до 
2017 р. збільшиться до 64,4 тис. ц, залишаючись протягом семи років проекту 
(однієї ротації) на тому ж рівні. 

Додержуючись принципів прогнозування, основні дані по реалізації 
цукрових буряків на семирічний період наведено в табл. 4.  

В табл. 4 ціни реалізації цукрових буряків наведено за трьома сценарі-
ями, а саме: оптимістичному, середньому (базовому) та песимістичному. Як 
бачимо, середньорічна ціна за очікуваним, тобто середнім варіантом збіль-
шиться з 38,97 до 51,00 грн за 1 ц продукції на протязі 2014-2020 рр. Це є на-
слідком інфляційної складової. Між тим, цінова варіація не є досить значною, 
а відсутність такого розмаху робить проект досить економічно доцільним. 
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Таблиця 4 
Прогноз середньорічних обсягів та цін реалізації цукрових буряків на  

період реалізації проекту 
Роки реалізації проекту Показники І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Прогноз обсягів реалі-
зації продукції, ц 57550 60290 63030 64400 64400 64400 64400 

Прогноз цін реалізації 
продукції,  

грн/ц за варіантами: 
       

оптимістичний 40,92 42,80 44,76 46,83 48,98 51,21 53,55 
середній 38,97 40,76 42,63 44,60 46,65 48,77 51,00 

песимістичний 37,02 38,72 40,50 42,37 44,32 46,33 48,45 
 

У проекті передбачається самозабезпечення власних потреб в насінні 
на послідуючі роки після першого. Для цього в плані необхідним є виробни-
цтво цукрових буряків в обсязі 4100 ц в якості висадків. Планова площа під 
посів цієї культури розраховувалась на основі діючих сівозмін та відбору 
придатних ґрунтів. Тим не менше під цукровий буряк І та ІІ польової сіво-
зміни виділено площу поля в середньому 83 та 54 га відповідно, що в межах 
цих же сівозмін насиченість цією культурою близько 14-15 %. 

Використання інтенсивної технології потребує значної фінансової міц-
ності, що підтверджується розрахованою вартістю виробничих ресурсів. 

Так, на перший рік реалізації проекту необхідно забезпечити потреби 
виробничих ресурсів на суму в 1218,9 тис. грн, де найбільша питома вага (в 
собівартості) припадає на добрива та пальне – 32,8 і 20,2 % відповідно. Не 
зважаючи на це, найбільші затрати припадають на перший рік, що пов’язано 
з інвестуванням в технічне забезпечення. Проведені розрахунки показують, 
що потреба в техніці як нової, так і вживаної в середньому на перший рік 
становить 6541,7 тис. грн. При цьому, завантаженість техніки в рамках тех-
нологічних операцій з виробництва та реалізації цукрових буряків залиша-
ється незначною, в середньому 22,3 %. Одночасно за операціями з транспор-
тування наявні транспортні засоби не справляються. Тому значні кошти не-
обхідні в першу чергу для купівлі технічних засобів, які згідно до технології 
в підприємстві відсутні, загальна вартість техніки на 100 га станове 1456,6 
тис. грн. 

Основні фінансові результати бізнес-проекту з виробництва цукрових 
буряків у СТОВ «Маяк» наведено в табл. 5. 

Таким чином, виробнича діяльність вже в першому році згідно до сере-
днього сценарію привнесе 510,4 тис. грн прибутку. У випадку й песимістич-
ного сценарію (несприятливої ціни) проект є прибутковим, де останній склав 
398,2 тис. грн, з можливістю подвоїти суму до кінця дії даного проекту, що є 
найбільш динамічно зростаючою величиною, тим самим підвищуючи цін-
ність даного проекту. 

Детальні розрахунки ефективності проекту наведені в табл. 6. 
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Таблиця 5 
Прогнозний бюджет доходів, витрат та прибутків від реалізації проекту 

виробництва цукрових буряків 
Роки реалізації проекту Показники І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Виручка від реалізації – 
всього, тис. грн,  
за варіантами: 

       

оптимістичний 2354,9 2580,4 2821,2 3015,9 3154,3 3297,9 3448,6 
середній 2242,7 2457,4 2687,0 2872,2 3004,3 3140,8 3284,4 

песимістичний 2130,5 2334,4 2553,0 2728,6 2854,2 2983,7 3120,2 
Обсяг реалізації, ц 57550 60290 63030 64400 64400 64400 64400 

Повна собівартість, грн/ц 30,10 30,38 30,66 31,16 32,61 34,11 35,66 
Повна собівартість –  
усього, тис. грн 1732,3 1831,6 1932,5 2006,7 2100,1 2196,7 2296,5 

Прибуток від реалізації, 
тис. грн, за варіантами:        

оптимістичний 622,6 748,8 888,7 1009,2 1054,2 1101,2 1152,1 
середній 510,4 625,8 754,5 865,5 904,2 944,1 987,9 

песимістичний 398,2 502,8 620,5 721,9 754,1 787,0 823,7 
 

Таблиця 6 
Розрахунок динамічних показників економічної ефективності проекту 

виробництва цукрових буряків 
Роки реалізації проекту Показники І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Грошовий потік, тис. грн, за варіантами:        
оптимістичний 868,0 994,2 1134,1 1254,6 1299,6 1346,6 1397,5

середній 755,8 871,2 999,9 1110,9 1149,6 1189,5 1233,3
песимістичний 643,6 748,2 865,9 967,3 999,5 1032,4 1069,1

Початкові інвестиції (вартість технічних 
засобів на 100 га), тис. грн 2614,4 - - - - - - 

Дисконтований чистий грошовий потік, 
тис. грн, за варіантами:        

оптимістичний -1587,6 821,7 852,1 857,0 806,7 759,9 717,0
середній -1689,6 720,0 751,2 758,8 713,6 671,3 632,8

песимістичний -1791,6 618,3 650,6 660,7 620,4 582,6 548,5
Чистий приведений дохід, тис. грн,  

за варіантами:  

оптимістичний 3226,8 
середній 2558,1 

песимістичний 1889,5 
Індекс рентабельності, коеф.  

оптимістичний 1,234 
середній 0,978 

песимістичний 0,723 
Дисконтований період окупності, років, 

за варіантами:  

оптимістичний 5,7 
середній 7,2 

песимістичний 9,7 
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Врахування дисконту в розмірі 10 % річних, який значно перевищує 
інфляційні очікування, виходячи з останніх 3-х років, дозволяє зробити ви-
сновок, що величина чистого приведеного доходу більша нуля (додатна), а по 
песимістичному сценарію склала 1889,5 тис. грн, що є близьким до первісно-
го інвестування в частині технічних засобів.  

Виходячи з величини індексу рентабельності проекту, гарантованим на 
успішність реалізації проекту за сім років виявився оптимістичний варіант. 
При цьому, середній варіант є досить близьким до критерію успішності реа-
лізації проекту, де величина показника близька до одиниці. У випадку песи-
містичного сценарію, прогноз показує необхідність відхилення проекту. 

Загалом два сценарії з можливими змінами можуть задовольнити про-
ект, який розрахований на сім років. При песимістичному сценарії необхідно 
продовжити термін дії проекту до 10 років, що робить практично його не 
можливим в початковому варіанті. 

Оцінка ризиковості по варіантах проекту згідно з критерієм норми без-
збитковості приведена в табл. 7. 

Таблиця 7 
Аналіз ризиковості проекту за допомогою норми беззбитковості 

Значення показників за варіантами 
Песимістичний Оптимістичний 

Показники Очікува-
ний (сере-
дній) 

змен-
шення 
факторів 
на 10 % 

норма 
беззбит-
ковості, 

% 

збіль-
шення 
факторів 
на 10 % 

норма 
без-
збит-

ковості, 
% 

Плановий обсяг реалізації 
продукції, ц 62639 х х х х 

Планова врожайність, ц/га 487,1 440,0 х 540,0 х 
Загальна сума постійних ви-

трат, грн 453105 453105 х 453105 х 

Змінні витрати на виробницт-
во 1 ц, грн 22,87 25,16 х 20,58 х 

Планова ціна реалізації 1 ц 
продукції, грн 44,77 42,53 х 47,01 х 

Норма беззбитковості, % 67,0 х 53,6 х 75,5 
 

Як бачимо з табл. 7, всі варіанти є досить привабливими, оскільки вели-
чина норми беззбитковості перевищує 50 %, але зважаючи на попередні роз-
рахунки слід, все ж таки вважати припустимим для семирічного функціону-
вання проекту середній та оптимістичний сценарій. Між тим, й песимістичний 
не можливо остаточно відхилити, так як потрібно виходити з конкретної вели-
чини платності за інвестиції та уточнення коефіцієнта дисконтування. 

Висновки. Діагностика фінансово-економічного стану СТОВ «Маяк» та 
моніторинг його маркетингового середовища, вказує на нереалізовані можливо-
сті. Відтак, підприємство не в повній мірі використовує свої внутрішньогоспо-
дарські резерви, тому повернення в сівозміну посівів цукрових буряків є страте-
гічним пріоритетом, але за умови суворого дотримання підходів проектного 
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менеджменту. Подальші дослідження варто направити на комплексне управ-
ління процесами на виробництві, розширивши управління за календарними 
строками та передбачаючи заходи по закінченню цільового терміну його дії. 

Список використаних джерел: 
1. Андрєєва Т.Є. Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства / 

Т.Є. Андрєєва, Т.Е. Петровська, Т.С. Титар // Вісник економіки транспорту і промислово-
сті. – 2011. – № 34. – С. 364–370. 

2. Гейзлер П.С. Управление проектами. [Учебн. пособие] / П.С. Гейзлер, О.В. Завь-
ялова. – Мн.: БГЭУ, 2005. – 255 с. 

3. Рослинництво України: стат. збірник за 2012 рік / Державна служба статистики 
України; за ред. Н.С. Власенко. – К., 2013. – 180 с. 

4. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигіка-
ла. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с. 

5. Федишин Б. Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту [Електр. 
ресурс] / Б. Федишин, П. Євтух // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – 
Вип. 2(7). – С. 272–276. – Режим доступу: 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1289/1/11fbpnio.pdf. 

Рецензент – д.е.н., професор Ульянченко О.В. 
 
 

УДК: 336.2:336.02:631.11 
ВПЛИВ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПОДАТКОВУ 

ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Фуга К. С., аспірант; Кучерук В. В., магістрант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Розглянуто окремі наукові підходи до трактування сутності категорії «податко-

вої політика підприємства» крізь призму визначення необхідних складових елементів про-
цесу її формування. Узагальнено теоретичні напрацювання щодо механізму обчислення 
рівня податкового навантаження та визначення його впливу на діяльність підприємства. 
Систематизовано взаємозв’язки між податковою політикою, податковою системою та 
податковим навантаженням, що має відображати позитивний вплив на діяльність 
суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм. Доведено необ-
хідність диференційовано підходу до вибору методичного інструментарію для оцінки си-
стеми оподаткування підприємства в частині аналізу діючого на ньому податкового ре-
жиму. Обґрунтовано необхідність систематичного аналізу діючої системи оподатку-
вання підприємства за різними показниками для прийняття ефективних управлінських 
рішень в сфері його податкової політики. 

Several specific scientific approaches to the interpretation of the essence of the category 
of «tax policy enterprise» through the prism defining the necessary components of the process of 
its formation. Theoretical developments on the mechanism for calculating the tax burden and to 
determine its impact on the company. Systematized the relationship between tax policy, tax 
system and tax burden, which should reflect a positive effect on businesses of different legal 
forms. The necessity of a differentiated approach to the choice of methodological tools for 
assessing tax system enterprise. in the analysis of the current tax regime on it. The necessity of a 
systematic analysis of the current system of taxing companies on various parameters for effective 
management solutions in the area of its tax policy. 

 

Постановка проблеми. Історія розвитку системи оподаткування свід-
чить про те, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів 
різних рівнів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-
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економічних процесів, перерозподілу доходів між членами суспільства, сти-
мулювання окремих видів господарської діяльності та обмеження розвитку 
інших тощо. Податки впливають на платоспроможність та фінансову стійкість 
підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяль-
ність, конкурентоспроможність продукції та загалом на поведінку підприємців 
щодо будь-якої діяльності – операційної, інвестиційної чи фінансової. Рівень 
цього впливу залежить від системи оподаткування – самих податків, рівня їх 
фіскальності, методів їх справляння, стабільності та досконалості системи.  

Свідоме використання державою податків для досягнення певної мети 
проходить у рамках її податкової політики. Тобто, існує взаємозв’язок між 
податковою політикою, яку впроваджує держава, та податковим менеджмен-
том, що має здійснювати кожне підприємство для усунення негативних нас-
лідків та мінімізації податкового навантаження на нього. Від того, наскільки 
ефективно підприємство вирішить податкові проблеми при формуванні стра-
тегії свого розвитку, залежать можливості не тільки його економічного зрос-
тання, але й суспільного виробництва в цілому.  

