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СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ ПРАБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ ТА ФІНАНСАМИ
UDK 339:74
Regulation of Capital Flows in Ukraine
O.Y. Shpeniuk
Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv
e-mail: olga.shpen@gmail.com

Ukraine is characterized by a high degree of dependence on external financing
and therefore is vulnerable to the direction of capital flows, especially to capital
outflows. Looking at the historical retrospective, Ukraine experienced two significant
waves of capital outflows: in 2009 and 2014-2015.
Table 1
Foreign capital inflows to Ukrainian private sector, mln. USD

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10
months
2015

Foreign direct
investments
9 891

10 913

4 816

6 495

7 207

8 401

4 079

299

2 191

Portfolio
investments
Equity

-1 292
388

-1 551
105

4 334
290

1 605
519

4 754
516

8 787
1 180

-2 700 -6 128
-391
168

debt securities 5 067 -1 680
Medium- and
long-term
loans
to
corporate
sector
13 366 14 639
Short-term
loans
to
corporate
sector
4 867 -1 031

-1 656

4 044

1 086

4 238

7 602

-2 310 -6 296

-3 232

35

-454

4 076

-1 779

-3 990 -7 570

-4 474

832

1 889

-1 285 1 559

786

-1 152

-4 441

11 696

10 247

15 946

-5 497

-12 659

2007

Total
inflow

5 782
715

capital
33 906

23 229

7

13 061

Based on NBU’s data In 2008-2009 the period of large capital inflows was
followed by a sharp retrenchment and a reversal of capital flows caused by global
shocks and net outflow of foreign investments and loans amounted to 4.4 bn. USD in
2009. In 2014-2015 Ukraine faced large capital outflow again. It should be stressed that
contrary to the previous episodes of capital flow reversal, the current one has been
accounted for the internal factors that is ―revolution of dignity‖ in capital city Kyiv,
annexation of Crimea by Russia and the armed conflict in Donbas since March 2014.
These led to economic deterioration, loss of confidence, and high risk aversion and
caused the massive capital outflows, in particular almost 5.5 bn. USD in 2014 and 12.7
bn. USD for 10 months 2015.
Investigating the factors affecting capital inflows in Ukraine, T. Bogdan found
evidence that Ukrainian economy is highly sensitive to a global risk aversion and
government bonds spread increases by about 38 basis points in response to a 1 of a p.p.
increase in the VIX. The results of her simulations imply that a low degree of
uncertainty at the global financial market and a rising commodity prices at the global
market can substantially reduce the cost of foreign financing for EMs’ commercial
borrowers. Low cost of financing, in its own turn, would promote the long-term
investments into the national economy and contribute to strengthening of the balance of
payments [1].
Having tried to stop massive capital outflows in 2014-2015 and defend the hryvna
exchange rate, the National bank of Ukraine introduced a number of capital and current
account restrictions including:
• foreign exchange mandatory sale requirement;
• prohibition of early repayment of loans;
• restriction on certain money transfers;
• exchange rate purchase restrictions;
• verification of foreign exchange transactions by the NBU;
• withdrawal of cash from bank accounts;
• non-commercial foreign exchange transactions;
8

• restrictions on purchase of bank metals;
• certain restrictions on activities of ukrainian banks.
According to IMF research on the level of restrictions on capital transactions,
Ukraine belongs to the category of «closed wall» [2].
But Ukraine-EU Association Agreement provides for the full liberalization of
cross-border capital flows, especially inflows. At the same time, Ukraine’s openness to
international capital flows can cause additional economic risks. So, according to IMF’s
recommendations, we believe that lifting of restrictions on flows of capital which were
implemented to fight with crisis should be gradual and prudent:
 at the first stage of liberalization, restrictions of foreign direct investment
inflows should be lifted and favorable environment for foreign direct investment and
implementation of foreign trade operation should be created;
 the second step is liberalization of foreign direct investment outflow and longterm portfolio investment;
 at the third stage - liberalization of short-term flows of capital should be
conducted;
 and the final step is lifting of restrictions on foreign investment for residents [3].
Important and main tool in order to limit the spread of systemic risks and maintain
financial stability is believed macroprudential policy. Currently in Ukraine the
following macroprudential tools are employed:
 monitoring of Financial Soundness Indicators;
 application of stress-tests for the largest banks;
 restrictions of foreign loans to residents, issues by Ukrainian banks;
 limits on open currency position by banks.
In 2015 within NBU the Financial Stability Council was established.
In February 2016 stress testing of 35 largest Ukrainian banks was finished. Stresstests showed the necessity of additional capitalization of 66 bn. UAH. In May, the NBU
is going to continue stress-testing of the next 40 banks.
9

Thus, the following perspective directions of macroprudential policy in Ukraine
after regaining the access to international capital market could be singled out:
strengthening capital requirements for banks, especially systemically important,
according to Basel III, adoption of the dynamic provisions and introduction of the anticyclical buffer of capital, tightening debt-to-income (DTI) and loan-to-income (LTI)
caps, considering the currency denomination of debt and other. Special attention should
be paid to the sector of public finance as a source of appearance and spread of systemic
risks. This causes the need in implementation the additional instruments in order to limit
the spread of systemic country risks, namely: Indicators for Fiscal Stress, Debt
Sustainability Analysis and so on.
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UDK 330.341.1
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Mgr Mateusz Popławski
Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w Łukowie
Zmiana sytuacji politycznej po roku 1989 doprowadziła do poważnych przeobrażeń
w polskim systemie prawa, co miało swoje przełożenie na funkcjonowanie gospodarki,
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a w konsekwencji zmianę jej modelu. Powstanie wolnego rynku zdeterminowało
zmianę struktury podmiotów gospodarczych, a szczególnie modelu własności. W
następstwie tych zdarzeń miał miejsce dynamiczny rozwój prywatnych podmiotów
gospodarczych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnej
restrukturyzacji przedsiębiorstw publicznych. Pojawiła się klasa przedsiębiorców,
pracujących na własny rachunek, gotowych do ponoszenia ryzyka i nadających w coraz
większym stopniu ton życiu ekonomicznemu, społecznemu i kulturalnemu w Polsce.
Pełnią one również niezwykle ważną rolę społeczną. Tworzą nowe miejsca pracy,
odprowadzają podatki z których państwo finansuje różne usługi społeczne takie jak:
zasiłki dla bezrobotnych, emerytury i renty, obronę narodową, publiczny transport,
edukację, wymiar sprawiedliwości itp. Przedsiębiorcy są innowatorami, wymyślają
nowe produkty i nowe sposoby ich wytwarzania. Na lokalnym rynku mogą być
początkiem procesu rozwoju gminy czy powiatu.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia małej i średniej przedsiębiorczości
oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowi ona praktycznie jedyną szansę
zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowania polskiej gospodarki
na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji – na rynkach światowych. Jednocześnie
małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na swojej drodze liczne bariery, które
doprowadzają do ograniczenia ich dalszego rozwoju, a niekiedy do ich upadku.
Po raz pierwszy pojęcie przedsiębiorczości pojawiło się w połowie XVIII w. W tym
czasie francuski ekonomista Richard Cantillon określił takim mianem osobę, która
potrafi znaleźć różnice cen pomiędzy rynkami i wykorzystać ją do osiągnięcia zysku.
Podzielił ludzi na tych, którzy mają pewny dochód – pracowników oraz tych, których
dochód jest niepewny – przedsiębiorców. R. Cantillion zauważył fakt, że kupcy kupują
towary po cenie „pewnej‖, aby sprzedawać je po cenie „niepewnej‖. Według niego
przedsiębiorca powinien umieć polować na okazję oraz nie bać się podejmowania
ryzyka, które związane jest ze zmianami cen na rynkach [Gruszecki 2002].
Angielscy klasycy niechętni byli przedsiębiorczości i w swoich pracach nie używali
tego pojęcia. Uważali, że kapitaliści zdobywają bogactwa cudzym kosztem poprzez
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pracę najemną. Byli przekonani o braku wpływu przedsiębiorczości na rozwój
gospodarki. Wyjątkiem był Adam Smith, który podkreślał zasługę kapitalistów w
gospodarce i rozróżniał zadania kapitalisty od funkcji kierownika firmy. Uważał on, że
osoby przedsiębiorcze oszczędzają, aby wykorzystać te środki do realizacji nowych
pomysłów [Drab – Kurowska, Sokół 2010]. Ponadto podziwiał przedsiębiorców za to,
że wykazują się sprytem i inwestują swoje pieniądze tylko wtedy, kiedy widzą
perspektywę korzystnego zwrotu z inwestycji [Angowski 2005].
W 1880 roku Jean Baptiste Say kontynuował pracę R. Cantilliona nad
przedsiębiorczością. Pierwszy zdefiniował i rozpowszechnił pojęcie przedsiębiorcy.
Według niego przedsiębiorca to osoba, która tworzy przedsiębiorstwo, sprawuje nad
nim kontrolę, dostrzega i wykorzystuje okazje do rozwoju firmy, jest siłą napędową
zmian na lepsze. Przedsiębiorca łączy dostawców i producentów z konsumentami
gotowych produktów [Angowski 2005]. J. Say głosił, że przedsiębiorczość jest
motorem rozwoju gospodarki [Grom 2009] i podzielił zysk na trzy kategorie: zysk z
ziemi, zysk z nakładów oraz zysk przemysłowy. Ponadto wyodrębnił kapitał
niematerialny jako wiedzę, talent i doświadczenie [Piecuch 2013].
Za najważniejszego prekursora przedsiębiorczości uważany jest Joseph Schumpeter.
Wywarł on ogromny wpływ na późniejsze teorie przedsiębiorczości. Jego poglądy o
traktowaniu przedsiębiorców jako budowniczych gospodarki nie straciły na aktualności.
Uważał, że przedsiębiorczość jest „nową kombinacją‖ środków produkcji, która
pozwala na wprowadzenie innowacyjnego wyrobu lub technologii, pozyskanie nowych
źródeł zasobów, utworzenie nowej organizacji produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu
[Baumol 1993]. Jako pierwszy nie wiązał przedsiębiorczości z kapitałem, lecz z pracą
ludzką. Wyraźnie oddzielił kapitalistów od przedsiębiorców, którzy są pełni pomysłów,
inicjatyw i nawet bez kapitału mogą odnieść sukces. Przedsiębiorcę nazwał
„kreatywnym niszczycielem‖, który zastępuje jeszcze sprawne maszyny i produkty
nowymi, bardziej nowoczesnymi. Teza destruktywnego charakteru innowacji do dziś
jest aktualna. Dzięki niej pojawia się wzrost gospodarczy. J. Schumpeter uważał, że
przedsiębiorca nigdy nie ponosi finansowej odpowiedzialności za swoje niepowodzenia.
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Ryzyko ponosi ten kto dostarcza kredyt, a jeżeli przedsiębiorca sam finansuje
przedsięwzięcie to ponosi ryzyko jako kapitalista, nie jako przedsiębiorca [Piecuch
2013].
Kontynuatorem rozważań J. Schumpetera był przedstawiciel austriackiej szkoły
ekonomii Israel Kirzner. Uważał on, że proces przedsiębiorczości w krótkim horyzoncie
to dostosowanie się do potrzeb otoczenia, a w długim to odkrywanie i tworzenie
innowacji. Natomiast zysk stawiał jako zachętę, główny motyw oraz priorytet
działalności przedsiębiorcy. Według niego przedsiębiorcy mają odpowiednie cechy,
predyspozycje i umiejętności do sprzedania wyrobów po cenie wyższej od zakupu.
Największy zysk dla przedsiębiorcy przynosi pozycja monopolisty ale w dłuższej
perspektywie jest ona trudna do osiągnięcia, szczególnie dla małych firm [Piecuch
2013].
W odróżnieniu od J. Schumpetera, Frank Knight uważał, że przedsiębiorcy są
główną siłą w gospodarce, która nie niszczy stanu równowagi, ale działa aby ją
przywrócić. Jako pierwszy uznał

ryzyko

i

niepewność

w

funkcjonowaniu

przedsiębiorstw. Według niego niepewność, a nie jak dotąd innowacyjność, jest istotą
działań przedsiębiorczych [Piasecki 1999]. Przedsiębiorcy posiadający odpowiednią
wiedzę, umiejętności i doświadczenie powinni ryzykować, jeżeli chcą osiągnąć zysk.
Jego zdaniem zysk nie jest różnicą przychodów i kosztów, a efektem trzech czynników
jakimi są: umiejętności przedsiębiorcy, szczęście oraz sytuacja na rynku [Piecuch
2013].
Najważniejszym kontynuatorem myśli J. Schumpetera był Peter Drucker.
Wielokrotnie stawiał on innowacje jako podstawę zachować przedsiębiorczych oraz
możliwość tworzenia bogactwa. Do najważniejszych zadań przedsiębiorcy zaliczył
inwestowanie kapitału, organizowanie produkcji

oraz wprowadzenie nowych

produktów na rynek [Angowski 2005].
W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która
wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się
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również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej [Ustawa... 2004].
Przedsiębiorstwo jako forma prowadzenia działalności gospodarczej pojawiło się
dopiero na początku XIX w., wówczas uważano je jako wytwór historyczny
i cywilizacyjny [Jasiewicz, Możaryn

2004]. Prawne pojęcie przedsiębiorstwa

zdefiniowano w Kodeksie Cywilnym jako zorganizowany zespół składników
materialnych

i niematerialnych

gospodarczej

[Ustawa…

przeznaczonych

1964].