Саме тому, однією із стратегічних цілей розвитку підприємства є роз-
робка економіко-організаційного механізму його адаптації до умов нестабі-
льного податкового середовища з урахуванням ринкових механізмів розподі-
лу податкового навантаження, обґрунтування необхідності управління пода-
тками на підприємстві. А це можливо здійснити лише на основі аналізу пока-
зників податкового навантаження підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найбільш суттєвих на-
укових розробок стосовно розробки адекватних механізмів аналізу податково-
го навантаження, та його оцінки рівня впливу на формування податкової полі-
тики на макроекономічному рівні, слід відмітити праці таких вчених, як: Адо-
нін С. В. [1], Педько А. П. [6], Ряба О. І. [7], Гончарук Н. В., Чухно А. А. Від-
даючи належне їх науковому доробку, зауважимо, що в їх працях здебільшого 
розглядаються проблеми податкового менеджменту підприємства в цілому, і 
лише незначною мірою – аналіз системи оподаткування. Даний факт обумов-
лює доцільність продовження наукових пошуків за обраною темою. 

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є з’ясування тео-
ретичних основ формування податкової політики в Україні та впливу на рі-
вень її ефективності, як загального показника податкового навантаження, так 
і його значень в розрізі окремих видів операцій з одночасним дослідження та 
систематизація показників аналізу системи оподаткування (податкового на-
вантаження) підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність функціону-
вання податкової системи держави, реалізація її фіскальної та регулюючої 
функції в повній мірі безумовно залежить від оптимального податкового на-
вантаження на суб’єктів підприємництва.  

Податкова політика – це діяльність щодо встановлення і стягнення по-
датків. Тобто формування державних доходів за рахунок постійних і тимча-
сових джерел, визначення видів податків, платників, об’єктів, ставок, наяв-
ність пільг, механізму зарахування. При створенні своєї податкової політики 
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держава завдяки збільшенню або скороченню обсягів податкових надхо-
джень, зміни форми оподаткування, податкових ставок, тарифів, звільнення 
від оподаткування окремих галузей чи існування спеціальних умов оподатку-
вання може сприяти зростанню, або навпаки, спаду виробництва, створенню 
робочих місць та умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, покра-
щення стану окремих територій. 

Як вважає Адонін С. В., податкова політика є основним інструментом 
створення в Україні стабільної системи оподаткування, завданням якої є за-
безпечення достатнього обсягу надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, 
ефективного функціонування економіки держави, справедливого підходу до 
оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для 
подальшої інтеграції України у світове співтовариство [1, с. 5]. 

Суть, структура та роль системи оподаткування визначаються податко-
вою політикою, що є виключним правом держави, яка самостійно проводить 
цю політику в країні, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. 
Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов’язки по сплаті пода-
тків і відповідальність за порушення норм податкового законодавства, які ви-
ступають невід’ємною частиною системи оподаткування, держава висуває 
єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Тобто, завдяки 
функціонуванню податкової політики формується податкова система країни. 

Стратегія проведення податкової політики в Україні, за словами Мар-
тиненка В., повинна спиратись на ґрунтовну теоретичну базу, максимально 
враховувати відмінність перехідного стану економіки держави. Якщо подат-
ки економічно не обґрунтовані, то вони пригнічують і розвиток підприємств, 
і стимули до праці та спричиняють несправедливий перерозподіл доходів між 
соціальними групами [5]. 

Значним фіскальним показником є податкове навантаження. Податкове 
навантаження, за твердженням Левченко Н. М., – це сукупність ефектів 
впливу податків на економіку в цілому або на окремих платників. Це міра, 
ступінь, рівень економічних обмежень, що виникають внаслідок відрахуван-
ня грошових засобів на сплату податків, відволікання їх від інших можливих 
напрямків використання. Фактично, це показник ефективності податкової 
політики, що впливає на наповнення державних доходів, рівень податкових 
надходжень у структурі ВВП та частку ВВП на душу населення [4]. 

Розмір загального податкового навантаження регулюється не лише за-
вдяки зміні податкових ставок, а й за допомогою збільшення чи зменшення 
обсягів податкових пільг для певних суб’єктів господарювання. 

Слід зазначити, що діюча податкова система України на даний час не є 
досконалою. Так, існування значного переліку податкових пільг, спеціальних 
умов та пропозицій оподаткування створюють бар’єри для розвитку податко-
вої політики. Адже, при цьому спостерігається нерівномірність податкового 
навантаження на окремі групи господарювання. Оскільки порівнювати абсо-
лютні показники податкового навантаження не завжди є правильним і доці-
льним, то як же не помилитися при обранні системи оподаткування для свого 
підприємства? Для цього й розробляються показники, які характеризують 
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податкове навантаження підприємства. І на основі їх розрахунку можна об-
рати більш вигіднішу із систем. 

На сьогоднішній день на вітчизняних теренах не існує загального під-
ходу до розробки та розрахунку показників аналізу податкової системи під-
приємства, таких як при аналізі фінансового стану чи деяких його складових. 
Однак такі показники існують, одні з яких є схожими, а інші – кардинально 
різняться. Тому важливо обрати ті показники, які найбільш точно охаракте-
ризують різницю між системами оподаткування та систематизувати їх. 

Систематизація окремих показників полягає в їх розподілі на групи, що 
представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Узагальнений за групами перелік можливих для використання показ-
ників оцінки системи оподаткування на підприємстві 
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Загальні показники податкового навантаження характеризують сукупне 
податкове навантаження підприємства відносно до отриманих прибутків, ви-
готовленої продукції та ін. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Методика розрахунку та економічний зміст загальних показників  

податкового навантаження 
Показник Методика розрахунку Економічний зміст 

Загальна ефективна 
ставка податку ЕСП = Пзаг / БП 

Показує відношення загального обсягу 
податкових відрахувань до бази опода-

ткування 

Коефіцієнт подат-
комісткості реалі-
зованої продукції 

КВР = Пзаг / ВР 

Визначає питому вагу загальних подат-
кових платежів, які здійснює підприєм-
ство в бюджет з суми виручки від реа-

лізації 

Рівень оподатку-
вання підприємства РОП = Пзаг / ЧП 

Показує співвідношення суми загаль-
них податків до чистого прибутку за 

певний період 

Податкомісткість 
діяльності підпри-

ємства 
ПДП = ЧП /Пзаг 

Показник обернений до рівня оподат-
кування підприємства, показує кіль-

кість прибутку отриманого 
 на 1 грн сплачених податків 

Податковіддача до-
ходів ПД = Пзаг / ВД 

Визначає питому вагу загальних подат-
кових платежів, які здійснює підприєм-

ство в бюджет з валового доходу 
Дохід на 1 грн 

сплачених підпри-
ємством податків 

ВДп = ВД / Пзаг Показник обернений коефіцієнту пода-
тковіддачі доходів. 

 

Наведені в табл. 1 показники, широко використовуються у практиці 
аналізу системи оподаткування підприємства. Вони, хоча й характеризують 
податкове навантаження в цілому, однак не можуть повністю оцінити його. 
Для такої характеристики потрібно розрахувати показники та коефіцієнти 
трьох наступних груп. 

Доцільно зазначити, що дані показники не мають певних нормативних 
значень, оскільки для різних підприємств будуть прийнятними і ефективни-
ми ті системи оподаткування, при розрахунку яких дані коефіцієнти можуть 
кардинально різнитися. Розрахунок цих коефіцієнтів дає змогу вибрати 
найефективнішу між декількома системами оподаткування, якими може ко-
ристуватися підприємство. 

Наступною групою показників є часткові коефіцієнти, які більш конк-
ретно характеризують податкове навантаження, оскільки дають змогу зрозу-
міти які операції, чи яка з видів діяльності на підприємстві зазнає більшого 
податкового тиску. Ці розрахунки дають змогу приймати рішення щодо від-
мови від якоїсь частини діяльності (або операцій) чи навпаки (яскравим при-
кладом є співпраця з постачальниками, або покупцями, які мають пільги або 
виготовлення продукції, до якої застосовується менша податкова ставка).  

Однак, дані показники не характеризують податкове навантаження в 
розрізі окремих податків. Це можливо зробити на основі розрахунку коефіці-
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єнтів ефективності деяких податків: 
Коефіцієнт ефективності оподаткування прибутку: 

КПП = Пп / П       (1.1); 
Коефіцієнт ефективності оподаткування ПДВ (показує питому вагу 

ПДВ в чистій виручці від реалізації): 
КПДВ = ПДВ /ЧД       (1.2); 

Коефіцієнт ефективності соціальних податків (показує відношення со-
ціальних податків, сплачених підприємством до цільових фондів до бази 
оподаткування): 

КСП = СП / ФОП       (1.3); 
Ефективна ставка оподаткування доходів фізичних осіб (показує серед-

ню ставку ПДФО по підприємству): 
Кпдфо = ПДФО / ФОП      (1.4); 

Ефективна ставка оподаткування трудових ресурсів (показує загальне 
податкове навантаження на фонд оплати праці, тобто загальний рівень опо-
даткування трудових ресурсів): 

КТР = СП + ПДФО      (1.5) 
Остання група показників – оціночні коефіцієнти ефективності оподат-

кування. Вони складається з двох коефіцієнтів: коефіцієнт оподаткування ва-
лових витрат та коефіцієнт оподаткування валових доходів. Механізм розра-
хунку даних показників розглядався вище в групі часткових коефіцієнтів, але 
в теорії їх іноді виокремлюють в окрему групу. Також можливе дослідження 
та аналіз структури податкового навантаження, який показує частку кожного 
із податків в загальній структурі податкового навантаження підприємства. 

Як зазначалося вище, даний перелік коефіцієнтів та показників, за до-
помогою яких можна досліджувати податкове навантаження та ефективність 
системи оподаткування підприємства, не є повним. Однак, такої кількості ці-
лком достатньо для детального аналізу. 

Висновки. Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах на 
рівні з рядом інших факторів неможливе без досконалої податкової політики 
підприємства. Ефективна податкова політика повинна орієнтуватись на пошук 
оптимальних методів вилучення податків та рівня податкового навантаження 
для стимулювання економічного зростання. Так, формування податкової полі-
тики підприємства – складний і тривалий процес, який вимагає комплексного 
дослідження поточної ситуації з усебічним аналізом альтернатив для вибору 
найбільш оптимальної системи оподаткування. Різноманітність форм господа-
рювання і можливість використання податкових пільг та спеціальних податко-
вих режимів значно розширюють спектр можливостей зниження податкового 
навантаження при формуванні податкової політики підприємства. 
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У статті проведено оцінку темпів зміни основних виробничих показників розвитку 

аграрного сектору України протягом 2000 – 2012 рр., а також проаналізовано основні 
напрями регулювання цього сектору державою. На основі зіставлення темпів зміни ви-
тратних і результативних показників діяльності сільгосппідприємств зафіксовано пози-
тивні тенденції розвитку останніх. Аналіз взаємозв'язку сільськогосподарського виробни-
цтва країни та обсягів держпідтримки галузі засвідчив слабку залежність цих величин, а 
відповідно і низьку ефективність вжитих заходів. Головними стримуючими факторами 
розвитку аграрного сектору у подальшому визначено неефективність інституційної 
структури ринку і системи державного регулювання, дефіцит вільних грошових коштів 
для реалізації інноваційних розробок, нестабільність виробництва, запустіння сільських 
територій, застарілість технологій і технічної бази, екологічні загрози.  

Assessment of the rate of change of key performance indicators of the agricultural sector 
of Ukraine for 2000 - 2012 years is made in the article. The main directions of state regulation 
of the agrarian sector analyzed. Observed positive trends of agricultural development on the 
basis of comparison of the rate of change of consumables and effective performance of their 
activities. Analysis of the relationship of agricultural production in the country and state support 
of industry showed a weak dependence of these quantities, and thus the low efficiency of the 
measures taken. The main constraints to further development of the institutional framework 
defined inefficiency, lack of available funds to implement the innovation, production instability, 
abandonment of rural areas, outdated technology and logistics, environmental threats. 

 

Постановка проблеми. Аграрний сектор, безумовно, є одним з найваж-
ливіших секторів економіки України. За підсумками 2012 р. тут створено 9 % 
валової доданої вартості при використанні лише 3 % основних засобів і 6,6 % 
капітальних інвестицій країни; реалізація сільгосппродукції та продуктів її пе-
реробки на зовнішні ринки забезпечила 26 % експортних валютних надхо-
джень держави. У той же час в галузь сільського господарства залучено 69 % 
земельних і 15,6 % трудових ресурсів України [1]. Більше 14 млн громадян 
проживають у сільській місцевості і потребують особливої уваги з боку дер-
жави в плані забезпечення гідних соціальних та економічних умов життя. 
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Традиційно сільське господарство, як і сільська місцевість в цілому, 
поступалися іншим галузям (в першу чергу, промисловості) і міській місце-
вості за показниками ефективності. У цьому зв'язку головним завданням 
уряду було та є вирівнювання умов проживання та ведення бізнесу на селі і 
в місті. Це положення було закріплено ще в 1990 р. в Законі України «Про 
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» [2]. Однак необхідність підвищення ефективності 
проведеної аграрної політики України на сучасному етапі визнається на всіх 
рівнях – починаючи з конкретно-господарського до загальнополітичного 
[3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку та дер-
жавного регулювання аграрного сектора економіки України є широко обго-
ворюваними в наукових колах. Загальновідомі у цьому зв’язку праці таких 
учених, як: В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, В.П. Галушко, М.Д. Безуглий, 
Ю. О. Лупенко, П.Т. Саблук, Г.В. Черевко та ін. [4 - 7]. Відстеження напря-
мів і оцінка ефективності здійснюваних державою заходів підтримки сіль-
госпвиробництва не втрачає своєї актуальності внаслідок динамічного роз-
витку економічних процесів як всередині країни, так і на наднаціональному 
рівні. 

Постановка завдання. На меті нашого дослідження стоїть оцінка ди-
наміки основних показників розвитку аграрного сектору економіки України 
в цілому та сільгосппідприємств зокрема, а також огляд і оцінка ефективно-
сті основних напрямів регулювання цього сектору державою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потенціал економіки 
України в цілому і аграрного сектора зокрема оцінюється як досить висо-
кий, що підтверджується міжнародними оцінками: у рейтингу конкуренто-
спроможності Всесвітнього економічного форуму 2013 − 2014 за потенціа-
лом розвитку ринку Україна посіла 38 місце, а за його ефективністю − 124 
місце [8]. 

Незважаючи на багаторічні зусилля з формування ефективного аграр-
ного сектора, численні державні програми з розвитку українського села, 
бажаний результат поки що не досягнуто, і в аграрній сфері продовжують 
спостерігатися ознаки глибокої нестійкості. Так, виробництво основних ви-
дів сільгосппродукції значно коливається з року в рік, що призводить до не-
передбачуваності параметрів аграрного ринку, а відповідно і прибутковості 
сільгоспвиробництва. 

Намагаючись врівноважити ринкову кон'юнктуру, держава ще в 2005 
р. створила спеціальний підрозділ у складі Міністерства аграрної політики 
та продовольства України – Аграрний фонд, який формує інтервенційні за-
паси сільгосппродукції та оперує ними у разі значних відхилень фактичних 
ринкових цін від мінімальних або максимальних інтервенційних цін. У той 
же час, таке регулювання залишається мало дієвим з причини надмірної 
розвиненості посередницької мережі на агроринку (в середньому 5 ланок) і 
відповідно високої частки посередників у структурі реалізації сільгосппро-
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дукції (у 2012 р. − майже 80 % всього обсягу реалізації), тоді як частка бір-
жової торгівлі становить менше 20 % [1]. 

Заниження ціни реалізації сільськогосподарської сировини зводить до 
мінімуму ефективність бюджетної та податкової підтримки сільгоспвироб-
ників, зменшуючи прибутковість товаровиробників і приводячи до гальму-
вання відтворювальних процесів в галузі. Разом з тим погіршуються умови 
життя сільського населення, для якого залишається все менше можливостей 
прикласти свою працю у сільгоспвиробництві. Якщо в середньому по країні 
станом на кінець 2012 р на одне вільне робоче місце претендувало 11 осіб, 
то серед працівників сільського господарства − 55 осіб. Середньомісячна 
заробітна плата в сільському господарстві поступово зростає, але разом з 
тим, її рівень залишається одним з найнижчих по економіці: у 2012 р. вона 
склала 2023 грн або на третину нижче середнього рівня [3]. 

Метою будь-яких реформ та державного регулювання взагалі є під-
вищення рівня життя громадян, в той же час умовою досягнення цієї мети в 
ринковій економіці служить економічне зростання. Простеживши динаміку 
основних ресурсних та результативних показників розвитку галузі сільсько-
го господарства України протягом 2000−2012 рр., можна констатувати під-
вищення її ефективності. Оскільки цей період характеризувався нестабіль-
ністю національної валюти, то для підвищення достовірності вартісних по-
казників ми провели аналіз і в доларах США (табл. 1). 

Умовою розвитку виробництва повинна бути відповідність в темпах 
зміни основних виробничих показників, а саме: 

100 % < Tзп < Тсп < Тдр < Твп     (1) 
де Tзп – темпи зростання витрат на оплату праці; Тсп – темпи зрос-

тання собівартості продукції; ТДР – темпи зростання доходу від реалізації ; 
Твп – темпи зростання валового прибутку. 

Таке співвідношення можна назвати «золотим правилом економіки 
підприємства». З наведеного ряду випливає, що обмежувальним показником 
є темп зростання витрат праці, а найвищий темп зростання повинен бути у 
прибутку, тобто результуючі показники повинні рости більш високими тем-
пами порівняно з ресурсними показниками [9]. 

Як видно з табличних даних, співвідношення темпів зростання основ-
них показників розвитку підприємств галузі відповідало «золотому прави-
лу», що в підсумку створило умови для переходу аграрного бізнесу з розря-
ду збиткових у прибуткові. Проте позитивні тенденції поки не супроводжу-
ються вирішенням глобальних проблем галузі: дефіциту вільних грошових 
коштів для подальшого розвитку на інноваційній основі, нестабільності ви-
робництва, запустіння сільських територій, застарілості технологій та техні-
чної бази, екологічних загроз [10]. 

Вирішення всіх без винятку зазначених проблем лежить в компетенції 
держави, завдання якої, на наш погляд, полягає не тільки в прямій підтрим-
ці, а й у нестворенні додаткових бар'єрів на шляху розвитку сільського гос-
подарства. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних показників розвитку сільгоспвиробництва 

в Україні за період 2000 – 2012 рр.* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2012 р. 
2012 р. у 
% (+,-) до 

2000 р. 
Валова продукція сільського госпо-

дарства в постійних цінах 
2010 р., всього млн грн 

151022,2 179605,8 194886,5 223254,8 147,8 

млн дол. 27967,1 35565,5 23256,1 27494,4 98,3 
у тому числі вироблена сільгосппід-

приємствами, млн грн 57997,7 72764,7 94089 113082,3 195,0 

млн дол. 10740,3 14408,9 11227,8 13926,4 129,7 
Валова додана вартість сільського 

господарства, млн грн 29421 40542 82641 111748 > 3,8 р. 

млн дол. 5448,3 8028,1 9861,7 13762,1 > 2,5 р. 
Продуктивність праці у в сільгосп-
підприємствах, валової продукції з 
розрахунку на 1 працівника, тис. грн

27066,9 72621,9 132680,4 159679 > 5,9 р. 

тис. дол. 5012,4 14380,6 15833,0 19664,9 > 3,9 р. 
Прибуток (збиток) сільгосппідпри-
ємств від реалізації продукції, млн 

грн 
-121,4 1253,2 12750,5 20199,4 - 

млн дол. -22,5 248,2 1521,5 2487,6 - 
Собівартість реалізованої продукції, 

млн грн 12140,0 18429,4 60428,9 98533,7 > 8,1 

млн дол. 2248,1 3649,4 7211,1 12134,7 >5,4 р. 
Виручка від реалізації сільгосппро-

дукції, млн грн 12018,6 19682,6 73179,4 118733,1 >9,9 р. 

млн долл. 2225,7 3897,5 8732,6 14622,3 >6,6 р. 
Витрати на оплату праці, млн грн 2197,34 3356,5 6806,788 11610,4 >5,3 р. 

млн дол. 406,9148 664,6509 812,2658 1429,852 >3,5 р. 
Рівень рентабельності (збитковості) 
виробництва в сільгосппідприємст-

вах, % 
-1 6,8 21,1 20,5 - 

Частка прибуткових сільгосппідпри-
ємств в загальній їх кількості, % 65,5 64,7 69,6 78,6 +13,1 

Обсяг капітальних інвестицій у сіль-
ське господарство, млн грн 1552 4905 11881 19090 >12,3 р. 

млн дол. 287,4 971,3 1417,8 2351,0 > 8,2 р. 
Кількість зайнятих в сільгоспвироб-

ництві, тис. осіб 2551 1137 647,3 627,4 24,6 

*Джерело: розраховано і складено автором на основі даних Держкомстату Укра-
їни за 2000 – 2012 рр. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

Неефективність інституційної структури, яка відкидає Україну в рей-
тингу глобальної конкурентоспроможності країн у бік аутсайдерів, може ста-
ти головним стримуючим фактором розвитку і агропромислового виробниц-
тва країни. Провівши аналіз взаємозв'язку сільськогосподарського виробниц-
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тва країни та обсягів держпідтримки галузі, ми дійшли висновку про слабку 
залежність цих величин, що свідчить про низьку ефективність вжитих захо-
дів (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції та бюджетної 

підтримки аграрної галузі в Україні* 
*Джерело: складено автором на основі Законів України «Про державний бю-

джет» і даних Держкомстату України за 2001 – 2012 рр. 
 

З іншого боку, стимулювати розвиток сільгоспвиробництва та сільсь-
ких територій в цілому держава повинна не тільки бюджетними вливаннями, 
а в першу чергу, використанням ринкових механізмів розвитку пріоритетних 
напрямів аграрного сектору. Такі механізми, у свою чергу, стануть дієвими 
лише за умови зниження тінізації аграрного ринку (на даному етапі за різни-
ми оцінками її рівень становить від 40 до 60 %), відмови від «ручного» регу-
лювання сільгоспвиробництва, а також вдосконалення законодавчої бази у 
сфері співпраці науки і бізнесу, земельного обігу. 

Висновки. Отже, незважаючи на багаторічні зусилля з формування 
ефективного аграрного сектора, численні державні програми з розвитку укра-
їнського села, бажаний результат поки що не досягнуто і в аграрній сфері 
продовжують спостерігатися ознаки глибокої нестабільності. Аналіз взаємо-
зв'язку сільськогосподарського виробництва країни та обсягів держпідтримки 
галузі засвідчив слабку залежність цих величин, а відповідно і низьку ефек-
тивність вжитих заходів.  

Головними факторами подальшого розвитку, які слід активізувати пер-
шочергово, визначено удосконалення інституційної структури, спрямування 
інвестиційних ресурсів для реалізації інноваційних розробок, стабілізація ви-
робництва, усебічний розвиток сільських територій, оновлення технічного па-
рку і технологічного портфелю, жорсткий моніторинг екологічної рівноваги. 
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Стволова А. О., магістрант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У даній статті досліджено методики прогнозування та визначення ймовірності 

банкрутства підприємств на основі зарубіжної практики, виявлено їх переваги та недо-
ліки, а також можливості адаптації і використання зарубіжних моделей у вітчизняній 
практиці. Обгрунтовано необхідність своєчасного проведення діагностики кризового 
стану суб’єктів господарювання. Піднімаються питання визначення економічної сутно-
сті поняття «діагностика кризового стану підприємства» та подається власне його 
трактування. Узагальнено переваги та недоліки поширених в Україні методик діагности-
ки банкрутства, які базуються на використанні системи показників оцінки кризового 
стану та ймовірності банкрутства. За результатами дослідження розроблено рекомен-
дації щодо узагальнення методичних підходів до прогнозування банкрутства та діагнос-
тики кризового стану підприємств. 

This article investigates different methods of forecasting and determine the probability of 
bankruptcy based on foreign practice , identified their strengths and weaknesses as well as 
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opportunities to adapt and use of foreign models in domestic practice. The necessity of timely 
diagnostics crisis state entities. Rising the determination of the economic substance of the term " 
diagnosis of the crisis of the enterprise " and submitted his own interpretation. Summarizes the 
advantages and disadvantages of the common methods of diagnosis in Ukraine bankruptcy 
based on the use of indicators to assess the crisis situation and the probability of bankruptcy. 
The study recommendations for synthesis of methodological approaches to bankruptcy 
prediction and diagnosis of the crisis state enterprises. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання через по-

стійну конкурентну боротьбу на ринку, нестабільність на макрорівні багато 
підприємств опинилося у кризовому стані і постають перед необхідністю 
розробки та впровадження системи антикризового управління.  