W

literaturze

do

prowadzenia
występuje

działalności

wiele

definicji

przedsiębiorstwa jako jednostki prowadzącej działalność gospodarczą produkcyjną bądź
usługową, w celu uzyskania korzyści materialnych, aby zaspokoić potrzeby innych
podmiotów [Laszczkowska 2009].
Wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa jest bardzo
ważny, ponieważ niesie za sobą szereg następstw podatkowych, własnościowych czy
związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania. Każda z możliwości ma swoje
wady i zalety. Gospodarkę rynkową zdominowały dwie formy prowadzenia działalności
gospodarczej: przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki. Oprócz nich wyróżnia się
również przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie. Wybór formy prawnej
następuje podczas organizacji i rejestracji nowej działalności gospodarczej. Można ją
jednak zmieniać w celu dostosowania do warunków efektywnego zarządzania oraz
rozwoju [Duraj 2004].
Do połowy XX wieku ekonomiści uważali, że znaczenie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, w rozwoju gospodarek krajowych jest znikome. Istniały przesłanki, że
duże przedsiębiorstwa produkcyjne, pod wieloma względami, są efektywniejsze od
małych firm np. ze względu na postęp technologiczny, produktywność, czy efekt skali
produkcji. Dopiero pod koniec lat 70. w krajach wysokorozwiniętych oraz na początku
lat 90. w Polsce rozpoczął się dynamiczny rozwój sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP). Było to spowodowane kryzysem ekonomicznym, który
doprowadził do wzrostu cen energii, spadku globalnego popytu i ostatecznie
bankructwa wielu dużych przedsiębiorstw, którym rządy przestały udzielać państwowej
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pomocy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw doprowadziło do zmiany polityki
gospodarczej wielu krajów. Zaczęły powstawać zintegrowane strategie dla MSP.
Upraszczano systemy podatkowe i biurokratyczne, aby zachęcać ludzi do działań
przedsiębiorczych [Mikołajczyk, Krawczyk 2007].
Obecna, prawna definicja małego i średniego przedsiębiorcy została ujednolicona
dla krajów UE w 2008 roku. Według niej w skład sektora MSP wchodzą:
 mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 pracowników o obrocie
nieprzekraczającym 2 mln Euro,
 małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników o obrocie
nieprzekraczającym 10 mln Euro,
 średnie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników o obrocie
nieprzekraczającym 50 mln Euro.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajach wysokorozwiniętych, podobnie
jak w Polsce jest „motorem‖ rozwoju gospodarczego i innowacyjności we wszystkich
branżach. Jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetowych i wytwarza
ponad 50% Produktu Krajowego Brutto (PKB). Zatrudnienie w przedsiębiorstwach z
sektora MSP znajduje 2/3 ogółu pracujących w kraju. Zrównoważony rozwój sektora
MSP ma kluczowe znaczenie dla światowych gospodarek [Częstochowski 2009].
Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce występuje niższy poziom rozwoju sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu do Unii Europejskiej. Głównym
problemem

jest

niższy

poziom

wartości

dodanej

brutto

wytwarzany

w

przedsiębiorstwach. Sektor MSP w Polsce zdominowały mikroprzedsiębiorstwa, a
udział małych firm jest o połowę mniejszy niż wynosi średnia dla UE. Struktura
branżowa również odbiega od występującej w Zjednoczonej Europie, ponieważ ¾
polskich firm z sektora MSP działa w usługach i handlu. Drugim problemem sektora
MSP w Polsce jest malejąca przeżywalność firm. Według danych GUS jedynie 1/3
powstałych przedsiębiorstw działa na rynku powyżej 5 lat [PARP 2014].
W 2014 roku małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,9% wszystkich
działających przedsiębiorstw w kraju. Ich liczba w ostatnim dziesięcioleciu stale
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zwiększa się. Wyjątkiem były lata 2009 i 2011, kiedy nastąpił niewielki spadek ich
liczny spowodowany kryzysem gospodarczym (rys. 1).
Z danych wynika, że w kraju, przez ostatnie dziesięć lat, przybyło blisko pół
miliona nowych przedsiębiorstw. W 2010 roku Polska została wiceliderem spośród
krajów UE pod względem liczby nowopowstałych przedsiębiorstw. Jednak wiele tych
firm nie przetrwało pierwszego roku funkcjonowania na rynku i zakończyło działalność
w 2011 roku.
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Rysunek 1. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie
REGON w latach 2005 – 2014 (w tys.)
*-dane na dzień 31.10.2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
W 2013 roku w Polsce na 1000 mieszkańców przypadało 106 przedsiębiorstw.
Strukturę sektora MSP cechuje duże rozdrobnienie (tab.1).
Tabela 1
Struktura liczbowa sektora MSP w Polce i Unii Europejskiej w 2013 roku
Wielkość UE-27
Polska
Mikro
19 969 338 92,39% 3 890 686 95,59%
Małe
1 378 374
6,38%
145 425
3,57%
Średnie 223 648
1,03%
29 637
0,73%
Duże
43 517
0,20%
4 511
0,11%
Razem
21 614 877 100,00% 4 070 259 100,00%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Eurostat.
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Polska w porównaniu do innych krajów Wspólnoty ma stosunkowo dużą liczbę
mikroprzedsiębiorstw. W kraju działalność prowadzi blisko 20% wszystkich
mikroprzedsiębiorstw Unii Europejskiej, a niewiele ponad 10% małych lub dużych
firm. Polskie firmy stale rozwijają się poszerzając działalność i zatrudniając nowych
pracowników. Strukturę branżową sektora MSP w Polsce w 2013 roku przedstawiono
na rysunku 2. W analizie uwzględniono sektory z udziałem powyżej 5%.
26,9%

26,4%

Handel
Budownictwo
Działalność naukowa
Przemysł
5,2%

Transport
Obsługa nieruchomości

11,7%
5,4%

Opieka zdrowotna
6,2%

Inne

9,1%
9,0%

Rysunek 2. Struktura branżowa MSP w Polsce w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Najwięcej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działa
w handlu (1/4), blisko 12% w budownictwie, a ponad 9% w przemyśle oraz w
działalności naukowej i technicznej.
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Sektor małych i średnich
przedsiębiorstw jest bardzo ważny dla funkcjonowania każdego kraju, ponieważ
pozwala budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego. Niestety, ze względu na
specyfikę sektora, przedsiębiorcy napotykają wiele ekonomicznych i prawnych
przeszkód, nie tylko na początku rozpoczynania działalności, ale także podczas jej
kontynuowania, które hamują koniunkturę całego sektora [Kantorowicz, Żuk 2008].
Podstawową barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kraju są
ograniczenia

kapitałowe,

które

powodują
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niską

intensywność

wykorzystania

różnorodnych źródeł finansowania [Szczepaniak 2012]. Mimo powolnych zmian,
Polska w 2014 roku zajęła 32. pozycję, w ogólnym rankingu „Doing Bussiness‖.
Jednym z powodów awansu było obniżenie kapitału zakładowego w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 000 zł do 5 000 zł [Doing Business 2014].
Pewne trudności sprawia także założenie działalności, które często wiąże się z
uzyskaniem koncesji, pozwoleń lub licencji. Na 654 kodów PKD, 1/3 działalności
wymaga dodatkowych wpisów. Oznacza to, że rozpoczynając 1 z 220 działalności,
przedsiębiorca zmuszony jest do podejmowania kolejnych działań biurokratycznych.
Liczba potrzebnych zezwoleń zmniejsza się, lecz tempo deregulacji jest zbyt niskie, aby
było zauważalne w różnego rodzaju zestawieniach. Istnieje wysoka zależność pomiędzy
czasochłonnością i kosztownością formalności, a liczbą osób chętnych do założenia
własnej działalności gospodarczej. W rankingu „Doing Bussiness‖ w kategorii
rozpoczynanie działalności gospodarczej Polska zajmuje 116. pozycję na 189 badanych
krajów. W czołówce, poza Nową Zelandią, która jest liderem, znalazły się Litwa oraz
Białoruś. Wśród sąsiadów tylko w Republice Czeskiej jest trudniej założyć własną
firmę niż w Polsce [Doing Business 2014]
Barierę w rozwoju przedsiębiorczości stanowi także wysokość podatków, ich liczba
oraz brak przejrzystości i jednoznaczności w przepisach. System podatkowy w Polsce
jest bardzo skomplikowany, a jednocześnie mało wydajny. Właściciele małych i
średnich przedsiębiorstw, zamiast zajmować się rozwojem firmy, muszą szukać
interpretacji przepisów podatkowych, które w niektórych przypadkach zaprzeczają
sobie wzajemnie. Ciągła zmienność i niejasność w ustawie o VAT może zostać
zneutralizowana poprzez wprowadzenie jednej stawki podatku. Jednak oznacza ona
wzrost podatku między innymi na żywność i książki, dlatego politycy odwlekają
podjęcie tak odważnej decyzji [Starczewska-Krzysztoszek 2008]. Od 2004 roku w
Polsce obowiązuje 19% stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorstw. Pomimo
tego suma obciążeń podatkowych, w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
przekracza poziom 40% wypracowanego zysku firmy [Grom 2009].
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Wysokie podatki wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, które są na jednym
z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej, stanowią duże obciążenie dla rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto, wysokie koszty pracy ograniczają
przedsiębiorców w zatrudnianiu osób, które potencjalnie pomogłyby w rozwoju firmy
i przyczyniły się do osiągnięcia wyższych wyników finansowych. Drugim problemem
rynku pracy jest, kształtowana ustawowo, płaca minimalna, która przy różnicach w
rozwoju, skali bezrobocia poszczególnych regionów jest niesprawiedliwa. Dodatkowo
występują znaczne dysproporcje między wzrostem przeciętnego wynagrodzenia a płacą
minimalną (tab.2).
Tabela 2
Porównanie przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw z płacą
minimalną w latach 2004 i 2013
Wynagrodzenie
2004
przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze
2 439 zł
przedsiębiorstw
płaca minimalna
824 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2013

zmiana

3 837 zł

57,3%

1 600 zł

94,2%

W ostatnim dziesięcioleciu płaca minimalna wzrosła prawie dwukrotnie, przy
jednoczesnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw
o 60%. Wpływa to negatywnie na chęć zatrudniania niskowykwalifikowanej siły
roboczej. Przy tym płacenie składek do ZUS jest obligatoryjne, nawet w przypadku
braku wypracowania zysku przez przedsiębiorstwo. Ponadto, metodologia obliczania
minimalnych składek odprowadzanych do ZUS jest niesprawiedliwa dla małych
przedsiębiorców. Jest ona określana na podstawie średniego wynagrodzenia w firmach
zatrudniających powyżej 10 osób. W mikroprzedsiębiorstwach średnie zarobki są o
wiele niższe, a takich firm w Polsce jest ponad 95%.
Możliwości rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw istotnie ogranicza
także mniejszy, w porównaniu z firmami dużymi, kapitał intelektualny. Wynika to
przede wszystkim z ograniczonych możliwości (finansowych) korzystania z wiedzy
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odpowiednich specjalistów [Szczepaniak 2012]. Pomimo wysokiego bezrobocia na
poziomie

około

13%,

przedsiębiorcy

szukają

600

tys.