Важливою складовою такої системи є наявність ефективного механізму 
діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства, своєчасне застосу-
вання якого дозволяє завчасно виявити ознаки кризових явищ та прийняти 
адекватні рішення щодо їх усунення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній лі-
тературі проблемам діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства 
приділено поглиблену увагу. Дане питання досліджували вітчизняні та зару-
біжні вчені-економістами: Е. Альтман, У. Бівер, І. Бланк, А. Грязнов, Ф. Гра-
дов, В. Коваленко, О. Кононенко, О. Кузьмін, Л. Лігоненко, О. Орлов, Є. Ря-
сних, Ю. Терлецька, О. Шапурова та інші. Однак аналіз наукових праць свід-
чить про те, що значна кількість запропонованих методик не мають належно-
го обґрунтування, є дублюванням уже існуючих, а також не підходять для 
використання вітчизняними підприємствами. У більшості випадків висвіт-
люються питання покращення роботи підприємства, що перебуває на межі 
банкрутства або вже після кризи, тоді як велике значення має своєчасна та 
достовірна діагностика факторів, що зумовлюють виникнення кризових явищ 
і дають можливість визначити шляхи усунення підприємством кризової ситу-
ації. Відсутність загальновизнаного підходу проведення діагностики є під-
твердженням того, що методичні засади і практичний інструментарій діагно-
стики кризового стану в Україні перебувають на стадії формування. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих методик діаг-
ностики кризового стану та ймовірності банкрутства, виділення їх переваг і 
недоліків та розробка, на цій основі, власних рекомендацій щодо діагностики 
кризового стану суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день 
єдиного визначення поняття «діагностика кризового стану» немає. Кожен ав-
тор трактує його по-різному. В економічній літературі наводиться визначен-
ня «діагностика економічної системи», як сукупність дослідження для визна-
чення мети функціонування підприємства. І. О. Бланк розглядає поняття «ді-
агностика банкрутства» як систему цільового фінансового аналізу, спрямова-
ного на виявлення кризового стану підприємства, який загрожує банкрутст-
вом [1, с. 256]. Л. А. Лігоненко дає визначення поняттю «діагностика розвит-
ку кризи підприємства», під яким розуміє діагностику проблем, які виникли у 
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процесі роботи підприємства та можуть викликати негативні наслідки для 
його діяльності [3, с. 85].  

На основі наведених вище підходів, дамо власне визначення поняттю 
«діагностика кризового стану». Отже, під діагностикою кризового стану 
слід розуміти сукупність логічно побудованих та економічно обґрунтованих 
методів та прийомів фінансово-економічного аналізу, які повинні застосо-
вуватись систематично через визначені проміжки часу з метою вчасного ви-
явлення ознак кризових явищ на підприємстві та оцінки перспектив його 
подальшого розвитку. 

Діагностика кризового стану та ймовірності банкрутства, залежно від 
мети та суб’єкта проведення, може передбачати застосування різних мето-
дів та інструментів. У зарубіжній практиці для її проведення використову-
ють математичні моделі, за допомогою яких формують узагальнюючий по-
казник фінансового стану, тоб-то його інтегральну оцінку. 

Широкого практичного застосування набули такі моделі: Альтмана, 
Романа Ліса, Тафлера, Фулмера, Спрінгейта, метод рейтингової оцінки фі-
нансового стану (Сайфуліна Р. С., Кадикова Г. Г.) тощо. Серед вітчизняних 
моделей діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства найбіль-
шого поширення набула дискримінантна модель, розроблена О. Терещен-
ком. Запропонована модель існує у двох варіантах [6, с. 156]. Перший – уні-
версальна модель, яка включає розрахунок шести показників і побудована 
на основі даних 850 підприємств, що діють у різних галузях промисловості. 
Друга – включає десять показників і враховує галузеву диференціацію під-
приємств. У методиках О. Терещенка особливістю є те, що основний акцент 
робиться на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних 
підприємств до групи спроможних. 

Рекомендована Л. Лігоненко методика проводиться у два етапи і пе-
редбачає розрахунок показників платоспроможності, стану та структури ка-
піталу, оборотності та прибутковості [3]. Перший етап – експрес-
діагностика, що включає показники, які можна розрахувати на основі даних 
фінансової звітності суб’єктів господарювання. Другий етап – функціональ-
на діагностика, що проводиться фінансовими аналітиками підприємства, 
або ж іншими фахівцями за домовленістю з керівником. На відміну від екс-
прес-діагностики, функціональна є дещо складнішою, адже потребує більш 
детальної інформації (матеріали управлінського обліку, результати спеціа-
льних обстежень тощо), яка є важко доступною для зовнішніх зацікавлених 
сторін. 

Переваги та недоліки поширених в Україні методик, які базуються на 
використанні системи показників – індикаторів кризового стану та ймовір-
ності банкрутства, а також нормативних методик, представлені у табл. 1. 

Отже, універсальної моделі для визначення ймовірності банкрутства 
не існує і при виборі методики аналізу необхідно враховувати цілу низку рі-
зноманітних факторів. 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки моделей діагностики кризового стану  

та ймовірності банкрутства підприємства 
Назва методики Переваги Недоліки 

Моделі інтегральної оцінки кризового стану та ймовірності банкрутства 
Модель Альтмана - простота розра-

хунку 
 

- модель не відображає таких сторін фінан-
сового стану, як оборотність активів, рента-
бельність активів, темпи зміни виторгу від 
реалізації; 
- модель була створена для США, а в Україні 
інші темпи інфляції, інші цикли макро- та 
мікроекономіки, інші рівні продуктивності 
праці; 
- коефіцієнт поточної ліквідності на практиці 
не відбиває реальної картини ліквідності 
підприємства 

Модель Р. Лісу - простота розрахунку - модель не пристосована до українських 
підприємств, вона розроблена для Англії; 
- модель створювалася з урахуванням розви-
тку західних підприємств  

Модель Чессера - модель дозволяє оці-
нити факт непогашен-
ня займу та інші умо-

ви 

- кількість факторів у моделі обмежена; 
- модель створена для оцінки рейтингу пози-
чальника 

Модель Фулмера - широке охоплення 
показників; 

- висока вірогідність 
результатів 

- розроблена для застосування в банківській  
практиці; 
- модель була створена з урахуванням спе-
цифіки західних країн; 
- необхідна корекція на національну валюту 

Модель 
Спрінгейта 

- висока точність ре-
зультатів (≥ 90 %) 

- модель була створена для підприємств 
США і Канади; 
- коефіцієнти наведені в доларах; 
- модель створена для оцінювання  
кредитоспроможності підприємств 

Дискримінантна 
модель інтеграль-
ної оцінки фінан-
сового стану 
О. Терещенка 

- врахування специфі-
ки діяль- 

ності вітчизняних під-
приємств; 

- охоплення незнач-
ної кількості вагомих 

показників 

- недостатній рівень обґрунтованості віді-
браних показників та їх нормативних зна-
чень;  
- можливість застосування лише для окремих 
підприємств;  
- недостатня точність;  
- широкий інтервал невизначеності 

Методики, які базуються на побудові системи показників – індикаторів кризового стану 
Л. Лігоненко 

(комплексна діаг-
ностика кризового 

стану) 

- охоплення великої 
кількості показників 
фінансового стану; 

- виокремлення пока-
зників експрес- та фу-
ндаментальної діагно-

стики 

- дублювання окремих показників;  
- ототожнення показників ліквідності та пла-
тоспроможності;  
- ігнорування показників виробничо-
господарської діяльності та ринкової  
активності підприємства 
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Назва методики Переваги Недоліки 
А. Синягін 
(методика оцінки 
загрози фінансової 
кризи і банкрутства 
підприємства) 

- незначна кількість 
показників;  
- простота та швид-
кість розрахунку;  
- доступність даних, 
необхідних для розра-
хунків 

- відсутність показників, за допомогою яких 
можна спрогнозувати втрату чи відновлення 
платоспроможності;  
- обмеженість переліку показників фінансо-
вого стану, що не дає можливості здійснити 
всебічну оцінку;  
- неврахування динаміки зміни фінансового 
стану підприємства 

У. Бівер (система 
показників фінан-
сового стану під-
приємства для діа-
гностики його бан-
крутства) 

- можливість вияв-
лення незадовільної 
структури балансу;  
- простота та швид-
кість застосування;  
- можливість спрог-
нозувати банкрутство 
на декілька років на-
перед 

- призначена лише для прибуткових підпри-
ємств;  
- невідповідність нормативних значень для 
підприємств окремих галузей;  
- ігнорування показників стану та  
структури грошових потоків, а також дебі-
торської та кредиторської заборгованостей 

 

Висновки. Аналіз окремих методик діагностики кризового стану та 
ймовірності банкрутства дозволив зробити наступні висновки та рекомендації. 

По-перше, практично жодна із розглянутих методик не передбачає роз-
рахунку показників, які враховували б вплив зовнішніх факторів (особливо 
конкурентів) на діяльність підприємства. Необхідність їх аналізу пов’язана з 
тим, що порівняно з конкуруючими сторонами підприємство може мати від-
носно стійкий фінансовий стан і вести досить успішну діяльність на ринку, 
тоді як існуючі нормативи характеризуватимуть його стан як нестійкий чи 
кризовий, і навпаки. У кінцевому результаті така ситуація може негативно 
позначитись на відносинах з кредиторами, інвесторами, постачальниками, 
клієнтами та іншими сторонами.  

По-друге, методики окремих вчених включають надвелику кількість пока-
зників, більшість з яких є дублюванням тих, що характеризують одні і ті ж аспек-
ти діяльності (наприклад, коефіцієнт обороту та час обороту обігових коштів, ко-
ефіцієнт обороту та час обороту виробничих запасів, коефіцієнт автономії та фі-
нансової залежності тощо). Відомо, що якість та ефективність діагностики зале-
жить, насамперед, від набору оціночних показників. З одного боку, включення до 
методики значної кількості показників дає можливість максимально і різнобічно 
проаналізувати діяльність та фінансовий стан підприємства. З іншого, велика їх 
кількість робить дослідження аналітиків складними та тривалими, а також може 
створити нечітку загальну картину фінансового стану, у зв’язку із суперечливими 
значеннями окремих показників. Тому при розробці методики діагностики кри-
зового стану систему оціночних показників необхідно формувати таким чином, 
щоб вони не дублювали один одного, характеризувалися незначною кількістю і 
при цьому відображали всі найважливіші аспекти діяльності підприємства.  

По-третє, багато дослідників при розрахунку показників ліквідності та 
платоспроможності ототожнюють їх. Проте, це не зовсім правильно, адже пока-
зники ліквідності дають інформацію про наявність у підприємства ліквідних ак-
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тивів у обсягах, необхідних для покриття своїх зобов’язань, а показники плато-
спроможності показують, чи здатне підприємство розрахуватися зі своїми бор-
гами у певний момент часу. Звідси, поняття ліквідності є ширшим, до того ж, 
саме від ліквідності підприємства залежить його платоспроможність. З іншого 
боку, будучи неліквідним, підприємство може мати й інші ресурси, достатні для 
погашення зобов’язань. Відповідно, при розробці методики оцінки кризового 
стану розрахунок зазначених показників слід проводити окремо. 

По-четверте, в запропонованих методиках як зарубіжними, так і вітчи-
зняними науковцями, вирішальне значення при оцінці кризового стану та 
ймовірності банкрутства відіграють показники прибутковості та рентабель-
ності. Такий підхід є прийнятним лише для зарубіжних підприємств, які на-
магаються відобразити у звітності якнайбільшу величину прибутку з метою 
підвищення курсу своїх акцій. Для вітчизняних товаровиробників його засто-
сування є не зовсім коректним. Це пов’язано, насамперед, із тим, що окремі 
показники фінансової звітності можуть бути викривленими. Особливо це 
стосується показників витрат та прибутків. Бажання підприємств приховати 
реальні доходи від оподаткування часто призводить до недостовірності пока-
зників, розрахованих на основі даних фінансової звітності.  

По-п’яте, більшість із розглянутих методик не передбачає аналізу пока-
зників ділової активності підприємства. На нашу думку, їх розрахунок, зок-
рема внутрішньої та зовнішньої ділової активності, має вкрай важливе зна-
чення, адже дозволяє оцінити наявність та ефективність економічного потен-
ціалу підприємства, а також ризик неуспіху в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби та нестабільності ринкового середовища. Окрім цього, результати 
їх розрахунку можуть стати вагомим підґрунтям для прийняття адекватних 
рішень стосовно майна підприємства та раціональності його використання.  

Таким чином, найбільш перспективним напрямом подальших дослі-
джень є розробка методики поетапної діагностики кризового стану підпри-
ємств, яка дозволить адекватно передбачати та оцінювати кризові явища, ви-
являти їх причинно-наслідкові зв’язки і, при цьому, виключатиме з аналізу 
всі зазначені вище недоліки.  
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УДК 330.341.1 

ТЕХНОПАРКИ ЯК ЛЕГІТИМНІ СУБЄКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Шенгерій Т. О., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Здійснено аналіз ґенези вітчизняних технопарків на підставі вивчення існуючих ти-

пів технопарків як інноваційних організацій задля обґрунтування вибору їх найбільш раці-
онального типу в економічних умовах сучасної України. 