wykwalifikowanych

pracowników. Polska słabo prognozuje zmiany na rynku pracy, doprowadzając do
bezrobocia wśród młodych, wykształconych osób, które posiadają kwalifikacje
nieadekwatne do aktualnych potrzeb przedsiębiorców. Brak chęci do zdobywania
doświadczenia już na studiach oraz brak kwalifikacji miękkich doprowadza do coraz
większego bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem do 30. roku życia.
W rankingu „Doing Bussines‖ 2014 w kategorii łatwości uzyskania pozwoleń
budowlanych Polska zajęła 88. pozycję. Pomimo corocznej poprawy, wypadła słabo na
tle region u. Statystyczny polski przedsiębiorca w 2014 roku czekał 161 dni na wydanie
pozwolenia na budowę. Dla porównania w Singapurze przedsiębiorca czekał 26,
w Niemczech 97, a na Litwie 105 dni. Biurokracja ogranicza przedsiębiorców
w inwestowaniu. Dodatkowo niejasne przepisy doprowadziły do sytuacji, w której to
urzędnik

decyduje,

czy

budynek

można

wybudować,

czy

też

nie

[Doing Bussines 2014].
Na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wpływ wywierają także nowe
uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z rozwoju konkurencyjnego otoczenia, w tym
wzmocnienia pozycji firm o zasięgu globalnym i liderów sektora, które to podmioty
dysponują

znacznie

wyższym

potencjałem

kadrowo-rynkowo-organizacyjnym

[Szczepaniak 2012].
Podsumowanie i wnioski. Rozwój przedsiębiorczości, co potwierdza praktyka życia
gospodarczego

jest

fundamentem przekształceń

społecznych

i

podstawowym

czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy. Rozwój ten może stać się realną
szansą dla Polski pod warunkiem, że zostaną usunięte bariery utrudniające
przedsiębiorczość. Dlatego bardzo ważna jest postawa i polityka władz rządzących,
które powinny wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez uproszczenie
regulacji prawnych, zmianę systemu podatkowego, ułatwienie dostępu do źródeł
finansowania, wspieranie nowych technologii i zastosowań e-biznesu oraz wspieranie
edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Poza zmianami legislacyjnymi,
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proceduralnymi i strukturalnymi musi się zmienić mentalność urzędników. Urzędnicy
muszą zrozumieć, że ich praca ma polegać na służeniu obywatelom, w tym
przedsiębiorcom, a nie na utrudnianiu. Takie zmiany wniosą więcej ożywienia w życie
gospodarcze, odblokują pokłady przedsiębiorczości, uczynią gospodarkę bardziej
konkurencyjną, a w rezultacie przyniosą wzrost dobrobytu.
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УДК: 336.71
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ БАНКУ
О.Г. Агрес
Львівського національного аграрного університету
oksana_agres@ukr.net
В світовій та вітчизняній практиці при аналізі фінансової стійкості банку
досить широко застосовується комплексна оцінка, яка передбачає отримання
узагальненого показника (індекс чи інтегральна оцінка). Узагальнений показник
показує усереднений рівень фінансової стійкості банку, і в той же час не
відображає за рахунок яких саме чинників відбувалося його формування.
При здійсненні аналізу фінансової стійкості не достатньо обчислити
загальний рівень фінансової стійкості банку – необхідно проаналізувати за
рахунок яких показників відбувалися зрушення. Зростання рівня фінансової
стійкості для банку, безумовно, позитивне, але якщо воно зумовлене різким
зростанням одного показника, зі значним зниженням інших, то не можна вважати
такий банк фінансово стійким. Виходячи з вищезазначеного, при здійсненні
аналізу фінансової стійкості банку доцільно оцінювати кожен показник окремо,
отримані результати, при необхідності, порівнювати з показниками банківконкурентів.
Аналіз фінансової стійкості банків, потрібно здійснювати за наступними
показниками: аналіз якості активів банку; аналіз якості пасивів банку; аналіз
збалансування активів та пасивів банку; аналіз економічного потенціалу і ділової
активності банку; аналіз ефективності управління банком; аналіз ліквідності
балансу та платоспроможності банку; аналіз рівня ризику банку [1; 2].
Здійснення даних заходів дасть можливість не просто виявити ризик та
виміряти ступінь його впливу, а й забезпечити його мінімізацію за рахунок
постійного контролю та моніторингу [3, c. 236].
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При аналізі фінансової стійкості банку доцільно здійснювати ГЕП-аналіз,
проведення

якого

дасть

можливість

визначити

напрямки

досягнення

встановлених цілей.
Запропонований аналіз можна представити у вигляді ряду послідовних дій
(рис. 1).
Аналіз якості активів
банку
Аналіз якості пасивів
банку
Аналіз збалансування
активів та пасивів банку
Аналіз
фінансової
стійкості банків

Аналіз економічного
потенціалу і ділової
активності банку
Аналіз ефективності
управління банком

ГЕП-аналіз

Аналіз ліквідності
балансу та
платоспроможності банку
Аналіз рівня ризику банку
Рис. 1 Методики аналізу фінансової стійкості банків
ГЕП-аналіз необхідно проводити в наступній послідовності: визначення
поточного

значення,

визначення

максимально

допустимого

значення,

прогнозування розвитку та розробка сценаріїв, а заключним етапом є складання
звітності.
Проведення аналізу фінансової стійкості банку на основі запропонованої
методики передбачає розрахунок ряду показників та виявлення причин їх
структурних зрушень в динаміці. З нашої точки зору, проведення комплексної
оцінки рівня фінансової стійкості банку не відображає реальної ситуації в банку, а
аналіз, здійснений на основі запропонованої методи дасть можливість виявити,
які саме фактори призвели до зрушень кожного окремого показника та як це
відобразилося на діяльності банку загалом. Ідентифікація та оцінка рівня ризику
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при визначенні рівня фінансової стійкості дасть можливість знизити витрати, які
могли б спричинитися під дією конкретних ризиків та підвищити фінансову
стійкість банку загалом.
Отже, аналіз фінансової стійкості банків, здійснений за даною методикою
дозволяє не лише визначити конкретний його рівень, а й дослідити за рахунок
яких саме чинників відбулися певні зрушення в стійкості банку. Врахування
існуючих та потенційних ризиків дає можливість спрогнозувати майбутні
показники. Проведення ГЕП-аналізу в динаміці показує наскільки банк досягав
встановлених цілей за певний проміжок часу.
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УДК 338.431.8
ТОВАРНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ
Л.Я. Балаш, Г.М. Гринишин
Львівський національний аграрний університет
Забезпечення продовольчої безпеки держави якісними і безпечними
продуктами харчування, у значній мірі, обумовлене розвитком і станом сільського
господарства.

Щодо

України,

то

проблема
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забезпечення

населення

продовольством, загалом , вирішена, але структура харчування громадян України
далека від раціональної (рис. 1).
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Рис. 1 Фактичне споживання продуктів харчування в України
у 2014 р. кг (розраховано за [2, с. 395])
Як видно із рис. 1, що в 2014 р. фактичне споживання більшості видів
продуктів харчування є вкрай незадовільним і бажало б кращого відповідно до
визначених раціональних норм.
Тому проблеми якісного і збалансованого харчування населення нашої
держави напряму залежить від розвитку сільського господарства.
Важливе

значення

у

задоволенні

потреб

населення

України

сільгосппродукцією відіграють господарства населення. Господарства населення
для багатьох сімей є на сьогодні основним джерелом формування доходів і
продовольчих ресурсів. Велике значення мають господарства населення для
продовольчого забезпечення країни, збільшуючи реалізацю сільськогосподарських
товарів на міських ринках.
Таким

чином,

господарства

населення

на

сьогодні

є

формою

господарювання, яка стримує спад виробництва сільськогосподарської продукції у
Львівській області і у цілому в Україні. А за теперішніх умов безробіття і зниження
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життєвого рівня селян господарства населення мають велике значення у
самозабезпеченні продуктами харчування і є стабілізуючим чинником трудової
зайнятості селян і соціального їх захисту, поки на селі не розвинеться виробнича
й обслуговуюча інфраструктура. Основні складові особистого селянського
господарства зображено на рис. 2.
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Витрати на
відновлення
основних і
оборотних
фондів в ОСГ

Чистий
дохід

Рис. 2 Основні складові особистого селянського господарства*
* Джерело: власні дослідження.
Швидкі темпи розвитку господарств населення, висока продуктивність
свідчать про те, що господарювання в рівних умовах, які створені в періоді аграрної
реформи в кожній з категорій господарств, значно підвищують їх роль для
населення як у виробничій, так і соціальній сфері, формують новий тип господаря
на селі.
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Переваги господарств населення над іншими формами господарювання
полягають у їх високому рівні прояву підприємництва, високій інтенсивності праці,
згуртованості та відповідальності всіх членів сім'ї чи господарства за кінцевий
результат виробництва, їх ощадливості у використанні ресурсів, старанності,
якісному і вчасному виконанні всіх сільськогосподарських робіт.
У секторі господарств населення можна виділити три складові:
— натуральні господарства з точки зору переважно неринкового
використання виробленої продукції (на вході і виході, тобто абсолютно
натуральних господарств практично не існує);
— переважно товарні (дрібно бізнесові і малі господарства населення);
— споживчотоварні, займають проміжне становище між першими двома
групами.
Переважно товарні особисті селянські господарства розміщені навколо
невеликих районних центрів і сільських поселень.
Низькотоварні особисті селянські господарства, які мають сприятливі умови
для подальшого розвитку, розміщені на депресивних територіях регіону.
Городньо - садівничі особисті селянські господарства призначені в основному для
задоволення потреб домогосподарства у сільськогосподарській продукції та
розміщенні навколо обласних і великих районних центрів. [1, с. 28]
Є всі підстави вважати, що зменшення безробіття і зростання доходів
населення приведуть до відмирання більшості умовно натуральних господарств. А це,
збільшення вільного часу, можливостей для оздоровлення людей, самостійного
підвищення освіти, кваліфікації тощо.
Відносно перспектив розвитку господарств населення, які певною мірою є
товарними, можна стверджувати наступне. Перспективні ті з них, в яких рівень
товарності становить понад половину виробленої ними продукції, їх можна віднести
до дрібнобізнесових. Для них головною проблемою є конкурентоспроможність,
пошук більш-менш сталої ніші на ринку. У практичному плані це означає, чи зможуть
дрібнобізнесові господарства конкурувати із середніми і великими агроформуваннями?
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Сьогодні і в найближчій перспективі - зможуть, оскільки в Україні середній і великий
підприємницький сектори ще не в змозі виробляти абсолютну більшість
сільськогосподарської продукції. І головне, що вони спеціалізуються на виробництві тих
її видів, які високорентабельні та потребують обробітку великих земельних площ,
застосування відповідної техніки і технологій. Сектор великих підприємницьких
агроформувань залишає широке поле діяльності дрібним і малим господарствам, які
можуть функціонувати рентабельно. Йдеться насамперед про господарств населення.
Такими сферами на сьогоднішній день є більшість видів тваринництва, виробництво овочів, плодів і ягід, виноградарство, розведення кролів, риби,
бджільництво, зелений туризм тощо.
Господарств населення можуть ефективно функціонувати за наявності таких
умов: спеціалізуватися на виробництві трудомістких видів продукції, де чинник
концентрації не має вирішального значення; об'єднуватись між собою, створювати
кооперативи; інтегруватися з фермерськими господарствами, приватними та
сільськогосподарськими підприємствами колективних форм організації праці;
трансформуватися у фермерські та приватні господарства. При цьому державі
потрібно створити сприятливі умови для нормального функціонування
товарних особистих селянських господарств. Насамперед це стосується створення
мережі

агрохімічного,

зоотехнічного,

ветеринарного

й

агросервісного

обслуговування, консультацій з різних питань сільськогосподарського виробництва,
закупівлі та реалізації продукції.
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УДК 65.016.8
ОКРЕМІ АСПЕКТИ САНАЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ
М.М. Богач
Львівський національний аграрний університет
mmbogach@ukr.net
В складних економічних умовах, зумовлених світовою кризою, для багатьох
підприємств актуальною є задача їх ефективного фінансового оздоровлення
шляхом мобілізації ресурсів та грамотного управління їх діяльністю. Як показує
досвід, процес прийняття ефективних та виважених управлінських рішень стає
важливим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, що неможливо
без впровадження на підприємствах ефективної процедури контролінгу.
Більшість фахівців у сфері управління та фінансового менеджменту під
контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю, аналізу
відхилень, координації, внутрішнього консалтингу і загального інформаційного
забезпечення керівництва підприємства.
Потреба підприємства в постійному надходженні інформації для прийняття
управлінських рішень як поточного, так і стратегічного характеру, необхідних не
тільки для нормального функціонування підприємства, але й для виживання його
в майбутньому, спричинила появу поняття «контролінгу», як спеціальної
саморегулюючої

системи

методів

та

інструментів,

яка

спрямована

на

функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового
менеджменту) і включає в себе інформаційне забезпечення, планування,
координацію, контроль та внутрішній консалтинг; система визначення цілей
прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а
також перевірки того наскільки успішно виконані ці цілі.
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Із завдань контролінгу випливає необхідність його запровадження
суб’єктами господарювання за наступними напрямками:
- розробка ефективної санаційної концепції і плану санації;
- затвердження системи раннього запобігання й реагування, що має на меті
зупинити виникнення кризового стану;
- контроль за реалізацією плану санації і своєчасне виявлення відхилень та
можливих перспектив.
Стратегічний та оперативний контролінг є взаємодоповнюючими та
взаємозалежними системами, які мають одну спільну мету – підвищення якості
управлінських рішень для досягнення цілей підприємства
Стратегічний контролінг, в першу чергу, орієнтований на сприяння
керівництву в ефективному використанні наявних конкурентних переваг,
забезпеченні розвитку та створенні нових потенціалів для успішної діяльності
підприємства в перспективі. Його основне завдання – сприяти керівництву в
досягненні запланованих оперативних цілей, що є узгодженими зі стратегічними
цілями підприємства.
Функції контролінгу завжди витікають із завдань, що ставляться перед цією
службою. На різних підприємствах вони різні і залежать, перш за все, від
конкретних виконавців, впровадженої відомої чи власної концепції створення та
функціонування контролінгової служби, розмежування обов'язків між окремими
структурними підрозділами економічного спрямування.
Одним із варіантів організації контролінгу ризиків на підприємстві є
система раннього попередження і реагування (СРПР) – це набір взаємопов’язаних,
взаємодіючих елементів, які дозволяють вчасно виявити, локалізувати та усунути
проблемні аспекти діяльності підприємства.
СРПР складається з трьох блоків елементів: Активного спостереження за
станом внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; Аналізу та
розробки заходів дієвого впливу на проблемні місця та ситуації; Застосування на
практиці розроблених моделей реагування та оцінки їх ефективності.
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Для

здійснення

своїх

функцій

спеціалістами

служби

контролінгу

використовуються певні інструменти, тобто методи контролінгу: анкетування
(опитування);

порівняльний

аналіз діяльності

підприємств;

аналіз

точки

беззбитковості (Break-Even Point); функціонально-вартісний аналіз; АВС-аналіз;
бенчмаркінг (Benchmarking); ідентифікація зовнішнього.
Всі перераховані методи досить важливі в практичній діяльності
контролінтової служби. Вони направлені, перш за все, на якісне прогнозування
стану

зовнішнього

середовища

і

місця

підприємства

в

ньому

Якісне

прогнозування, окрім вказаних методів, включає різного роду опитування, що
можуть бути одно- та багатоступінчастими.
Таким чином, контролінг відіграє важливу роль у діяльності суб’єкта
господарювання, оскільки є однією із сучасних і ефективних систем керування
підприємством. У процесі санації відіграє важливу роль санаційний контролінг,
який координує діяльність різних підрозділів підприємства, аналізує відхилення,
ідентифікує і нейтралізує ризики, а також виявляє додаткові шанси і можливості
діяльності підприємства.
Література
1. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств :
навчальний посібник / С.Л. Благодєтєлєва-Вовк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 248с.
2. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового
управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В.
Мозенкова. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 272 с.
3. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств :
підручник / О.О. Терещенко. - К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.
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підручник / А.В.Череп. – К. : Кондор, 2006. – 380 с.

32

УДК 330
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
М.В. Газуда, Л.М. Газуда
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
E-mail lesyagazuda@gmail.com
Розвиток територіальних економічних систем, зокрема регіональних
природно-господарських систем Карпатського регіону (Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська та Чернівецька області), ефективне використання їх
агроресурсного потенціалу залежить від низки передумов і характерних
особливостей,

передусім

природно-географічної,

економічної,

соціальної,

екологічної.
У

процесі

забезпечення

збалансованого

розвитку

територіальних

економічних систем України, в тому числі і в Закарпатській області ще
недостатньо відпрацьована модель збереження та оптимального використання
агролісових екосистем, і зокрема, субальпійських лук. Відмічена проблематика
тісно пов’язана з двома теоретичними моделями життєздатного розвитку: модель
біогеофізичної бази та модель конкуруючих цілей. При цьому, біогеофізична
модель базується на ресурсних входах і результуючих виходах, що впливають на
екологічну систему, а модель конкуруючих цілей життєздатності орієнтована на
трикутник, що складається з економічного, соціального та екологічного
фундаментів стабільного та самодостатнього розвитку, який у межах новітніх
досліджень все більше перетворюється на багатогранну фігуру.
Оскільки забезпечення збалансованого розвитку Закарпаття тісно пов'язано
з інтенсивним освоєнням природних ресурсів та всезростаючим антропогенним і
техногенним тиском на довкілля, то екстенсивне використання природних
ресурсів призводить не тільки до їх швидкого зменшення, але і до деградації
сільськогосподарських угідь, зміни корінних типів лісу на похідні. З метою
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підвищення ефективності функціонування територіальних економічних систем,
удосконалення структури економіки, оптимізації виробництв з наявними
земельними ресурсами сільсько- і лісогосподарського призначення та мінеральносировинними ресурсами, подальший розвиток Закарпаття доцільно орієнтувати на
збалансування складових, передусім соціальної, економічної й екологічної,
забезпечення

збалансованого

зростання

економіки

краю,

формуючи

конкурентоздатне життєве середовище на основі синергії їх результативності.
У сільському, лісовому господарствах та мисливстві (секція А сільське
господарство, лісове господарство та рибне господарство, і зокрема розділ 01
сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг, КВЕД –
Класифікації видів економічної діяльності [1, с. 6], особливого значення
набувають відносини з приводу екології, охорони природи в їх найширшому
розумінні. Екологічна загроза для відмічених видів економічної діяльності
поглиблюється, оскільки внаслідок

глобального забруднення атмосферного

повітря та землі промисловими відходами, внесення підвищених доз мінеральних
добрив, використання отрутохімікатів для боротьби із шкідниками і хворобами
сільськогосподарських рослин та лісів, сільське і лісове господарство, мисливство
та пов'язані з ними послуги також стали одним із факторів забруднювачів
довкілля. Проблеми створюють і недосконалість застосування екологічних та
природоохоронних заходів, що завдають великої шкоди найважливішому ресурсу
– землям сільсько- та лісогосподарського призначення, що ускладнюється
недоліками в організації охорони ґрунтів від водної та вітрової ерозій. Відмічені
причини зумовлюють необхідність посилення уваги до ефективної організації
аграрних і лісових відносин з метою забезпечення ґрунтозахисної, екологічної та
природоохоронної функцій. Однак ці заходи потребують державної фінансової
підтримки, що сприятиме підвищенню екологічної надійності досліджуваних
екосистем та збільшенню виробництва екологічно чистої продукції. Доцільним є
розроблення організаційно-економічної моделі відтворення та збереження
агролісоландшафтів Закарпаття.
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Фундаментальним завданням постає розроблення науково-прикладних засад
формування

оптимальної

та

ефективної

моделі

агролісових

екосистем,

обґрунтування та розроблення рекомендацій стосовно доведення рівня лісистості
до науково-обґрунтованих нормативів за рахунок колишніх колгоспних лісів, які
передані

в

підпорядкування

Головного

державного

спеціалізованого

лісогосподарсько агропромислового підприємства (Закарпатагроліс) Міністерства
аграрної політики та продовольства України, відновлення родючості земельних
угідь сільськогосподарського призначення та корінних типів лісу відповідно до
природноекономічних зон Закарпатської області; використання синергічного
ефекту у природокористуванні сільгоспугіддями та лісовими ресурсами, в тому
числі продукції недеревного рослинного походження лісу та субальпійських лук
(полонин); окреслення перспектив розширення виробництва екологічно чистої
продукції з агро-, лісоландшафтів природного походження та створення
додаткових робочих місць завдяки поглибленій переробці сировинних ресурсів
харчового призначення з досліджуваних аспектів природокористування на основі
запровадження раціональної системи використання природних ресурсів, сільськота лісогосподарського призначення, передусім на прикордонних територіях
регіону, в тому числі й сільських та Карпатської гірської системи в цілому.
Основне навантаження на навколишнє природне середовище та природні
ресурси

регіону

створюють

усі

види

економічної

діяльності

як

сільськогосподарського, так і лісопромислового, а також сировинно-видобувного
та виробничо-промислового комплексів, тому існує необхідність формування
інтегрованого і системного підходу й оцінювання управлінських кроків з метою
довгострокового збереження агролісових екосистем прикордонних регіонів в
умовах забезпечення збалансованого регіонального розвитку.
Література
1.

Класифікація видів економічної діяльності ДК009:2010 [Електронний
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Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) у процесі
виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з
іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними

Президентом

України,

органами

місцевого

самоврядування,

відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також
підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями
профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.
Казначейство є активним учасником процесів міжнародної взаємодії. Воно
входить до Міжнародної асоціації казначейських служб, приймає участь у
реалізації ініційованої Світовим банком міжнародної програми PEMPAL,
створеної у 2006 році.
Асоціація об’єднує представників казначейських служб окремих країн
Європи, Африки, Азії, Карибського і Тихоокеанського басейнів та колишнього
СРСР (всього 32 країни) та тісно співпрацює з такими міжнародними
організаціями як: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Організація
економічного співробітництва і розвитку та Європейський банк реконструкції та
розвитку. Головною метою її діяльності є обмін досвідом роботи на багато- та
двосторонньому рівнях, а також надання сприяння її членам у впровадженні в
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національних казначействах нових форм та методів роботи у відповідності до
існуючих міжнародних норм і стандартів [1].
Діяльність програми спрямовано на обмін досвідом роботи та інформацією,
а також сприяння її членам у впровадженні в національних казначействах нових
форм та методів роботи у фінансовій сфері відповідно до існуючих міжнародних
норм і стандартів шляхом проведення навчань, семінарів, спільних засідань та
професійного обміну між фахівцями за актуальною тематикою.
Організаційна структура програми PEMPAL включає в себе 6 видів
підрозділів : Керуючий комітет, Практикуюче співтовариство з питань бюджету,
Практикуюче співтовариство з питань внутрішнього аудиту, Практикуюче
співтовариство по казначейству, Лідерські групи та Секретаріат. Представник
Казначейства України є членом лідерської групи Практикуючого співтовариства
по казначейству, що дозволяє йому брати участь в організації діяльності та роботі
мережі програми, інформувати про здобутки України у сфері реформування
управління державними фінансами, пропонувати актуальні для Казначейства
України питання для розгляду на засіданнях PEMPAL.
Під егідою програми PEMPAL станом на 1 січня 2015 року було об’єднано
представників міністерств фінансів та казначейських служб з 21 країни
Європейського і Центральноазіатського регіонів : Албанії, Азербайджану,
Білорусії,

Болгарії,

Боснії

і

Герцеговини,

Вірменії,

Грузії,

Казахстану,

Киргизстану, Косово, Македонії, Молдови, Російської Федерації, Румунії, Сербії,
Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України, Хорватії і Чорногорії. В межах
інституційної структури PEMPAL вони входять до складу казначейського і
бюджетного співтовариств. Всього членами програми є 23 країни-учасниці. Крім
вище названих це Чеська Республіка та Угорщина, які входять лише до
співтовариства з внутрішнього аудиту.
Стратегічними напрямами діяльності Практикуючого співтовариства по
казначейству на 2012-2017 роки є: використання інформаційних технологій у
казначейських операціях; бухгалтерський облік і звітність у державному секторі;
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фінансовий менеджмент і контроль, що відповідає пріоритетним напрямкам
розвитку Казначейства.
У 2014 році Практикуюче співтовариство по казначейству зосередило свою
роботу навколо таких тем управління державними фінансами:
1. Практичні питання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в
державному секторі, з особливим акцентом на впровадженні стандартів обліку в
державному секторі, консолідації фінансової звітності, політиці бухгалтерського
обліку державних активів.
2. Практика бухгалтерського обліку і звітності державного сектору в країнах
казначейського співтовариства (досвід Грузії, Чорногорії).
3. Методи управління готівковими коштами в країнах казначейського
співтовариства (досвід Грузії, Молдови, Туреччини і Російської Федерації).
4. Розробка і впровадження інформаційних систем управління фінансами
(досвід Російської Федерації, поради колегам з Республіки Білорусь) [2, с. 12].
За результатами роботи програми PEMPAL у 2014 році можна зробити
висновок про доцільність її подальшої реалізації. Підсумки діяльності та взаємодії
учасників в межах проведених заходів було оцінено за п’ятибальною шкалою
шляхом проведеного Всесвітнім банком опитування за показниками: якість
організації заходів, якість проведення, кількість часу, відведеного на питання,
кількість часу, відведеного на обговорення, в коридорі від 4,1 до 5,0 балів. Це
свідчить про високий професійний рівень співробітників організаційного комітету
програми. Більшість учасників Практикуючого співтовариства по казначейству
приймали активну участь в засіданнях, що підкреслює актуальність винесених на
розгляд тем. Також організаторам заходів майже завжди вдавалося правильно
розрахувати тривалість заходів.
Література
1. Державна казначейська служба України [офіц. Веб-сайт] / Доступно з
Інтернету : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/191912 (дата звернення:
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2. Симич Т. PEMPAL Годовой отчет 2014 г. [Електронний ресурс] / Тамара
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2015

–

52

с.