The analysis of the genesis of technology parks on the basis of study the existing type of 
technology parks as innovation organizations in order to justify the choice of the most efficient 
type of technology parks in economic conditions of modern Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Державна політика України в царині іннова-
ційної діяльності реалізуються через інноваційну інфраструктуру. Остання є 
сукупністю взаємодіючих і взаємозалежних організацій та інституцій, діяль-
ність яких розповсюджується на повний інноваційний цикл від генерації ідеї 
до реалізації нововведень. У цій структурі стрижнева роль належить іннова-
ційним підприємствам, що розробляють, виробляють і реалізують інновацій-
ні продукти, продукцію, послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 
70 % від загального обсягу продукції і (або) послуг [1, ст. 1]. Серед іннова-
ційних підприємств в Україні чільне місце посідають технопарки, що слугу-
ють позитивним прикладом реалізації державної інноваційної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика діяльності 
технопарків вивчається вітчизняними та зарубіжними науковцями – економі-
стами, істориками, філософами тощо. Серед вітчизняних досліджень укаже-
мо аналіз сутності та ролі технологічних парків у працях О. Дорошко та 
А. Продіуса, аналіз упливу технопарків на інноваційний розвиток у працях 
І. Антипова, систематизацію основних проблем розвитку українських техно-
парків у працях І. Зимина, І. Каленюк, О. Сакун, О. А. Мазур, Н. В. Осадчої, 
О. Шишкіна та ін.  

Позитивно оцінюючи напрацювання вищезгаданих дослідників, зазна-
чимо, що деякі важливі питання залишаються недостатньо вивченими. По-
перше, відсутній цілісний аналіз ґенези технопарків в Україні як єдиних легі-
тимних інноваційних організацій. По-друге, недостатньо повно висвітлено 
типологію технопарків з точки зору перспектив їх створення та розвитку в 
економічних умовах другого десятиліття ХХІ ст. в Україні.  

Постановка завдання. Метою цієї розвідки є аналіз ґенези технопарків 
на підставі вивчення існуючих типів технопарків як інноваційних організацій 
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задля обґрунтування вибору найбільш раціонального типу технопарків в еко-
номічних умовах сучасної України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Технопарки є важливими 
елементами інфраструктури інноваційної діяльності в Україні. Для іменуван-
ня таких організацій у різних країнах використовується синонімічний ряд, як-
от: «науковий парк», «дослідницький парк», «науково-технологічний парк», 
«інноваційний центр», «бізнес-парк високих технологій», «центр розвитку 
передових технологій», «технопарк», «науково-промисловий парк», «проми-
словий парк» та ін. Крайні поняття у наведеному ланцюгу мають певну спе-
цифіку. Якщо наукові парки створюються на базі наукових організацій, на-
самперед, університетів і академій з метою використання їх наукового й кад-
рового потенціалів, а також напрацьованих наукових результатів, то базою 
більшості промислових парків слугують потужності та територія великих 
підприємств, що надають підприємствам-клієнтам виробничі потужності для 
здійснення інноваційної діяльності [2, c. 6-7]. 

Виокремлюють два основні типи технопарків: територіальні технопар-
ки; віртуальні чи функціональні технопарки. 

Якщо звернутися до зарубіжних джерел, то майже всі вони визначають 
технопарк, насамперед, як територіальне утворення, тобто територіальний 
технопарк. У дефініції технопарку Загального директорату ХІІІ Європейської 
комісії «територія» виступає як родове поняття: «Науковий парк являє собою 
територію, на якій відбувається реалізація проекту розвитку …» [2, с. 8]. Де-
що схоже визначення знаходимо у Е. Амстронга, який розуміє технопарк як 
«організаційно оформлену компактну територію, …» [3, с. 12 ]. Визначення 
Асоціації наукових парків Великобританії відображає єдність території у ча-
стинах формулювання мети діяльності та основної функції технопарку на-
ступним чином: «Науковий парк – організація, …, що створена для сприяння 
формуванню та розвитку наукоємних фірм та інших організацій, звичайно 
розташованих на певній території; що виконує функції активного управління 
передачею технологій і знань у галузі бізнесу організаціям, що розташовані 
на її території» [4, с. 8]. Аналогічні видові ознаки технопарку знаходимо в 
дефініціях російських дослідників, а саме: «Технопарк – форма організації 
інноваційної діяльності наукових організацій, …, компактно розташованих 
на відокремленій території» [2, с. 9]. Схожим чином визначається технопарк у 
перших офіційно затверджених дефініціях цього поняття на пострадянському 
просторі, що датуються 1993 роком: «Під науковим, дослідним, технологіч-
ним парком слід розуміти організацію, що здійснює формування територіа-
льного інноваційного середовища з метою розвитку підприємництва в науко-
во-технічній сфері шляхом створення матеріально-технічної бази для станов-
лення, розвитку, підтримки та підготовки до самостійної діяльності малих 
інноваційних підприємств і фірм, промислового освоєння наукових знань і 
наукоємних технологій» [5]. Протягом наступного десятиліття визначення 
поняття «територіальний технопарк» зазнало певного розвитку. Наприкінці 
90-х років технологічним парком називають організацію, що є юридичною 
особою; має тісні зв’язки з одним чи декількома вищими навчальними закла-
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дами та/або науковими центрами, промисловими підприємствами, регіональ-
ними та місцевими органами влади та управління; здійснює формування на 
підпорядкованій їй території сучасного інноваційного середовища з метою 
підтримки інноваційного підприємництва шляхом створення матеріально-
технічної бази, соціокультурної, сервісної, фінансової та інших баз для ефек-
тивного становлення, розвитку, підтримки та підготовки до самостійної діяль-
ності малих і середній інноваційних підприємств, комерційного освоєння нау-
кових знань, винаходів, ноу-хау та наукоємних технологій і передачу їх на ри-
нок науково-технічної продукції з метою задоволення потреб у цій продукції 
регіону та країни [2, с. 6]. Російські офіційні видання 2006 року описують тех-
нопарк як територію, що обладнана усім необхідним для становлення та роз-
витку малих підприємств, що освоюють інноваційні технології [2, с. 11]. 

Серед безперечних переваг територіальних технопарків основною є ви-
сока концентрація в одному місці нових сучасних виробництв близької спря-
мованості [6], що спрощує процеси встановлення горизонтальних зв’язків 
між різними організаціями та полегшує їх інноваційну діяльність. 

Необхідними умовами створення територіальних технопарків є такі: 
надзвичайно великі державні витрати, що пов’язані з будівництвом та облад-
нанням обраної території; наявність на невеликій відстані від неї потужних 
наукових, освітніх і виробничих осередків, що забезпечить як мінімум наяв-
ність висококваліфікованого персоналу. Тому в Кореї, Росії, США, Японії та 
інших країнах світу технопарки переважно розміщені поруч із провідними 
університетами [6]. 

З точки зору українських реалій другого десятиліття ХХІ ст. друга з на-
ведених необхідних умов має усі шанси знайти практичне втілення завдяки 
наявності на території України значного наукового кадрового потенціалу. 
Що стосується першої умови, то українська держава не має достатньої кіль-
кості коштів для фінансування територіальних технопарків ані в найближчо-
му майбутньому, ані в десятирічній перспективі. «Що ж робити, якщо в дер-
жавному бюджеті відсутні міліарди доларів на будівництво територіальних 
технопарків, а власні високотехнологічні виробництва є бажання та необхід-
ність створювати? У цьому випадку обирають шлях організації віртуальних 
технопарків без стін» [6]. Розглянемо визначення технопарків, в яких відсут-
ні посилання на територіальну цілісність таких структур. Актуальність тако-
го аналізу обумовлена, насамперед, тим, що майже всі українські технопарки 
є віртуальними. Віртуальний технопарк – це суб’єкт інноваційної інфрастру-
ктури, що здійснює формування сприятливих умов для розвитку підприєм-
ництва в науково-технічній сфері за наявності оснащеної інформаційної та 
експериментальної бази та високої концентрації кваліфікованих кадрів [7]. 
Брати участь у роботі віртуального технопарку може будь-яка організація, 
що розташована в будь-якому регіону країни. Для цього необхідно подати до 
керуючої структури потрібного технопарку спеціальний проект, спрямований 
на впровадження у виробництво високотехнологічних інновацій. Після за-
твердження проекту організація-виконавець провадить діяльність на підставі 
спеціальних умов роботи, що визначені державою для технопарків і здійснює 
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окремий облік усієї діяльності згідно проекту. У результаті маємо віртуальну 
організацію в структурі реальної організації, що має свій відокремлений об-
лік і звітність. Такий спосіб організації роботи віртуальних технопарків має, 
принаймні, дві переваги: нівелюється потреба багатомільйонних затрат дер-
жави на будівництво та створення інфраструктури; діяльність організацій у 
рамках проекту підлягає доступному контролю та перевірці. Виокремлюють-
ся спільні суттєві риси для будь-якого типу технопарків, як-от: надання дер-
жавою спеціального режиму сприяння роботі технопарків [6]; ключовим мо-
ментом діяльності технопарків є взаємодія з вищими навчальними закладами, 
провідними науковими установами, науково-дослідними центрами, що роз-
ташовані на певній території, або в межах країни.  

У структурі технопарку виокремлюють: інфраструктуру технопарку 
як сукупність офісних будівель, виробничих приміщень, об’єктів інженерної, 
транспортної та соціальної інфраструктур; базову організацію технопарку – 
організацію, що надає територію, виробничі та офісні площі, обладнання та 
інші ресурси, що необхідні для організації діяльності технопарку на умовах 
та в порядку, передбаченому діючим законодавством. Найчастіше базовою 
організацією є вищий навчальний заклад, науково-дослідна організація, про-
мислове підприємство, конструкторське бюро тощо; резидентів технопарку 
– організації, що здійснюють свою діяльність з реалізації інноваційних прое-
ктів без створення юридичної особи на території технопарку та користуються 
його інфраструктурою; керуючу організацію технопарку – організацію, що 
здійснює керівництво технопарком, залучає та розміщує резидентів технопа-
рку на його території, забезпечує надання їм сервісних послуг [2, c. 9-10]. 

Проаналізуємо ґенезу розвитку технопарків в Україні. Українські тех-
нопарки було створено на початку 2000-х років за ініціативи президента На-
ціональної академії наук України, академіка НАНУ Б. Є. Патона та голови 
Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України, 
академіка НАНУ В. П. Семиноженка переважно на кошти зацікавлених ком-
паній, оскільки державне фінансування унеможливлювалося економічними 
умовами. Натомість українською державою технопаркам було надано спеціа-
льні пільгові умови роботи, а саме: податкові пільги – технопарки звільняли-
ся від сплати НДС і митних зборів при ввезенні імпортного обладнання з ме-
тою реалізації інноваційних проектів; надання цільових державних субсидій 
здійснювалося через перерахування нарахованих у загальному порядку пода-
тку на прибуток та НДС не до державного бюджету, а до спецфондів на спе-
ціальні рахунки з можливістю наступного цільового використання виключно 
на науково-технічну та інноваційну діяльність [6]. 

З початку ХХІ ст. в Україні зареєстровано 16 технопарків зі спеціаль-
ним режимом інноваційної діяльності. Організація легітимно вважається тех-
нологічним парком зі спеціальним режимом інноваційної діяльності, якщо 
вона прописана в Законі України «Про спеціальний режим інноваційної дія-
льності технологічних парків» [8], що регулює правові та економічні засади 
запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяль-
ності технологічних парків.  
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Навіть перші п’ять років діяльності українських технопарків засвідчили їх 
економічну ефективність. У 2001 році обсяг реалізації інноваційної продукції 
технопарками склав 176 млн. грн., у 2002 році – 607 млн. грн., у 2003 році – 1284 
млн. грн., у 2004 році – більш ніж 1787 млн. грн., у 2005 році – 2,3 млрд. грн. 

На кінець 2004 року виробництво інноваційної продукції технопарків 
сягнуло 3 млрд. грн. на рік (у цінах 2004 року). При цьому середній приріст 
виробництва склав близько 50% на рік. У рамках проектів технопарків було 
вироблено майже 8% усієї інноваційної продукції України. А на 1 гривню 
державних субсидій припадало 18 гривень інноваційної продукції. Це вказує 
на той факт, що вже на кінець 2004 року технопарки України набули статусу 
потужної сили, що здатна впливати на структуру економіки України [6]. 

Спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків було призупи-
нено законом «Про внесення змін до закону “Про державний бюджет Украї-
ни на 2005 рік” та деякі інші закони України», що був прийнятий у березні 
2005 року. З 2005 року українське законодавство жодним чином не стимулює 
сегмент інновацій, на відміну від європейських IT-інкубаторів, що діють в 
умовах пільгового оподаткування та перші декілька років повністю звільня-
ються від податків [9].  