–

Режим

доступу

:
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УДК 336.77
КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПАРАДИГМИ
ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
І.І. Грубінка
Львівський національний аграрний університет
Для розвитку ефективної економіки кожна країна повинна максимально
ефективно і раціонально використовувати свої ресурси. Одним з основних
ресурсів України є земля, відповідно АПК України у своєму розпорядженні такий
ресурсом повинен стати однією з провідних галузей народногосподарського
комплексу України. Тому актуальним стає питання кредитно - фінансового
забезпечення цього комплексу, особливо з урахуванням сучасних умов, коли
джерела фінансових ресурсів обмежені. Крім того АПК має величезне значення в
контексті продовольчої безпеки держави і світової продовольчої кризи на тлі
постійного збільшення світового населення. Слід зазначити, що зараз потреби
сільськогосподарських підприємств у позикових коштах не задовольняються в
повних обсягах, це пов'язано з одного боку з низьким рівнем фінансового стану
більшості аграрних підприємств, високим рівнем їх дебіторської заборгованості
[1, с.74]. З іншого боку потенційні кредитори - банки зараз відчувають гостру
нестачу фінансових ресурсів та мають проблеми з власною ліквідністю, тому їх
можливості кредитування обмежені.
На нашу думку фінансовими заходами, щодо активізації та поліпшення
діяльності підприємств АПК повинні бути перш за все заходи, реалізація яких є
компетенцією органів державної влади і стосується насамперед законодавчого
поля. Але є певні кроки які дозволять активізувати кредитне забезпечення вже в
39

короткостроковій перспективі, основна увага буде приділена деяким аспектам
вдосконалення фінансово - кредитного механізму кредитного забезпечення
підприємств. Перш за все заслуговують на увагу нові для нашої країни, але
випробувані і успішно використовуються в розвинених країнах форми фінансово кредитного забезпечення, основними з яких є: лізинг, факторинг, укладання
біржових і позабіржових контрактів на поставки продукції (ф'ючерсів і
форвардів), форфейтинг, удосконалення та поширення вексельного обігу та деякі
інші.
Одним з аспектів фінансової активізації діяльності підприємств АПК є
лізинг, як прогресивна форма кредитування основного капіталу. Що дозволяє
підприємствам отримувати основні засоби в оренду з правом подальшого викупу
під певні відсотки. Зараз ці відсотки коливаються від 21 до 28% річних, що нижче
в порівнянні з кредитними (в липні ставки за гривневими кредитами
домогосподарствам становили 27-35%, згідно з даними НБУ)[2]. Істотним
недоліком лізингу є поки досить великий перший знос на рівні 30-35% в
залежності від лізингодавця, тоді як ще кілька років тому він взагалі не був
потрібен. Це в свою чергу робить більш привабливим для підприємств саме
фінансовий лізинг, а не оперативний [3, с.9]. Що стосується поліпшення
фінансового забезпечення оборотного капіталу підприємств, то на нашу думку,
більш детального вивчення потребує такий вид кредитування оборотного капіталу
як факторинг. Фактично він представляє собою передачу підприємством боргових
вимог до покупця банківській установі за відповідну винагороду йому. Факторинг
в Україні має досить широкі перспективи, через значне поширення товарних
кредитів. Зараз факторингом займаються великі фінансові установи, які отримали
ліцензію НБУ на цей вид операційної діяльності (ставки від 10% річних).
На

нашу

думку

поліпшити

ситуацію

для

сільськогосподарських

підприємств мають ряд заходів перш законодавчого і організаційного характеру:
- створення ринку землі в Україні (першочерговим є прийняття законів
України "Про ринок землі" та "Про земельний кадастр"), щоб земля де- юре стала
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товаром і відповідно могла виступати кредитним забезпеченням. При цьому слід
розробити чіткі та прозорі методи відчуження права власності на землі
сільськогосподарського призначення при забезпеченні цільового характеру їх
використання; Актуальним є питання визначення вартості земельних ділянок і
принципи, якими будуть користуватися при його визначенні: ринковий або
нормативної вартості.
- створення широкої мережі філій для кредитної кооперації за рахунок
об’єднання сільської кредитної кооперації на місцях зі збереженням вкладів.
Можна виділити такі основні напрямки удосконалення кредитного
забезпечення аграрних підприємств:
- зміни в кредитній інфраструктурі, розвиток спеціалізованих кредитних
інститутів;
- удосконалення законодавчого поля регулювання земельних відносин, в
контексті передачі прав власності на земельні ділянки;
- використання нових, прогресивних схем і методів кредитування
підприємств, які дозволять знизити ціну кредитних ресурсів, передбачають більш
гнучкі схеми обслуговування кредиту та ін.
Реалізація зазначених напрямів, має крім іншого дати можливість перейти
до ринкової моделі розвитку кредитного забезпечення аграрних підприємств і
поліпшити кредитоспроможність аграрних підприємств.
Література
1. Дем'яненко М.Я. Проблемні державної політики фінансової підтримки
сільського господарства / М.Я.Дем'яненко // Журнал Економіка АПК.- 2011р. №7 -С. 67-88.
2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].
Режим доступу: http: //www.bank.gov.ua.
3. Степаненко А. Суть інтеграції національної банківської системи з
реальним сектором економіки і форми її реалізації / А. Степаненко, І. Чомор //
Вісник НБУ. - 2011. - № 3 (181). - С. 7-11.
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УДК 631.1:658.14
АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.М. Ковалів
Львівський національний аграрний університет
Сільськогосподарські підприємства за наявних програм розвитку та
стимулювання їх діяльності не змогли забезпечити оптимальної системи
формування капіталу, оборот капіталу має найбільший період, застарілі техніка і
технології не дають змогу забезпечити відповідної системи виробництва та
управління. Саме в період бурхливого розвитку техніки та технологій необхідно
створити всі передумови для формування оптимальної системи техніки та
технологій з використанням останніх розробок та вийти на якісно новий щабель
розвитку аграрного сектора.
Окреслене проблемне поле вимагає розробки практичних рекомендацій та заходів
щодо

розвитку

управління

капіталом

та

виробничою

діяльністю

сільськогосподарських підприємств на основі фундаментальних економічних
досліджень.
Вдосконалення управління капіталом передбачає дослідження усіх аспектів
діяльності підприємств, а саме методики формування оптимального розміру
різних типів капіталу сільськогосподарських підприємств, його фінансування,
державної підтримки, впливу різноманітних чинників на формування капіталу, а
також розробку новітньої для України типології аграрних формувань, яка дасть
змогу конкретизувати підходи до державної підтримки галузі та формування
державної політики у сфері управління капіталом. Дане дослідження дасть змогу
відповісти на запитання щодо можливостей оновлення наявної техніки та
технологій за пріоритетами. В умовах ринкових трансформацій пошук найбільш
прийнятних напрямів, форм і методів залучення інвестицій для освоєння
інноваційних процесів стає важливою функцією управлінської діяльності
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агропромислового виробництва, тому що будь-яка економічна система не може
існувати без формування та використання інвестиційних ресурсів.
Ефективність існування підприємства в першу чергу залежить від вміння
менеджерів працювати з капіталом, оскільки він відображає економічні процеси
підприємства та його стан у цілому. Проблема управління капіталом є як
практичною, так і теоретичною, оскільки з розвитком економіки об’єктивно
ускладнюється розуміння змісту капіталу і механізму управління ним. Ця
проблема набуває особливої актуальності для умов трансформаційної економіки
України.
Управлінські технології, що використовуються вітчизняними підприємцями
є застарілі та не враховують вимог сучасного виробництва, швидкості обміну
інформацією тощо.
Розгляд

запропонованої

науково-обґрунтовані

методи

проблематики
запровадження

дасть

можливість

новітніх

систем

розробити
управління

виробництвом, новітніх технологій у взаємовідносини між виробниками,
виробниками та переробниками продукції, дасть змогу створити необхідні бази
даних для проведення державної підтримки, спростити роботу фермера та
підприємця на селі.
Управління капіталом набуває особливої актуальності при інформатизації
суспільства, що робить інформацію капіталом та призводить до залежності
управління капіталом від швидкості та якості інформації.
Управління інформацією (Information management) – це вид організаційної
діяльності з придбання інформації з одного або декількох джерел і розподілу цієї
інформації між тими, хто її потребує, і визначення її кінцевого розташування
через архівування або видалення.
Інформаційні системи пройшли довгий еволюційний шлях. Сьогодні
більшість людей не можуть уявити свого життя без Інтернету, без миттєвого
доступу до свого банківського рахунку через систему інтернет-банкінгу, купівлі
товарів онлайн тощо. Як правило піонерами у впровадженні новітніх технологій,
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зокрема інформаційних систем, були і залишаються банки. Проаналізувавши
наявні банківські технології, можемо припустити, що через декілька років кожне
підприємство буде мати створену інформаційну систему, зареєстрованих у ній
громадян, які зможуть через інтернет отримати доступ до інформацію про
продукцію, отримають можливість купівлі, замовлення або інших операцій.
Створена мережа між підприємствами зможе надати можливість вільного обміну
товарами та послугами.
Інформаційні системи корисні також при плануванні поточної та
стратегічної діяльності підприємства, плануванні бюджетів різних рівнів,
оптимізації

виробничих

процесів

та

технології,

пришвидшення

обміну

інформацією внутрі підприємства та із зовнішніми користувачами.

Дані

Інформація

Знання

Дія

Результат

Прогалини для менеджменту
Рис. 1 Місце менеджменту в процесі управління інформацією [1, с.207]
Зважаючи на вищенаведене окреслимо принципи оцінки комунікаційних
систем аграрного сектора із ключовими ознаками їх результативності, що
дозволить досягти ефективної побудови та функціонування комунікацій [2]:
-

раціональність організаційної структури та системи корпоративного

управління (у статиці);
-

раціональність організації бізнес-процесів (у динаміці);

-

відповідність загальним правилам удосконалення статики і динаміки для

ефективної роботи аграрного підприємства.
Для запровадження єдиної системи обробки інформаційних потоків
необхідно всі етапи виробництва продукції перевести в електронну форму. Цього
можна досягти використавши передовий закордонний досвід. Вважаємо, що
найкращим прикладом створення автоматичних систем є США.
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Методологія

впровадження

інформаційної

системи

в

управління

відбудеться за наступними принципами:
- впровадження через програмне забезпечення найефективніших методів
управління, які б забезпечували оптимальність стратегічних та поточних рішень,
всебічне нагромадження і використання необхідної для цього інформації;
- автоматизація інформаційних та звітних видів діяльності;
- забезпечення управлінських комунікацій;
- методичний підхід до проектування інформаційних систем для усіх форм
господарювання, а саме забезпечення рівних умов господарювання;
- однократність формування вихідної інформації і ввід її в систему, багатократне
її використання і зберігання на протязі необхідного часу, доступ до інформації
усіх зацікавлених користувачів, агрегування інформації по мірі її переміщення
знизу вверх.
Література
1. Метеленко Н.Г. Основи побудови комунікаційної системи руху та
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Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2010. – № 1. – С.
385-400.
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УДК 368.914:339.7
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕНСІЙНИХ ПЛАНІВ ЗА
КОРДОНОМ
А.В. Колодій
Львівський національний аграрний університет
a_kolodij@ukr.net
Діяльність пенсійних систем у багатьох країнах світу базується на
трирівневих моделях участь у яких беруть працівники, що формують майбутню
пенсію за рахунок добровільних внесків, роботодавці, які проводять відрахування
на рахунки своїх найманих працівників і держава, котра є гарантом отримання
пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Зважаючи на це, саме друга складова
даної моделі є найбільш вагомою у структурі майбутньої пенсії працівника. Тому,
важливу роль в даному випадку відіграє професійна пенсійна система. Так, у
США відсоток охоплення колективними договорами між профспілками та
спілками роботодавців становить 70% працюючих, у Нідерландах – 80%, у Швеції
– понад 90%. Вигоди, які можуть отримати всі три дійові особи у даній моделі є
очевидними (табл.1).
Якщо аналізувати західні країни, то переважній більшості корпоративних
пенсійних схем притаманні певні риси і в кожної з них є свої особливості.
Розглянемо деякі з них. Переважно у системі професійних пенсій платниками
внесків виступають як працівники, так і роботодавці. Однак інколи бувають
винятки – так, у США працівники є учасниками лише певних програм, а у Швеції
внески сплачують тільки роботодавці.
В свою чергу пенсійні накопичення акумулюються в обраному працівником
або роботодавцем фінансовому інституті та в подальшому вкладаються в
інвестиційні проекти. Це дає змогу уникнути ризику знецінення накопичених
коштів при настанні моменту одержання професійної пенсії. Професійна пенсія
виплачується переважно тоді, коли настає встановлений державою пенсійний вік.
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Існують однак випадки, коли в окремих державах (Італія, Іспанія, Швеція)
передбачений достроковий вихід на пенсію, але при цьому відбувається
перерахунок пенсійних виплат у сторону зменшення.
Таблиця 1
Інтереси держави, роботодавця та найманого працівника які можуть бути
задоволені за рахунок впровадження корпоративних пенсійних планів [2]
Держава
1.Перенесення
частини
тягаря
соціальної відповідальності
на
плечі представників бізнесу.
2.
Забезпечення
населенню країни
гідної старості.
3.
Скорочення
розриву в доходах
працівників
у
період роботи та
після виходу на
пенсію.
4.
Залучення
нового джерела інвестицій в економіку.