Протягом десяти років інноваційної діяльності, впродовж 2000-2009 
років технопарками України вироблено інноваційної продукції на 14,3 млрд. 
грн. та створено понад 3500 нових висококваліфікованих робочих місць у 
рамках 112 інноваційних проектів. Надходження до державного бюджету та 
позабюджетних фондів за результатами виконання інноваційних проектів 
склали 943 млн. грн. або 178% по відношенню до державних субсидій у сумі 
531 млн. грн. [6]. 

Економічні аналітики [10] переконані, що для перехідного періоду, 
протягом якого буде здійснюватися переорієнтація вітчизняної економіки з 
сировинного виробництва на високотехнологічну продукцію, потрібно бли-
зько п’яти років, тобто його завершення слід очікувати приблизно у 2018-
2020 роках. У червні 2013 року Президент України актуалізував моніторинг 
питання щодо створення нового технопарку на базі Одеського національного 
університету, діяльність якого буде спрямовано на розробку та впровадження 
інноваційних технологій у сфері виробництва лікарських препаратів. 

Висновки. Технопарки є реальною економічною силою, реальним ін-
струментом, засобами якого уможливлюється потужна перебудова економіки 
України у бік випуску високотехнологічної, наукоємної та конкурентоспро-
можної продукції. Для України найближчим часом найбільш реальним є 
створення віртуальних технопарків, що усуває необхідність багатомільйон-
ного фінансування з державного бюджету. Стрижнева роль в успішній діяль-
ності українських технопарків відводиться створенню прозорого механізму 
інвестування. На державу покладається створення сприятливого інвестицій-
ного клімату для іноземних інвесторів. Ступінь успішності майбутньої робо-
ти технопарків в Україні буде залежати від урахування попереднього досвіду 
їх діяльності, аналізу нових сприятливих концепцій і прийняття рішень, що 
максимально відповідають українським реаліям. 
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ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» 
 
Статтю присвячено розробці та розрахунку науково-методичні засад оцінки по-

казників економічної безпеки країн та регіоні. Розрахунку впливу зміни валового внутріш-
нього продукту, прямих іноземних інвестицій, робочої сили та зовнішнього боргу на інте-
гральний індикатор безпеки та значення впливу окремих факторів на інтегральний показ-
ник економічної безпеки країн та сумарного абсолютного впливу факторів. 

The article is devoted to the development and calculation of scientific-methodical bases 
of an estimation of economic security of the countries and the region. Calculation of the effect of 
changes in gross domestic product, foreign direct investment, labour and foreign debt on the 
integral indicator of security and the impact of individual factors on the integrated indicator of 
economic security of the countries and the total absolute effect of factors.. 

 

Постановка проблеми. Застосування даних для розрахунку економічної 
безпеки за Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України – це про-
цес із низкою труднощів для аналізу поза економічною сферою, оскільки багато в 
чому ускладнюється пошук даних, фізично недоступних в офіційній статистиці, 
затримується розрахунковий процес у зв’язку з великою кількістю проміжних 
розрахунків, що гальмує кінцевий результат та можливість його аналізу чи порі-
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вняння. В посткризовий період та період рецесії і подальшого економічного під-
йому всіх країн світу інтегральний показник економічної безпеки має бути до-
ступним для аналізу світовою громадськістю, урядами, економістами, науковця-
ми, засобами масової інформації та іншими користувачами статистичних матері-
алів. Для більшої оперативності такого аналізу є потреба в оцінці цього показни-
ка доступнішим способом, кінцевий результат якого забезпечить прозорість ви-
сновків щодо отриманих даних та можливість їх порівняння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до оцінки 
економічної безпеки країни висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних 
вчених як Л.Абалкін, В.Білоус, О.Бандурка, О.Барановський, І.Бінько, В.Геєць, 
С.Глазьєв, Б.Грієр, В.Духов, М.Єрмошенко, Я.Жаліло, Б.Кваснюк, Т.Ковальчук, 
В.Манілов, Г.Маховскі, С. Мердок, В. Мунтіян, Н. Нижник, Є. Олєйніков, 
Г. Пастернак-Таранушенко, С. Пирожков, К. Петрова, В.Сенчагов, Г. Ситник, 
А. Сухоруков, Я.Тімберген, І.Червяков, В.Шлемко, Д.Фішер, В.Ярочкін та ін. 

Постановка завдання. Основною метою статті є розрахунок оцінки еко-
номічної безпеки країни, порівняння її з іншими країнами світу. Визначення 
впливу зміни валового внутрішнього продукту, прямих іноземних інвестицій, 
робочої сили та зовнішнього боргу на інтегральний індикатори безпеки країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порівняння значень ВВП, 
прямих іноземних інвестицій, економічної активності населення та зовнішнього 
боргу України із десятьма світовими країнами, що мають схожі або аналогічні 
показники у веденні національного господарства, подано в табл. 1 і табл. 2. 

Таблиця 1 
Порівняння основних показників економічної безпеки України 

та деяких країн світу в 2009 році (за ПКС)* 
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Польща 430,08 1,6 17900 13022,00 3,20 201,20 46,78 8,2 17,28
Аргентина 307,15 0,9 13900 4017,15 1,27 108,60 35,36 8,6 16,4 
Білорусь 49,04 0,2 12500 1884,40 3,84 28,50 58,12 1,0 5,00 
Півд.Корея 832,51 0,3 28100 2249,00 0,18 333,60 40,07 3,6 24,4 
ПАР 285,36 -1,7 10300 5353,69 1,88 73,84 25,88 23,8 17,30
Франція 2649,39 -2,7 32500 35121,38 2,26 4698,00 177,32 9,1 28,14
Малайзія 193,09 -1,6 13800 1387,39 0,72 48,26 24,99 3,7 11,38
Іспанія 1460,25 -3,7 29300 8553,70 0,44 2410,00 165,04 20,0 23,04
Румунія 161,11 -8,5 11600 4846,00 3,92 95,48 59,26 6,9 9,33 
Фінляндія 237,99 -8,4 34100 57,70 0,25 364,90 153,33 8,2 2,68 
Середнє 
значення за 
країнами** 

660,60 -2,4 20400 7649,24 1,80 836,24 78,62 9,11 15,50

Україна 113,55 -14,8 6300 4816,0 4,24 103,4 85,87 8,8 22,15
* складено автором на основі джерел [1,2,3,4,5,6] 
** розраховано автором 
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Окрім вартісних даних економічного зростання, боргових взаємин, ін-
вестиційних потоків та натуральних значень рівня робочої сили, в табл. 1 і 
табл. 2 наведені темпи приросту, важливі для економічної безпеки порівнян-
ня цих показників з обсягами національного доходу, представлено рівень 
ВВП на душу населення як основний показник глобального рівня життя в 
країні та процентний рівень безробіття кожної країни в певному році. 

Аналогічне порівняння показників економічної безпеки наведено для їх 
оцінки у 2010 році (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняння основних показників економічної безпеки України 

та деяких країн світу в 2010 році (за ПКС)* 
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Польща 468,59 3,9 18800 9056,00 1,93 252,90 53,97 11,8 17,66 
Аргентина 368,71 9,2 14700 6336,83 1,72 128,60 34,88 7,9 16,54 
Білорусь 54,71 7,6 13400 1402,80 2,56 24,80 45,33 0,8 4,69 
Півд.Корея 1014,48 6,2 30200 -150,10 -0,01 370,10 36,48 3,3 24,75 
ПАР 363,70 2,8 10700 1565,44 0,43 80,52 22,14 23,3 17,32 
Франція 2560,00 1,5 33300 33671,5 1,32 5633,00 183,52 9,5 29,32 
Малайзія 237,80 7,2 14700 9102,98 3,83 62,82 26,42 3,5 11,63 
Іспанія 1407,41 -0,1** 29500 24658,3 1,75 2570,00 153,90 20,0 23,09 
Румунія 161,62 0,9 11500 3453,00 2,14 108,90 67,38 8,2 9,35 
Фінляндія 238,80 3,7 35300 4396,51 1,84 370,80 155,28 8,4 2,67 
Середнє 
значення за 
країна-
ми*** 

687,58 4,29 21210 9349,33 1,75 883,62 77,93 10,7 15,70 

Україна 136,83 4,2 6700 6495,00 4,75 117,35 85,76 8,4 22,02 
* складено автором на основі джерел [1,2,4,6,7] 
** використано джерело Національного інституту статистики Іспанії [3] 
*** розраховано автором 

 

За даними джерела [1] середнє значення ВВП на душу населення в світі 
у 2009 році становить 11100 дол. США. З табл. 2 зрозуміло, що жодна із про-
аналізованих країн не перетнула цю межу в сторону зниження, окрім ПАР та 
України. Але й між цими країнами різниця складає 3 тис. дол. або 30% на од-
ну особу. За даними джерела [6] в 2010 році середньосвітовий показник при-
росту ВВП склав 4,6% (у порівнянні із попереднім роком середній світовий 
показник знизився на 0,7%). Зважаючи на те, що тільки чотири з одинадцяти 
країн (табл. 2) перевищили зазначену величину, а Україна максимально на-
близилась до неї, то можна говорити про позитивну тенденцію посткризового 
періоду. Разом з цим, для гарантії стабільності потрібне не швидке економіч-
не зростання в умовах нестачі ресурсів, а поступове і стале збільшення тем-
пів економічного зростання та слабке реагування промисловості та фінансо-
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вої системи держави на негативні чинники ззовні. Для досягнення таких ці-
лей доцільно розвивати галузі, що визначають технічний прогрес та галузі, 
що забезпечують вирівнювання розвитку економіки та досягнення якомога 
повнішої зайнятості, виходячи з динаміки структури кінцевого попиту.  

Табл. 3 дає порівняльний аналіз внеску кожної з проаналізованих країн 
в загальний обсяг ВВП в світі, в обсяг ПІІ та зовнішнього боргу, а також по-
казує аналіз їх сумарної частки в світовій економіці в 2009 році.  

Таблиця 3 
Значення відсоткової частки окремих країн 

в показниках економічної безпеки світу (2009 рік)* 
Значення показників ВВП, ПІІ, зовнішнього боргу та економічної 

активності населення 
Показники 

Приріст 
ВВП, %** 

Обсяг ВВП, 
млрд. дол. 

ПІІ, млрд. 
дол. 

Обсяг зовніш-
нього боргу, 
млрд.дол. 

Робоча сила, 
млн. осіб 

Світ - 58892,85** 1342,90*** 56900,00 **** 2991,5***** 
сукупне значення 
11 країн* - 6719,52 105,45 8459,88 - 

 Частка кожної країни в загальному світовому показ-
нику ВВП, ПІІ, зовнішнього боргу та робочої сили, %*

Україна -14,8 0,19 0,36 0,18 0,74 
Польща 1,7 0,73 0,97 0,35 0,58 
Аргентина 0,9 0,52 0,30 0,19 0,55 
Білорусь 0,2 0,08 0,14 0,05 0,17 
Південна Корея 0,2 1,41 0,17 0,59 0,82 
Південна Африка -1,8 0,48 0,40 0,13 0,58 
Франція -2,5 4,50 2,62 10,00 0,94 
Малайзія -1,7 0,33 0,10 0,08 0,38 
Іспанія -3,7 2,48 0,64 4,56 0,77 
Румунія -7,1 0,27 0,36 0,17 0,31 
Фінляндія -8,4 0,40 0,004 0,64 0,09 
частка 11 країн в 
світовому показни-
ку, %* 

- 11,41 6,05 17,25 5,79 

* складено та розраховано автором на основі джерел [7,6,2,4,5] 
** дані подані на основі джерела [6] 
*** розраховано автором для 197 країн на основі джерела [4] 
**** дані подані для 141 країни на основі джерела [7] 
***** розраховано автором для 130 країн на основі джерела [2] 

 

Аналогічний порівняльний аналіз внеску кожної з проаналізованих кра-
їн в загальний обсяг ВВП в світі, в обсяг прямих іноземних інвестицій, зов-
нішнього боргу та кадрового потенціалу, а також аналіз їх сумарної частки в 
світовій економіці 2010 року представлено в табл. 4. 

Ми пропонуємо представити узагальнюючий показник економічної 
безпеки у вигляді інтегрального показника економічної безпеки країни 
(IIESC), який є добутком часток, що використовувалися при оцінці секторів 
економічної безпеки (табл. 2 і табл. 4).  
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Таблиця 4 
Значення відсоткової частки окремих країн 

в показниках економічної безпеки світу (2010 рік)* 
Значення показників ВВП, ПІІ, зовнішнього боргу та економічної 

активності населення 
Показники 

Приріст 
ВВП, %** 

Обсяг 
ВВП, 

млрд. дол.

ПІІ, млрд. 
дол. 