Роботодавець
1.
Збільшення чистого
прибутку завдяки оптимізації оподаткування.
2.
Створення
додаткового стимулу для
підвищення
продуктивності праці.
3.
Створення гнучкої
системи виплати корпоративної пенсії, зважаючи
на
внесок
кожного
працівника.
4.
Залучення персоналу в непрестижні виробництва.
5. Отримання конкурентної переваги на ринку
праці.
6. «Омолодження» і «ротація» кадрів.
7. Підтримка колишніх
працівників.
8.
Залучення
на
підприємство працівників
затребуваних професій.
9.
Економія на інших
формах винагороди.
10. Демонстрація
потенційним
інвесторам
прихильності до сучасних
принципів
«соціально
відповідального
роботодавця».
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Працівник
1.
Підвищення рівня пенсійного забезпечення до 60-80%.
2.
Підвищення соціального
захисту під час виходу на
пенсію.
3.
Безперешкодний вихід на
пенсію з настанням пенсійного
віку.
4.
Можливість
портативності – збереження
працівником пенсійних прав
під час переходу на інше
підприємство відповідно до
відпрацьованого періоду на
попередньому.
5. Можливість зберегти поточний рівень життя з виходом на
пенсію
6.
Можливість
успадкування
пенсійних
накопичень.
7.
Можливість
зняття
коштів з рахунку за форсмажорних обставин.
8. Вестінг – право працівників,
які пропрацювали в компанії
тривалий час, на отримання
пільг з фондів, утворених за
кошти внесків роботодавця.
9. Поліпшення морального
клімату в колективі.
10. Можливість
керувати
своїми пенсійними коштами.

Також, багато країн (майже всі країни Європи) надають податкові пільги на
внески у професійні системи. у багатьох європейських державах працівники не
сплачують податки на внески роботодавців, які ті виплачують на їхню користь,
однак є відмінності в обсягах таких пільг. Одночасно з тим, в більшості країн
пенсії,

що

виплачуються

громадянам

оподатковуються.

Так,

у

Бельгії,

Великобританії, Греції, Іспанії, Німеччині оподаткуванню підлягають лише
виплати, у Данії, Італії, Швеції оподатковується також дохід від інвестицій, а у
Люксембурзі податком обкладаються лише внески.
Важливою особливістю пенсійних систем є їхня належність до двох різних
моделей. В першому випадку за основу береться галузевий принцип і є
характерним для європейських країн, в другому (англо-американський підхід) – за
основу береться окрема компанія.
Ще одним моментом у функціонуванні професійних пенсійних схем є або
добровільний, або обов’язковий характер. Зокрема, у Канаді, Нідерландах,
скандинавських країнах внески – добровільні, в Австралії, Франції, Швейцарії –
обов’язкові, а у Німеччині та Великобританії – змішані.
Важливим для України на сьогодні є вивчення досвіду зарубіжних країн у
питанні функціонування професійних пенсійних систем. Використовуючи досвід
та відповідні напрацювання, наша держава має вирішити питання стимулювання
як працівників, так і роботодавців до активної участі у професійних пенсійних
програмах, зокрема завдяки запровадженню пільгового оподаткування витрат
роботодавців, постійно розширювати можливості щодо вибору працівниками
різних пенсійних планів.
Література
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проблеми економіки. – № 9 (2013). – С. 294-302.
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УДК: 631.15(477.74)
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕРНА АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Л.М. Лакіш
Львівський національний аграрний університет
Сільськогосподарська

практика

переконливо

продемонструвала

неефективність багатьох форм реалізації зерна, коли її продаж за встановленими
правилами й інструкціями входить у суперечність з вимогами економічних
реформ.
Визначення зернового ринку як економічної категорії вимагає системного
підходу, а саме необхідності розгляду зернового ринку в тісному зв’язку з
виробництвом та переробкою зерна. Зерновий ринок тісно пов’язаний з
виробничим

процесом.

Виробництво

формує

пропозицію,

а

розподіл

і

споживання – попит. Зернове господарство повинно функціонувати таким чином,
щоб максимально задовольнити попит всіх споживачів у зерновій сировині
необхідного обсягу, асортименту й якості.
Ринковий механізм реалізації зерна – це така організація господарства, при
якій окремі виробники і споживачі взаємодіють через ринок з метою рішення
трьох основних проблем економіки: які товари повинні бути вироблені і у якій
кількості; коли їх треба зробити; як ці продукти треба виготовити, ким, з яких
ресурсів, за допомогою якої технології; для кого робити продукт, як вироблений
продукт розподілити. Основою дії цього механізму в сфері реалізації є продаж
зерна відповідно до закону вартості.
Ринковий механізм змушує виробників відхиляти форми реалізації, що
зжили, і знаходити нові, відповідні до організаційно-економічних умов, що
змінюються, та за допомогою конкуренції і підприємництва вирішувати головну
проблему – здатність економічно вижити. У процесі реалізації своєї продукції
виробники знаходяться в тісній взаємодії з покупцями.
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Пріоритетними

заходами

держави

по

створенню

конкурентного

середовища на товарних ринках сільгосппродукції є: удосконалення нормативноправової бази розвитку конкуренції; підтримка нових форм господарювання,
малого підприємництва; припинення незаконних дій з боку державних органів
управління, що перешкоджають розвиткові конкуренції; розвиток ринкової
інфраструктури; виявлення і перетинання анти конкурентних злиттів, угод;
зниження, усунення численних адміністративних, економічних і технологічних
бар'єрів входу на ринок потенційних конкурентів; забезпечення безпеки і захисту
товаровиробників від кримінальних структур; державне регулювання цін на
висококонцентрованих товарних ринках, виявлення й усунення несумлінної
конкуренції. Основними напрямами регулювання зернового ринку повинні стати
створення

організаційно-економічного

механізму

регулювання

ринку,

вдосконалення кредитно-фінансової системи, вдосконалення оподаткування,
цінове регулювання;

розвиток інфраструктури.

Для вирішення

завдання

створення цивілізованого зернового ринку необхідно розробити цілий ряд
механізмів, здатних зняти ряд об'єктивних і суб'єктивних суперечностей, що
постійно виникають на зерновому ринку, основні з них: підтримка певного рівня
цін, що забезпечує стабільність доходів виробників; проведення заходів щодо
інвестування

аграрних

підприємств

(формування

механізмів

лізингу,

кредитування, страхування сільськогосподарського виробництва, функціонування
електронної зернової біржі);

формування організованих каналів збуту зерна;

вдосконалення нормативно-правових засади формування та функціонування
фонду

зерна;

зернопродуктов,

посилення
їх

контролю

якістю,

за

кількісними

збереженням,

потоками

раціональним

зерна

і

використанням;

вдосконалення цінової політики на ринку зерна; вдосконалення системи
оподаткування

товаровиробників;

підвищення

якості

законодавчого,

податкового, фінансово-кредитного контролю за господарською діяльністю
суб'єктів зернового ринку.
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Для стабілізації і розвитку інфраструктури реалізаціх
проекти,

спрямовані

на

динамічний

розвиток

зерна необхідні

виробництва,

збереження,

переробки зернової продукції, більш вигідну її реалізацію, раціональне ресурсне
забезпечення сільськогосподарських і переробних підприємств.
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КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В.В. Липчук
Львівський національний аграрний університет
wlipczuk@ukr.net
Конкурентоспроможність підприємства завжди була необхідною умовою
існування підприємств. Кожен господарюючий суб’єкт, незалежно від галузі чи
виду здійснюваної діяльності, прагне досягнути певної цілі, основною з яких є
досягнення ринкового успіху. Оскільки, конкурентоспроможність підприємств є
багатогранним і динамічне явищем, то існують достатньо багато дискусійних і
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неоднозначних підходів щодо його інтерпретації, теоретичного обґрунтування та
прийняття практичних рішень. В сукупності цих проблем особливе місце займає
ідентифікація

чинників

конкурентоспроможності

підприємств.

Вивчення

літературних джерел дозволяє відмітити такі основні критерії поділу чинників
конкурентоспроможності підприємств:
1.Джерела формування конкурентних переваг. Відповідно до вказаного
критерію найчастіше чинники конкурентоспроможності ділять на внутрішні і
зовнішні. Група внутрішніх чинників ототожнювана з наявними на підприємстві
стратегічними ресурсами , а також їх вмінням їх використання з метою виконання
ефективних дій, що є відповіддю і реакцією на зміни і перетворення, що
відбуваються в зовнішньому оточенні.
2. За сферами виникнення. Розрізняють чинники у сфері виробництва і
сфері обігу. Ключовими чинниками перщої групи визнають технологічні і
продуктові, другої – логістичні і маркетингові.
3. За природою виникнення чинники конкурентоспроможності поділяють
на основні та розвинуті; загальні та спеціалізовані; природні та штучно створенні
[1].
4. В залежності від можливості їх контролю. Така систематизація
дозволила виділити чотири групи:
- фактори контрольовані підприємством (стратегія підприємства, якість,
безпека і споживча цінність продукції, технологія і т.д.).
- фактори контрольовані державою;
- фактори частково контрольовані (ціни ресурсів, чинники формування
попиту, міжнародна економічна політика).
- не контрольовані чинники [2].
5. За силою впливу рівень конкурентоспроможності:
- Тверді і м’які. До твердих можна зарахувати наявні ресурси та їх використання
та інструменти конкуренції на основі наявного потенціалу. До м’яких - оточення,
в якому функціонує підприємство (держава, інституції і і організації);
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- Цінові і нецінові чинники. До нецінових зараховують політику підприємства і
держави в сфері управління та маркетингу. На макрорівні основними неціновими
чинниками є якість, реклама тощо.
- Чинники активні і пасивні. Активні включають всі інструменти конкурування,
пов’язані з ефективним використанням конкурентного потенціалу на всіх рівнях
діяльності підприємства.
6. За потенціалом зростання. Е.Скавінська виділяє такі чинники зростання
конкурентоспроможності підприємства:
1.

Джерела конкурентної переваги – реструктуризація, технологічний

прогрес, інновації, концентрація, консолідація, приєднання, система навчання,
безпосередні інвестиції, преференції споживачів.
2.

Потенціал конкурентоспроможності і вміння – майновий (речовий) і

фінансовий потенціал, якість процесів, управління логістикою, організаційна
культура, управління знаннями, зв’язки з постачальниками і покупцями,
включаючи неформальні), низькі витрати, інформація про клієнтів, якість кадрів
маркетингу, управління дистрибуцією, марка.
3.

Інструменти конкурування – якість продукції, умови оплати, ціна

продукції і послуг, реноме підприємства, широкість асортименту, система
промоції, набір після продажних послуг, марка, якість продуктів і послуг,
відмінності продуктів.
4.

Середовище – покупна спроможність покупців, позиція конкурентів,

кредитна і фіскальна політика, організаційна структура суб’єктів, фаза циклу
життя економіки, правові аспекти екологізації середовища, рівень технічної
освіти суспільства, фінансова система, звичаї і етичні норми, рівень безробіття,
митна політика, реальні доходи споживачів [2].
Зауважимо,

що

традиційні

концепції

конкурентоспроможності

концентрують увагу на реальних чинниках і механізмах конкурентоспроможності,
натомість нові – на чинниках і механізмах сфери регулювання (інформаційні
системи, віртуальні форми організації, організації, основані на знаннях).
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Вищенаведена

лише

окремі

критерії

ідентифікації

чинників

конкурентоспроможності, оскільки існує і достатньо інших. Разом з тим,
ключовим завданням сільськогосподарських підприємств є трансформація
відмічених чинників в конкурентні переваги.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Г. В. Марків
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Забезпечення

національних

інтересів

та

економічної

безпеки

–

найважливіші функції держави, реалізація яких покликана посилювати її позиції в
міжнародному співтоваристві. Економічна безпека – фундаментальна основа
економічно ефективної держави в цілому, яка відстоює свої національні інтереси і
забезпечує свою економічну безпеку як складову частину національної безпеки. В
сучасних умовах особливу роль відіграє насамперед система фінансової безпеки
держави як базова економічної безпеки держави в цілому. Це зумовлено
посиленням фінансової глобалізації, послабленням державного контролю за
розвитком грошово-кредитних відносин, лібералізацією зовнішньоекономічних
зв’язків, особливо підвищенням значення валютних відносин і зростанням
міжнародної мобільності капіталу й посиленням впливу валютної сфери на
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процеси, що відбуваються в сучасному секторі економіки. Забезпечення
фінансової безпеки держави особливо актуально для країн з транзитивною
економікою, в яких система державних фінансів не є досить стійкою, що, зокрема,
стосується і України. Основне завдання держави в контексті забезпечення
економічної та фінансової безпеки – створення такого економічного, політичного
та правового середовища та інституційної інфраструктури, які б стимулювали
найбільш

життєздатні

перспективних

підприємства,

інвестиційні

конкурентоспроможних

товарів.

процеси,
Цей

виробництво
процес

має

супроводжуватися реалізацією низки заходів, у розробці яких критеріями для
підтримання фінансової безпеки на макрорівні є її складові, а основними
стабілізаційними напрямами можуть бути (рис. 1).
Основні стабілізаційні напрями фінансової безпеки
 забезпечення
фінансової
стабілізації з країні;
 ліквідація
нецільового
використання
бюджетних коштів;
 стабільність
національної
грошової одиниці;
 зниження дефіциту
держазного
бюджету;

 інфраструктури
економічної сфери;

 ліквідація
заборгованості
із
соціальних виплат;
 зниження інфляції;

 створення ефективного механізму
державного
регулювання
природних монополій;
 здійснення виваженої політики
внутрішніх і зовнішніх запозичень;

 здійснення
бюджетної реформи;

 позитивне
зовнішньоторговел
ьне сальдо;
 створення
достатнього
золотовалютно-го
запасу держави;
 вдосконалення
національної
банківської
системи;

 встановлення меж іноземної участі
в
капіталі
вітчизняних
організацій;
 галузеві
обмеження.