Обсяг зовні-
шнього бор-
гу, млрд.дол. 

Робоча сила, 
млн. осіб 

Світ - 76287,67** 1340,97*** 56331,00**** 3027,8***** 
сукупне значення  
11 країн* - 7012,65 99,99 8380,79 - 

 Частка кожної країни в загальному світовому показ-
нику ВВП, ПІІ, зовнішнього боргу та робочої сили, %*

Україна 4,2 0,18 0,48 0,21 0,73 
Польща 3,9 0,61 0,68 0,45 0,58 
Аргентина 9,2 0,48 0,47 0,23 0,55 
Білорусь 7,6 0,07 0,10 0,04 0,15 
Південна Корея 6,2 1,33 -0,01 0,66 0,82 
Південна Африка 2,8 0,48 0,12 0,14 0,57 
Франція 1,5 3,36 2,51 8,34 0,97 
Малайзія 7,2 0,31 0,68 0,11 0,38 
Іспанія -0,1 1,84 1,84 3,85 0,76 
Румунія 0,9 0,21 0,26 0,19 0,31 
Фінляндія 3,7 0,31 0,33 0,66 0,09 
частка 11 країн в сві-
товому показнику, %* - 9,19 7,46 14,88 5,92 

* складено та розраховано автором на основі джерел [7,6,2,4,5] 
** дані подані на основі джерела [6] 
*** розраховано автором для 197 країн на основі джерела [4] 
**** дані подані на основі джерела [7] 
***** розраховано автором для 130 країн на основі джерела [2] 

 

При розрахунку IIESC прямопропорційні показники, такі як частка 
ВВП та робочої сили, виступають множниками, а оберненопропорційні пока-
зники ПІІ та зовнішнього боргу – дільниками. Таким чином, формула IIESC 
виглядає наступним чином: 

20092009

20092009
2009 EDFDI

LFGDPIIESC
×
×

=
,     (1) 

де  – інтегральний індикатор економічної безпеки країни у 
2009 році; 

 – частка ВВП аналізованої країни у цьому індикаторі у 2009 
році; 

 – частка робочої сили в країні станом на кінець 2009 року; 
 – частка прямих іноземних інвестицій в країну у 2009 році; 

 – частка зовнішнього боргу країни у 2009 році. 
Аналогічний вигляд матиме формула розрахунку IIESC для української 

економіки 2010 року. Результат виглядає наступним чином: 
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19,2
18,036,0
74,019,0

2009 =
×
×

=IIESC
 

29,1
21,048,0
73,018,0

2010 =
×
×

=IIESC
 

Кінцевий підрахунок за описаною формулою відображає загальний ре-
зультат IIESC за одинадцятьма країнами, де 0 ∞→≤ IIESC  і →IIESC 34,6 у 
2009 році та →IIESC 32,2 у 2010 році. Не існує верхньої межі IIESC, тому для 
визначення величини, для якої буде прагнути наблизитися показник IIESC, 
потрібно зробити його розрахунок для найбільших економік світу. Оскільки 
до складу IIESC входять чотири індикатори, ми зупинили вибір на тих краї-
нах, які мають найвагоміші показники за цими індикаторами: США прева-
люють у відсотковій частці ВВП (23,8% у 2009 році та 19,1% у 2010 році); 
Китай превалює у робочій силі (24% та 26,7% у 2009 та 2010 роках відповід-
но) та має найменші показники щодо зовнішнього боргу; Японія виступає ін-
вестиційним донором та за показником прямих іноземних інвестицій має від-
тік із країни, що позитивно впливатиме на IIESC. За результатами, найвищо-
го значення у 34,6 пунктів показник IIESC досягнув у 2009 році в Китаї, а 
32,2 пункти показник IIESC досягнув у 2010 році в Японії (табл. 5). 

Таблиця 5 
Результат підрахунку IIESC в одинадцяти країнах у 2009-2010 роках* 
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IIESC 
2009 2,19 1,23 5,01 1,98 11,74 5,42 0,20 14,23 0,71 1,41 13,14

IIESC 
2010 1,29 1,18 2,45 2,41 16,54 16,34 0,13 1,58 0,17 1,31 0,13 

   США Китай Японія 
2009 р. 23,8 8,5 8,6 Частка світового 

ВВП,% 2010 р. 19,1 7,8 7,2 
2009 р. 11,8 8,5 0,88 Частка світових 

ПІІ, % 2010 р. 17,6 13,8 -0,1 
2009 р. 24,0 0,8 3,8 Частка зовніш-

нього боргу в 
світі, % 2010 р. 26,7 1,0 4,8 

2009 р. 5,3 26,3 2,2 Світовий внесок 
у показник робо-

чої сили, % 2010 р. 5,1 27,1 2,2 
IIESC 2009 0,445 34,6(верхня межа) 5,7 

IIESC 2010 0,207 15,8 32,2(верхня ме-
жа) 

* розраховано автором 
 

Показник IIESC для України знизився, оскільки зменшились всі показ-
ники чисельника і збільшились всі показники знаменника. Різкий скачок хоча 
б одного із чотирьох складових IIESC неодмінно призводить до різкої зміни 
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рівня економічної безпеки. У переважної більшості країн (Фінляндії, Малай-
зії, Іспанії, Аргентині і ПАР) на різку зміну IIESC сильно впливає підвищен-
ня або зниження притоку інвестицій. Особливо сильних змін зазнав цей пока-
зник у Південній Кореї. У Іспанії значний вплив чинить низький показник 
робочої сили. Найсильнішою економікою серед одинадцяти проаналізованих 
є корейська. У Франції та Іспанії незважаючи на те, що світова частка ВВП є 
значною і присутній значний потенціал, обсяг зовнішнього боргу нівелює ви-
сокі показники інших складових IIESC. 

Результат табл. 5 повністю відображає ситуацію, що склалася зараз у 
розвинених європейських країнах, становище яких погіршилось внаслідок 
системної кризи 2010-2011 років на тлі фінансової кризи 2009 року за раху-
нок надвеликого зростання вартісних та відносних показників зовнішнього 
боргу.  

Для більш точного підрахунку рівня IIESC і аналізу стану економічної 
безпеки в обраній країні у подальшому доцільно робити сегментацію країн на 
групи зі схожими вихідними даними, що потрібні для розрахунку. Порівнян-
ня країн-лідерів та країн, чий розвиток не має вагомого впливу на світову 
економіку, може призвести до викривлення кінцевого результату та загально-
го висновку про стан безпеки в державі. Найбільш точним буде порівняння в 
середині однієї країни у часовому розрізі. 

Характерною особливістю даної методики визначення рівня економіч-
ної безпеки є те, що верхній поріг IIESC має тенденцію до збільшення за ро-
ками, оскільки підвищуються показники ВВП, інфляції, зростають грошові 
потоки і т.п., а разом з ними зростають частки країн (тобто їх внесок) у фор-
муванні світового капіталу. 

Для наступних розрахунків частки зміни кожної із складових частин 
IIESC ми використали метод ланцюгових підстановок факторного аналізу, 
спираючись на дані табл. 4.2 (для базисного року) і табл. 4.3 (для звітного ро-
ку). Такі розрахунки наведемо, перш за все, для України. 
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Для обчислення впливу кожного з факторів на відхилення показника. 

що аналізується, необхідно від кожного наступного члена (добутку) ланцю-
гової схеми, наведеної вище, відняти величину кожного попереднього [113]. 
Таким чином, вплив ВВП на інтегральний показник економічної безпеки кра-
їни буде розраховуватися за наступною формулою: 

 

2009
20092009

20092010 IIESC
EDFDI
LFGDPIIESCGDP −

×
×

=∆
 

, (3)
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тобто: 

15,0190,2038,219,2
18,036,0
74,018,0

−=−=−
×
×

=∆ GDPIIESC
 

Аналогічним чином розраховується вплив показників ПІІ, робочої сили 
та зовнішнього боргу на індикатор, що досліджується. Результат розрахунку 
виглядає наступним чином: 28,0;04,0;57,0 −=∆−=∆=∆ EDLFFDI IIESCIIESCIIESC . 

Сумарний абсолютний вплив факторів дорівнює загальному абсолют-
ному приросту інтегрального індикатора економічної безпеки країни: 

 

EDLFFDIGDP IIESCIIESCIIESCIIESCIIESC ∆+∆+∆+∆=∆ , (4)
 

Потрібно уточнити, що значення показників у формулі 4 не завжди є 
додатніми. Для отримання необхідного результату додавання кожне із 
від’ємних значень інтегральних показників розрахуємо за модулем. Отже, 

IIESC∆ = |–0,15|+0,57+|–0,04|+|–0,28| = 1,04. 
Для визначення структури впливу факторів, які досліджуються, тобто 

їх питомої ваги у загальній величині приросту інтегрального індикатора, по-
трібно одержаний частковий вплив кожного фактора поділити на сумарний 
абсолютний вплив факторів, отриманий із формули 4.4, і помножити на 
100%:  

GDP₂₀₁₀ = 0,15/1,04×100% = 14,7%; 

FDI₂₀₁₀ = 0,57/1,04×100% = 54,7%;  

LF₂₀₁₀ = 0,04/1,04×100% = 3,7%;  

ED₂₀₁₀ = 0,28/1,04×100% = 26,9%. 

Отримані результати свідчать, що частки зміни показників ВВП, ПІІ, 
робочої сили та зовнішнього боргу у загальному показнику IIESC склали 
14,7%, 54,7%, 3,7% та 26,9% відповідно. 

Викладений факторний аналіз передбачає дослідження умов, причин та 
факторів, що вплинули на економічну безпеку країн у 2009-2010 роках, та ре-
зультатів, що випливають з них. Оскільки в основі факторного аналізу засто-
совуються виявлення, оцінка і прогнозування впливу факторів на зміну ре-
зультативного показника, розглянемо детальніше отримані результати прове-
деного аналізу у табл. 6. 

В табл. 6 розглянуто показники IIESC у базисному та поточному роках 
для 11 країн світу. Проміжний розрахунок демонструє дуже розрізнені ре-
зультати в кожній країні щодо сумарної частки показників ВВП, ПІІ, робочої 
сили та зовнішнього боргу у проаналізованих роках. 

Для визначення результату впливу окремих факторів на IIESC та їх су-
марного абсолютного впливу скористаємося табл. 7. 

У табл. 7 показано результат впливу окремих факторів на сумарний 
IIESC кожної країни. Ці показники потрібні для визначення питомої ваги 
впливу факторів, що досліджуються, на IIESC. 
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Таблиця 6 
Значення інтегральних індикаторів економічної безпеки країн у 2009 і 

2010 роках та ланцюгова схема розрахунку впливу факторів* 
ланцюгова підстановка 

Країни 

Зн
ач
ен
ня

 II
ES

C
₂₀
₀₉

 

Зн
ач
ен
ня

 II
ES

C
₂₀
₁₀

 

G
D

P₁* LF
₀/FDI₀*

ED
₀ 

G
D

P₀* LF
₀/FDI₁*

ED
₀ 

G
D

P₀* LF
₁/FDI₀*

ED
₀ 

G
D

P₀
* 

LF
₀/F

D
I₀*

ED
₁ 

Україна 2,19 1,29 2,038 1,622 2,152 1,911 
Польща 1,23 1,18 1,035 1,766 1,242 0,969 

Аргентина 5,01 2,45 4,641 3,170 4,990 4,187 
Білорусь 1,98 2,41 1,705 2,656 1,835 2,253 
Південна 
Корея 11,74 16,54 11,047 19,666 11,768 10,479 

Південна 
Африка 5,42 16,34 5,329 18,497 5,358 4,917 

Франція 0,20 0,13 0,146 0,204 0,202 0,162 
Малайзія 14,23 1,58 13,533 2,166 14,372 10,825 
Іспанія 0,71 0,17 0,527 0,245 0,701 0,657 
Румунія 1,41 1,31 1,091 1,975 1,395 1,223 
Фінляндія 13,14 0,13 10,177 0,172 12,933 12,800 

* розраховано автором 
 

Таблиця 7 
Значення впливу окремих факторів на інтегральний показник економі-

чної безпеки країн та сумарного абсолютного впливу факторів* 
Країни | GDPIIESC∆ | | FDIIIESC∆ | | LFIIESC∆ | | EDIIESC∆ | IIESC∆  

Україна 0,153 0,569 0,039 0,280 1,040 
Польща 0,195 0,536 0,012 0,261 1,005 
Аргентина 0,367 1,838 0,018 0,821 3,044 
Білорусь 0,275 0,676 0,145 0,273 1,368 
Південна Корея 0,696 7,923 0,026 1,264 9,909 
Південна Африка 0,087 13,080 0,059 0,499 13,725 
Франція 0,050 0,008 0,006 0,034 0,098 
Малайзія 0,701 12,068 0,138 3,408 16,315 
Іспанія 0,181 0,463 0,007 0,051 0,702 
Румунія 0,318 0,566 0,014 0,186 1,083 
Фінляндія 2,961 12,966 0,206 0,338 16,472 

* розраховано автором 
 

Структура впливу зміни ВВП, ПІІ, зовнішнього боргу та економічної 
активності населення подана в табл. 8. 