 виконання дохідної
частини державного
бюджету;
 вдосконалення
податкової системи;

 основні
напрями
детінізації
економіки;

 стимулювання випереджувального
розвитку
наукоємких
високотехнологічних виробництв;
 вдосконалення антимонопольної
політики;

Рис.1 Основні стабілізаційні напрями фінансової безпеки
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Діяльність

держави

щодо

забезпечення

фінансової

безпеки

має

здійснюватися за такою схемою (рис. 2).
Діяльність держави щодо забезпечення
фінансової безпеки України
З’ясування
випадків
відхилення
фактичних або
прогнозованих
параметрів від
порогових
значень

Розробка
комплексних
заходів щодо
виходу
країни із
зони
небезпеки

Організація роботи з
реалізації комплексу
заходів щодо
запобігання або
недопущення
виникнення загроз
фінансовій безпеці

Експертиза
рішень, що
приймаються, з
фінансових питань
з позиції
фінансової безпеки
країни

Аналіз загроз
фінансовій
безпеці

Планування
комплексу
заходів щодо
забезпечення
фінансової
безпеки

Оперативна
реалізація
запланованих дій

Оцінка
ефективності
запобігання
можливим збиткам
від негативних
впливів на об’єкти
фінансової безпеки

Визначення
критеріїв
ефективності

Розгляд
концепції
держбюджету з
точки зору
забезпечення
фінансової
безпеки
держави

Розрахунок
показників
ефективності

Розгляд
законодавчих
та інших
нормативноправових актів

Визначення
причин
недостатньої
ефективності
вжитих заходів

Рис. 2 Напрями діяльності держави щодо забезпечення фінансової безпеки
держави
Забезпечення бюджетної безпеки держави є одним із ключових завдань під
час реалізації її стратегічних соціально-економічних пріоритетів. У забезпеченні
фінансової безпеки країни важливу роль відіграє ефективність валютно-курсової
політики, яка, впливаючи на економічну систему держави загалом, виступає
одним із комплексних її індикаторів. Пріоритетні напрямки зміцнення фінансової
безпеки України визначаються, насамперед, на основі оцінки рівня показників
фінансової безпеки держави.
Отже, фінансова безпека є важливим компонентом національної безпеки
країни і від її рівня залежить в цілому благополуччя держави. Задля досягнення
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найвищого рівня фінансової безпеки державі необхідно виробити механізм
забезпечення фінансової безпеки, а також впровадити ефективну інфраструктуру,
яка забезпечить фінансову безпеку. Головним аспектом у досягненні фінансової
безпеки держави виступає постійний монітор інк та оцінка її рівня, а також
розробка та застосування заходів щодо зміцнення фінансової безпеки держави.
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УДК: 330.341.1
СИСТЕМИ І ПРИНЦИПИ ВНУТРІЩНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н.І. Михалюк
Львівський національний аграрний університет

Основними шляхами розвитку приватних підприємств є те, щоб гарантувати
їх стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал
розвитку в майбутньому, а саме: забезпечення високої фінансової ефективності
роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення
технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності
технічного потенціалу суб'єкта господарювання; досягнення високої ефективності
менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління
підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його
інтелектуального потенціалу, належної ефективності; мінімізація руйнівного
впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього
середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;
забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення
необхідного

рівня

інформаційного

забезпечення

роботи

всіх

підрозділів

підприємства та відділів організації; ефективна організація безпеки персоналу
підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.
Приватне підприємство несе повну відповідальність за результати своєї
діяльності передбачену законодавством України [1].

Економічний механізм

діяльності приватного підприємства - це сукупність його взаємозвязків із
зовнішнім і внутрішнім середовищем та відповідних регуляторів. Цілі, пріоритети
і політика підприємства реалізуються за допомогою відповідних методик,
інструкцій, положень, нормативів, які на основі єдності принципів їх підготовки
становлять реальний механізм управління економікою.
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Діяльність приватного підприємства повинна
положеннях

і

принципах:

самостійність,

базуватися на таких

економічна

заінтересованість,

відповідальність, рівноправність, конкуренція, приватна власність, державне
регулювання, соціальне партнерство.
Економічний механізм підприємства має складну структуру, однак можна
виділити такі його складові, як механізм формування і використання ресурсів;
механізм управління затратами; механізм управління фінансами; мотиваційний
механізм; механізм взаємодії з ринком [3].
Економічний механізм підприємства, з одного боку, повинен забезпечувати
зовнішні зв’язки останнього і створювати відповідні умови отримання доходу. З
іншого боку, цей механізм спрямований на розвиток виробничих відносин
усередині підприємства (рис. 1).
Складові внутрішнього економічного механізму приватнеого підприємства

Постачальники засобів
виробництва

Постачальники ресурсів
Фінансові організації

Державні органи влади

Споживачі продукції
Ринок праці
Реалізація продукції
Працівники підприємства

Рис. 1 Структура внутрішнього економічного механізму
У першому випадку його принципи цілком визначаються особливостями
господарського механізму суспільства (домінуючою формою власності на засоби
виробництва, існуючими системами ціноутворення, оподаткування, планування
тощо), а в другому випадку – особливостями виробничих відносин на
підприємстві.

Функціонування

підприємства

як

системи

господарюючих

елементів (підрозділів) забезпечується через його внутрішній економічний
механізм. Структура цього механізму визначається через: організаційно-технічну
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систему

або

формування

адміністративним

центром

вертикальних
та

зв’язків

горизонтальних

між

зв’язків

підрозділами
між

й

окремими

підрозділами; систему планування діяльності підрозділів; систему контролю й
оцінки діяльності підрозділів; установлення матеріальної відповідальності
підрозділів; мотиваційний механізм функціонування (рис.2).

Організаційно-технічна система
Система планування
Системи внутрішньоекономічного механізму

Система контролю і оцінки
діяльності
Система мотиваційного механізму

Система матеріальної
відповідальності
Рис. 2 Системи економічного механізму
Особливості кожної з наведених складових внутрішнього економічного
механізму визначають характер діяльності підприємства як системи та створюють
умови для досягнення поставлених цілей.
Як будь-яка система, внутрішній економічний механізм підприємства
будується при дотриманні чітко визначених та науково обґрунтованих принципів.
Принцип

цільової

сумісності

та

зосередженості

передбачає

створення

цілеспрямованої системи управління, в якій усі її ланки складають єдиний
механізм, спрямований на вирішення загального завдання.
Принцип безперервності і надійності виявляється у створенні таких
організаційно-господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і
безперервність заданого режиму виробничого процесу.
Принцип планомірності, пропорційності та динамізму означає, що система
управління має бути націлена на вирішення не тільки поточних, але і
довгострокових

завдань

розвитку

підприємства.
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Система

господарського

управління пов’язує у часі дії людей, кількість, асортимент і якість ресурсів, що
витрачаються. Демократичний принцип розподілу функцій управління ґрунтується
на методах і правилах суспільного поділу праці. Підготовка управлінського
рішення та відповідальність за його реалізацію
Принцип науковості та обґрунтованості методів управління виходить з
того, що методи, форми та засоби управління мають бути науково обґрунтовані та
перевірені на практиці.

Принципи
внутрішнього
економічного
механізму

Цільової сумісності
Безперервності і
надійності
Планомірності і
пропорційності

Науковості та
обгрунтованос
ті
Ефективності
управління

Розподілу
функцій
управління

Рис. 3 Принципи економічного механізму
Існування принципу ефективності управління пов’язане з наявністю
багатоваріантних шляхів досягнення однієї й тієї самої мети. Підприємство
постійно перебуває в пошуку ефективних рішень, спрямованих на поліпшення
організації виробництва та випуск конкурентоспроможної продукції.
Однією з основних передумов функціонування внутрішнього економічного
механізму поряд з наданням підрозділам відносної самостійності повинно бути
створення внутрішньовиробничої інфраструктури шляхом формування різних
суб’єктів економічних відносин усередині підприємства. До цих суб’єктів
належать, наприклад, такі укрупнені структурні підрозділи, створені на базі
основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва: управління ремонтним
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обслуговуванням підприємства, до якого входять відповідні служби, ремонтномеханічні цехи, цехові ремонтні дільниці, склади запасних частин та ін. ;
управління технічним розвитком, яке очолює технічний директор; управління
матеріально-технічним постачанням та збутом на чолі з комерційним директором;
управління виробництвом, яке очолює виробничий директор; соціальне і кадрове
управління.
Таке організаційне оформлення дає змогу не тільки створювати укрупнені
об’єкти внутрішньозаводських відносин, а й здійснювати єдину технічну,
економічну і кадрову політику за всіма функціями управління.
Література
1. Ковалев Д., Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, , Т.
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3. Романова Л.В. Становлення підприємництва в сільському господарстві /
Л.В. Романова – К.: АЕ, 2007.- 272 с.
4. Манів З.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник / З.О. Манів.,
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УДК 658.1
ВИКОРИСТАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Ростов
Полтавська державна аграрна академія

Одним з підходів, що дозволяє підприємству з’ясувати свої ринкові позиції,
є аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Він полягає у визначенні
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сильних і слабких сторін підприємства у порівнянні з конкурентами, а також
загроз та можливостей. Проведення такого аналізу дозволяє спрямувати свої
зусилля на подоланні слабкостей і загроз, що є важливим у формуванні
маркетингової стратегії. В зарубіжній економічній літературі цей аналіз має назву
„SWOT-аналіз‖. Складовими частинами цього поняття є такі терміни: S – Strength
(сила); W – Weakness (слабкість); O – Opportunities (шанс, можливість); T –
Threats (загроза) [1].
Нами проведено SWOT-аналіз для ДП «ДГ «Степне» ПДСГДС ім. М.І.
Вавилова ІС і АПВ НААНУ» Полтавського району (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу для ДП «ДГ «Степне» ПДСГДС ім. М.І.
Вавилова ІС і АПВ НААНУ», 2015 р.
Сильні сторони
1.
2.
3.
4.
5.

Стабільність попиту.
Ширина асортименту.
Імідж організації.
Досвід роботи.
Налагоджена система постачань
сировини й матеріалів.

Слабкі сторони
Освоєння нових ринків.
Якість товару.
Цінова політика.
Швидкість
реагування
управлінського персоналу на
виробничі зміни.
5. Відсутність відділу маркетингу.
6. Недостатній
рівень
розвитку
каналів товароруху.
1.
2.
3.
4.

Можливості

Загрози

1. Збільшення

продуктивності за 1. Високий рівень цін, що склався на
рахунок використання нових
основні види ресурсів.
технологій, підвищення рівня 2. Значний рівень конкуренції на
кваліфікації персоналу.
ринку
сільськогосподарської
2. Розширення
ринку збуту за
продукції.
рахунок
освоєння
нових
сегментів.
3. Збільшення обсягів виробництва
та реалізації продукції
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Технологія проведення SWOT-аналізу загалом зводиться до заповнення
матриці, у якій відображаються, а потім зіставляються сильні й слабкі сторони
підприємства, а також його можливості та загрози. Застосування його на практиці
дозволяє

дізнатися

про

проблеми

виробничої

та

фінансової

діяльності

підприємства й розвинути існуючі можливості [2].
Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін рекомендується проводити як
порівняльний аналіз, причому головний напрям уваги має спрямовуватися на
конкурентоспроможність підприємства. Це означає, що внутрішні фактори, це
насамперед, фактори конкурентоспроможності.
Складена

матриця

SWOT-аналізу

дозволяє

сформулювати

перелік

першочергових заходів, які повинне провести господарство для удосконалення
системи управління маркетингом. Збільшення продуктивності за рахунок
використання нових технологій, підвищення рівня кваліфікації персоналу.
Подальше збільшення частки ринку. Збільшення обсягів виробництва та реалізації
продукції. Освоєння нових ринків за рахунок застосування нововведень у
виробничі процеси та сервіс.

Покращення цінової політики господарства, за

рахунок того, що воно є рентабельним і деякі потреби може покривати за власний
рахунок.

Покращення

якості

персоналу.