У факторному аналізі основними прийнято вважати чинники, які мають 
вирішальний вплив на результативний показник, а вторинними вважаються ті 
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чинники, які за наявної кон’юнктури не мають вирішального впливу на ре-
зультати діяльності господарюючого суб’єкта. 

Із даних таблиці видно, що у звітному році в десяти із одинадцяти країн 
показник прямих іноземних інвестицій мав найвагоміший вплив на зміну рі-
вня індикатора економічної безпеки. Виключенням стала Франція, в якій пи-
тома вага впливу ВВП склала 76,2%. 

Таблиця 8 
Питома вага впливу зміни валового внутрішнього продукту, 

прямих іноземних інвестицій, робочої сили та зовнішнього боргу 
на інтегральний індикатор безпеки у 2010 році* 

Країна GDP FDI LF ED 

Україна 14,7 54,7 3,7 26,9 
Польща 19,5 53,4 1,2 26,0 
Аргентина 12,1 60,4 0,6 27,0 
Білорусь 20,1 49,4 10,6 19,0 
Південна Корея 7,0 80,0 0,3 12,8 
Південна Африка 0,6 95,3 0,4 3,6 
Франція 50,9 8,3 5,9 34,9 
Малайзія 4,3 74,0 0,8 20,9 
Іспанія 25,8 66,0 1,0 7,2 
Румунія 29,3 52,2 1,3 17,2 
Фінляндія 18,0 78,7 1,25 2,05 

* розраховано автором 
 

Висновки. Із проведеного аналізу видно, що у звітному році в десяти із 
одинадцяти країн показник прямих іноземних інвестицій мав найвагоміший 
вплив на зміну рівня індикатора економічної безпеки. Виключенням стала 
Франція, в якій питома вага впливу ВВП склала 76,2%. Така різниця у порів-
нянні з іншими країнами пов’язана не з тим, що ВВП Франції зазнав значних 
змін у звітному році, а з тим, що доля ВВП Франції у світі найбільша серед 
країн, що досліджуються, а також серед країн Євросоюзу і всього світу. Це 
єдина із досліджених у роботі країн, що входить до Великої вісімки і роками 
зберігає стійке положення на міжнародній арені. Що стосується показників 
української економіки, можна спостерігати, що найбільший вплив створює 
приток прямих іноземних інвестицій, що закріплює репутацію нашої країни 
як вигідного реципієнта для інвесторів з-поміж країн, що розвиваються. Не-
зважаючи на те, що приріст ВВП України сягнув 4,2% у 2010 році, а різниця 
приросту у порівнянні із 2009 роком склала рекордні 19%, питома вага його 
впливу виявилась незначною і ледь перевищила 12%. Загалом, у більшості 
досліджених країн окрім впливу інвестицій, спостерігається вагомий вплив 
інших індикаторів: для кожної країни вони є різними, але частка їх впливу 
перевищує 1/5. У таких країнах як Польща та Румунія, де не превалює жоден 
із досліджених факторів, вплив трьох із чотирьох показників сягає схожої по-
значки та свідчить про зважену грошово-кредитну, боргову та соціальну по-
літику урядів цих країн. Для корекції методів державного регулювання еко-
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номічної безпеки має сенс взяти до уваги факторний аналіз впливу показни-
ків екосестейту на зміну результатів господарської діяльності в країні. 
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ПОТОКОВІ ПРОЦЕСИ У ВІДТВОРЕННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Щербата М. Ю., викладач 
Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса 

 
У праці проаналізовано вітчизняний досвід щодо застосування потокових процесів 

у відтворенні оборотних активів молокопереробних підприємств, досліджено наукове 
осмислення впливу потокових процесів на ресурсну концепцію реалізації економічного по-
тенціалу молокопереробної галузі. 

The paper analyzes the domestic experience on the use of flow processes in the 
reproduction of current assets dairy companies researched scientific understanding of the 
influence of flow processes on the resource concept of economic potential dairy industry. 

 

Постановка проблеми. Наукове осмислення нових правових, еконо-
мічних й соціальних векторів в процесах управління фінансовою діяльністю 
молокопереробних підприємств потребує розробки адекватних механізмів 
оцінки результатів їх діяльності. Ринкова відокремленість підприємств 
спрямовує управління ними на нарощення фінансового потенціалу в довго-
строковій перспективі, збереження їх майнових ресурсів і ефективне вико-
ристання джерел їх формування. Управління фінансовими потоками, що ін-
вестовано в оборотні активи, виступає визначальним і стратегічно важли-
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вим чинником підтримання й укріплення майнового стану та потенціалу 
розвитку молокопереробного підприємства. Оцінка ефективності їх викори-
стання здійснюється за системою показників, моніторинг та аналіз яких 
уможливлює запобігання негативним тенденціям і зменшення ризику банк-
рутства, що є особливо актуальним на тлі значної кількості збиткових під-
приємств молокопереробної галузі Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та 
оцінки фінансового потенціалу підприємства присвячено роботи таких про-
відних вітчизняних дослідників, як: В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем’яненко, 
І. Ю. Гришова, В. А. Борисова, А. В. Чупис, Б. Й. Пасхавер, О. Зборовська, 
М. Й. Малік, П. Т. Саблук, П. К. Бечко, О. О. Непочатенко, П. А. Лайко, 
І. С. Чухно, Н. С. Танклевська, І. Н. Топіха, Т. А. Чернявська, 
В. В. Лебедева, та ін. [1-9]. Проте аналіз публікацій з питань методології 
оцінки відтворення оборотних активів підприємств молокопереробної галу-
зі, методичних рекомендацій щодо ресурсного забезпечення галузі і факти-
чної наявності економічного потенціалу розвитку молокопереробних під-
приємств свідчить про недостатню їх розробку та принципову поляризацію 
у діапазоні існуючих означень. 

Постановка завдання. Дослідити сучасний стан впливу потокових та 
ресурсних концепцій на формування оборотних активів підприємств моло-
копереробної галузі та напрями ефективного розміщення фінансових пото-
ків в оборотних активах молокопереробних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи сутність фі-
нансових ресурсів як частини активів, та фінансових потоків як основопо-
ложної економічної категорії зведення фінансового потенціалу підприємст-
ва в довгостроковій перспективі, деякі автори вважають доцільним навести 
точку зору зарубіжних економістів щодо активів, яка використовується в 
практичній та теоретичній діяльності фірм. Відповідно до міжнародної тер-
мінології обліку, активи – це господарчі ресурси, які повинні принести пев-
ні вигоди підприємству й характеризують його господарські засоби за скла-
дом та напрямами їх використання [2, 3]. Активи є економічними ресурса-
ми, які належать підприємству, сформовані за рахунок інвестованого в них 
капіталу, що опосередковуються рухом фінансових потоків і характеризу-
ються детермінованою вартістю та можливостями в процесі їх кругообороту 
генерувати дохід за певного рівня ризику.  

Поряд із виробничими основними та оборотними засобами кожне під-
приємство забезпечує безперервність виробничого процесу за допомогою 
засобів у сфері обігу, що зумовлене наявністю товарно-грошових відносин. 
Уречевленим носієм засобів у сфері обігу є готова продукція, грошові засо-
би у розрахунках. На відміну від засобів у сфері виробництва, які беруть 
участь у створенні нової вартості, засоби у сфері обігу є тільки носіями вже 
створеної вартості і, відповідно, не поділяються на основну й оборотну час-
тини [4]. Оборот як усієї сукупності, так і окремих видів активів підпоряд-
кований певним циклам – господарському, операційному, інвестиційному 
тощо, і частина активів може бути іммобілізована з операційного циклу під-
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приємства, але не з господарського циклу. Таким чином, під оборотними за-
собами розуміють ту частину оборотних активів, що сформована для участі 
в операційній діяльності підприємства, беручи участь в кругообороті, набу-
ває форми грошових і матеріальних операційних оборотних активів [5]. От-
же, оборотні засоби функціонують одночасно у сфері виробництва і у сфері 
обігу й набувають відповідно матеріальної та грошової форми. Тому, ви-
вчаючи ту чи іншу сукупність показників у різні періоди, можна спостеріга-
ти в які об’єкти було спрямовано фінансові потоки і ті структурні зміни, які 
відбуваються в процесі функціонування фінансових потоків. Закономірність 
пропорційного розподілу сформованого обсягу фінансових потоків між 
операційною, інвестиційною та фінансовою видами діяльності молокопере-
робних підприємств встановлює необхідність всебічного аналізу формуван-
ня та використання їх фінансового потенціалу.  

Структурні зрушення дають змогу вивчити внутрішні негативні і по-
зитивні зміни, які відбуваються на молокопереробному підприємстві з його 
активами. Для вивчення складу і сфери застосування фінансових потоків в 
активах підприємства останні групують за економічно однорідними ознака-
ми. При цьому треба знати, до яких видів активів спрямовано фінансові по-
токи, який їх стан і цільове призначення, де вони розміщені й за рахунок 
яких джерел сформовані. Особливу роль у функціонуванні фінансових по-
токів відіграють оборотні активи, що в якості об’єктів інвестування пере-
ймають на себе певні сутнісні характеристики фінансових потоків. 

Оборотні активи в якості об’єкту інвестування фінансових потоків ха-
рактеризуються мобільності, руху та, відповідно, структурної трансформа-
ції, в результаті чого можуть бути швидко перетворенні з одного виду в ін-
ший при управлінні та регулюванні фінансових потоків. При змінах 
кон’юктури товарного, споживчого та фінансового ринків чи інших екзо-
генних факторів оборотні активи не потребують додаткових витрат в проце-
сі диверсифікації операційної діяльності. 

Оборотні активи займають високу долю майнових ресурсів молокопе-
реробних підприємств, забезпечення оборотними активами набуває страте-
гічного значення при реалізації завдань сталого розвитку та нарощення фі-
нансового потенціалу підприємства. За допомогою саме оборотних активів 
підприємства забезпечують свою платоспроможність та ліквідність, за не-
обхідності оборотні активи можуть бути перетворені в грошові активи, а 
управлінські рішення щодо спрямування фінансових потоків в оборотні ак-
тиви мають короткий термін здійснення, що забезпечує швидкість їх оборо-
ту.  

Якість та обсяги формування портфелів оборотних активів, багато-
елементний склад, функціональні форми та організація кожної стадії їх обо-
роту, ризики використання в господарській діяльності молокопереробного 
підприємства в більшості визначають можливості отримання очікуваного 
доходу спрямованого в операційну діяльність обсягу фінансових потоків в 
довгостроковій перспективі. 
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Рис 1. Фінансові потоки за функціональним призначенням 

в операційному процесі [2] 
 

Якщо розглядати безперервний регулярний фінансовий потік спрямо-
ваний в оборотні активи та функціонуючий в процесі кругообороту в окре-
мих мінімальних інтервалах оглядового періоду, то можна стверджувати, що 
обсяг фінансового потоку розміщеного в оборотних активах є величиною па-
ритетною сформованому обсягу оборотних активів підприємства. Отже, ди-
наміка вартості залишків елементів оборотних активів в мінімальних інтер-
валах часу дорівнює динаміці вартості та обсягу фінансового потоку. Вихо-
дячи з цього, ефективність оптимізації фінансових потоків, що розміщено в 
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оборотних активах, можна визначити за наступними критеріями: розміром 
зниження сукупного обсягу та окремих видів залишків оборотних активів 
при незмінному обсягу виробництва; скороченням тривалості одного круго-
обороту; розміром зниження витрат обслуговування фінансового потоку мо-
локопереробного підприємства. Показники залишків фінансових ресурсів не 
є безпосередніми показниками фінансових потоків підприємства. Але показ-
ники залишків фінансових ресурсів знаходяться в прямій взаємозалежності й 
взаємоузгодженості з показниками фінансових потоків. 

Висновки. В теперішніх умовах функціонування молочної галузі втра-
чає актуальність ретельно розроблена класифікація, понятійний апарат і нау-
кові ідеї літературних попередників щодо виділення оборотних коштів з по-
няття оборотних активів, оскільки ринкова господарська діяльність моло-
копереробних підприємств спрямована на отримання прибутку не 
обов’язково виробничим шляхом, наслідки чого відчув весь агропромисло-
вий комплекс під час світової фінансової кризи. Це добре прозирає при обчи-
сленні центрального показника фінансової результативності - рентабельності 
до виробничих фондів, куди за змістом повинні включатися всі активи та 
вказує на проблему імунізації сформованих портфелів оборотних активів. 
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