Подальше

впровадження

нових

технологій у виробничі та обслуговуючі процеси, покращуючи тим самим імідж
організації. Поліпшення якості товарів і послуг за рахунок підвищення
кваліфікації персоналу. Підвищення швидкості реагування управлінського
персоналу на зміни за рахунок підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
Зниження впливу конкурентів за рахунок розширення асортименту продукції.
Зниження впливу диспаритету цін на діяльність підприємства за рахунок
підвищення продуктивності праці. Постійно підвищувати якість товарів та послуг,
а також переглянути цінову політику. Необхідно розвивати освоєння нових
ринків, щоб знизити загрозу високих ставок податків. Отже, проведення SWOTаналізу має важливе значення для здійснення стратегічного планування, оскільки
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його методика – ефективний, доступний, дешевий засіб оцінки стану проблемної
та управлінської ситуації в установі.
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УДК 336.131
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
О.Я. Савчук
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного
університету, м. Івано-Франківськ
e-mail: olga.sav4uk@gmail.com
Формування основ економічної могутності держави, створення ефективної
системи

соціального

захисту

населення,

забезпечення

обороноздатності,

підвищення добробуту громадян та вирішення низки актуальних соціальноекономічних проблем неможливо без надійної фінансової безпеки. Без
забезпечення фінансової безпеки держави на всіх рівнях управління неможливо
вирішити економічні проблеми, що стоять перед країною, регіоном та
підприємством.
На даний момент фінансові можливості держави, які залежать від обсягу
фінансових ресурсів, залишаються досить лімітованими. Обмеженість та
недостатність фінансових ресурсів призводять до збільшення державного
зовнішнього та внутрішнього боргу, зростання інфляційних процесів, розвитку
тіньового сектору економіки. Вирішення даних проблем в умовах нестабільності
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та фінансової кризи, а також складної воєнно-політичної ситуації, в якій
опинилася наша держава, потребує розробки виважених заходів з державного
регулювання, спрямованих на зміцнення фінансової безпеки України.
Фінансова безпека – це ступінь захищеності фінансових інтересів держави,
стан

фінансової,

грошово-кредитної,

бюджетної,

податкової,

валютної,

банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем,
що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз,
спроможністю держави ефективно формувати та раціонально використовувати
фінансові ресурси, достатні для задоволення її потреб, шляхом виконання
зобов’язань і забезпечення соціально-економічного розвитку [4, с. 450].
Внутрішні загрози включають загрози на мікро- і мезо- економічному рівні,
а зовнішні – на макроекономічному. До внутрішніх загроз відносять ризики, які
знаходяться під контролем держави та на які вона має значний вплив. До цих
загроз відносяться політичні, економічні, демографічні, соціально-культурні
фактори, що впливають на стан фінансової безпеки. Зовнішні загрози – це
загрози, на які держава не має прямого впливу, тому вона повинна враховувати їх
вплив

при

здійсненні

своєї

політики.

До

таких

ризиків

відносяться

зовнішньоекономічні чинники та глобальні політичні, економічні та екологічні
процеси, що впливають на національну конкурентоспроможність та безпеку [1].
Можна визначити такі основні внутрішні загрози фінансової безпеки України:
– неефективне регулювання фінансової сфери;
– недостатній рівень золотовалютних резервів;
– зниження інвестиційної та інноваційної активності;
– неефективність податкової системи та масове ухилення від сплати
податків;
– низький рівень бюджетної дисципліни і бюджетний дефіцит;
– значні розміри державного та гарантованого державою боргу;
– нерозвиненість фінансового та страхового ринків;
– критичний стан ринку державних цінних паперів;
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– тінізація і криміналізація економіки, нелегальний відтік капіталів за
кордон;
– високий рівень корупції у фінансово-кредитній сфері;
– нерозвиненість фондового ринку;
– низький рівень капіталізації банківської системи [2].
Однак, на сучасному етапі економічного розвитку України, фінансова
безпека країни все більшою мірою потерпає від дії зовнішніх загроз, до яких
належать:
– зростання зовнішньої фінансової заборгованості України, посилення її
залежності від іноземних кредитів;
– нечітко спрямована зовнішньоекономічна політика України;
– залежність України від монополістичної політики Російської Федерації
щодо експорту газу;
– відсутність умов для забезпечення експортної активності та надмірна
імпортозалежність економіки України [1].
Кожна із наведених загроз має різносторонній вплив на фінансову безпеку і
її нейтралізація може здійснюватися різними методами, які дають різний ефект.
Важливою є оптимізація структури видатків, посилення контролю за фінансами в
економіці та соціальній сфері. Для забезпечення фінансової стабільності України
необхідно:
– використовуючи зарубіжний досвід, удосконалити систему державного
управління, стримувати ріст цін, рівень інфляції, стабілізувати валютний
курс, знижувати процентні ставки по позиках тощо;
– покращувати сальдо торговельного балансу, поповнювати золотовалютні
резерви;
– переорієнтувати фіскальну службу на нові методи роботи в сучасних
умовах та налагодити партнерські стосунки з малим та середнім бізнесом
аби той не ухилявся від сплати податків;
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– запровадити бюджетну децентралізацію та забезпечити місцеві бюджети
фінансовим ресурсом у вирішенні гострих соціально-економічних проблем;
– активізувати в країні ділову активність та інвестиційно-інноваційну
діяльність аби сприяти підвищенню рівня зайнятості в регіонах, зростання
доходів громадян незалежно від місця їх проживання;
– стримувати рівень державного боргу і поступово його обмежувати до
оптимальних розмірів.
Важливим фактором підвищення фінансової стабільності та безпеки є
розширення інвестиційної діяльності з боку держави, підприємств, приватних
інвесторів, оскільки інвестиції забезпечують ріст попиту і позитивно впливають
на розширене виробництво, стимулюють ділову активність та позитивну динаміку
соціально-економічного розвитку країни.
На жаль, вітчизняні підприємства не мають достатніх коштів для закупівлі
сировини, матеріалів, виплат заробітної плати, не говорячи вже про інвестування
у власні виробничі потужності. Складно залучити й іноземного інвестора,
особливо в умовах фактичної війни. Тому, бюджетні кошти, що направляються з
державного бюджету мають виконувати ключову роль у забезпеченні України
інвестиційними ресурсами, формування умов щодо поновлення економічного
зростання [3].
Важливим напрямом забезпечення фінансової безпеки України має стати
досягнення політичної стабільності в країні. Поки в Україні не буде забезпечено
політичну стабільність важко очікувати стабільного економічного зростання та
підвищення життєвого рівня населення. А в цьому якраз і набувають реалізації
заходи держави, спрямовані на забезпечення належної фінансової безпеки країни.
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Ф’ЮЧЕРСНА ТОРГІВЛЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
О.Б. Садура
Львівський національний аграрний університет
oksanasadura@mail.ru
Ф’ючерси з’явилися півтора століття тому в США у сфері торгівлі зерном.
Для уникнення втрат, пов’язаних з сезонними коливаннями ціни на зерно,
спочатку використовувались форвардні угоди. Це були контракти між фермерами
та торгівцями зерном, за якими фермери постачали торгівцям свою продукцію
навесні за цінами, визначеними під час укладення угоди восени. Однак різкі
коливання весняних цін відносно тих, що були зазначені у форвардному
контракті, відображали небажання виконувати угоду як у фермерів, так і у
торгівців зерном. Для фермерів, які брали кредити під урожай, нереалізоване
внаслідок невиконання угод зерно, означало банкрутство. Вирішити проблему
цінових ризиків були покликані ф’ючерсні контракти, які почали укладатись з
1865 року на Чиказькій торговій біржі.
В Україні спроби запуску ф’ючерсних механізмів почали здійснюватись з
другої половини 90-х років, коли з’явився Указ Президента України 63/95 від
18.01.95 року «Про заходи щодо реформування аграрних відносин» та постанова
Кабінету Міністрів України №648 від 05.08.97 року «Про концепцію розвитку
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біржового ринку сільськогосподарської продукції». Цим документом, зокрема,
передбачалася розробка правил та запровадження торгівлі ф’ючерсними і
форвардними контрактами під закупівлю сільськогосподарської продукції на
аграрних біржах. Потім були інші відповідні постанови уряду та Верховної Ради
України, накази профільного міністерства. Нарешті учасниками аграрного ринку
у 2003 році була створена «Українська ф’ючерсна біржа», яка планувала у тому ж
році організувати торгівлю ф’ючерсними контрактами. Однак цього досі не
сталося.
Нові

сподівання

на

запуск

ф’ючерсної

торгівлі

учасники

ринку

пов’язуювали з Розпорядженням Кабінету Міністрів України 588-р від 25.05.2011
року, яким було схвалено Меморандум про взаєморозуміння уряду України,
Національного банку України та Чиказької товарної біржі (СМЕ). Раніше схожий
меморандум було підписано і з європейською біржею Euronext. Перші торги
ф’ючерсами, у тому числі на українську пшеницю, відбулися у червні 2012 року,
але не в Україні, а на закордонних майданчиках СМЕ.[1]
Для того, щоб механізми ф’ючерсної торгівлі нарешті запрацювали на
вітчизняному терені, для подальшого розвитку аграрного сектору національної
економіки треба здійснити чимало організаційних та законодавчих зусиль.
Необхідно також подолати багато хибних стереотипів та бар’єрів на шляху до цієї
мети. Найголовнішою передумовою є розуміння сутності дії механізмів та засад їх
ефективного функціонування і регулювання усіма причетними до цієї важливої
справи осіб. Ф’ючерсна торгівля виникла у зв’язку з необхідністю мінімізації
цінових ризиків. Об’єктом цієї торгівлі виступає ф’ючерсний контракт, в якому
прописані усі умови купівлі-продажу товару (якість, кількість, строк та місце
поставки), крім ціни, що визначається під час відкритих біржових торгів в момент
укладання угоди.
Принциповою особливістю ф’ючерсних контрактів, що відрізняє їх від
інших, є не тільки стандартна форма, а також гарантія виконання зафіксованих у
ньому зобов’язань. Вона забезпечується як внесенням сторонами контракту
70

певної гарантійної суми (називається початковою або операційною маржею) на
депозит, так і реєстрацію таких контрактів в розрахунково-кліринговій палаті
біржі. Остання виступає емітентом таких стандартизованих контрактів і гарантом
їх виконання. Після процедури реєстрації придбаних ф’ючерсних контрактів (на
купівлю або продаж певної партії товару) контрагентом для кожної сторони угоди
виступає розрахунково-клірингова палата біржі (або окрема спеціалізована
установа з відповідними функціями).
Важливою

передумовою

цього

є

розвинений

спотовий

ринок

сільськогосподарської продукції, відсутність монополізму на ньому, а також
необґрунтованих заборон на експортно-імпортні та валютні операції учасників.
На жаль, конкурентні засади функціонування ринків в Україні ще належить
створити, так само як і належне законодавче поле. Для того, щоб правові умови
сприяли, а не заважали розвитку ф’ючерсної торгівлі, розробка нормативних актів
має здійснюватись за участю професійних об’єднань виробників, аграрних бірж і
торговельних посередників.
Можна тільки вітати зусилля Чиказької товарної біржі та Euronext щодо
поширення знання про ф’ючерсну торгівлю в Україні. Навчальні семінари, які
проводять для українських фахівців ці поважні структури, конкуренція між цими
провідними біржами за ринок української аграрної продукції та наша співпраця з
ними, є надзвичайно корисними для створення сучасного вітчизняного ринку
товарних та фінансових деривативів. Однак торгівля деривативами на українську
сільськогосподарську продукцію має відбуватися не на закордонних торговельних
майданчиках, а на вітчизняних біржах. Країна, що володіє 40% світових запасів
чорноземів

та

вже

зараз

виступає

провідним

експортером

багатьох

сільськогосподарських товарів, має право та повинна самостійно формувати
світові ціни на цю стратегічну продукцію.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Л.В. Синявська
Львівський національний аграрний університет
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Прийняття у 2001 році Бюджетного кодексу України поклало початок
формування нової парадигми міжбюджетних відносин в Україні. Зокрема, було
проведене розмежування доходів та видатків між різними рівнями бюджетної
системи,

впроваджено

застосування

формули

для

розрахунку

дотації

вирівнювання для областей та міст обласного значення, бюджету АР Крим,
районних бюджетів, бюджетів міст зі спеціальним статусом Києва та
Севастополя.
Практика

наповнення

місцевих

бюджетів

в

Україні

підтвердила

недостатність доходів місцевих бюджетів для ефективного вирішення завдань, що
стоять перед суспільством в перехідний період. Про це свідчать дослідження
багатьох науковців.
Існуючий механізм розподілу регульованих загальнодержавних податків
створив ситуацію, за якої були відсутні встановлені правила гри між центром та
областями, областями та районами й муніципалітетами і т. д., що прирікало
нижчестоящі бюджети на невизначеність і непередбачуваність, вело до зростання
споживацьких настроїв у регіонах, суб'єктивізму в перерозподілі бюджетних
коштів між ланками бюджетної системи, що в кінцевому результаті зумовило
слабкість інституту місцевих фінансів.
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Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано з
урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та
інших законодавчих актів, зокрема: скасування місцевих зборів; скорочення
кількості

податків

шляхом

їх

об’єднання

за

відповідною

специфікою;

встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб
Розмір податку, відповідно, варіюється від 5% - для пасивних доходів, 15% - для
пенсій, 18% - для всіх інших видів доходів. За новими нормативами, бюджети
міст обласного значення, районів отримують 60 % від даного податку, обласні
бюджети – 15 %, бюджет м. Києва – 40 %. Податок на прибуток підприємств
сплачують юридичні особи, які ведуть господарську діяльність, тобто комерційну.
Базова ставка податку 18%, але є ряд виключень та особливостей. У будь-якому
разі, до обласних бюджетів зараховується 10% від сплаченого приватними
підприємствами податку. передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів
плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;
запровадження акцизного податку з кінцевих продаж; та іншого. [3]
З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування
замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне
вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на
одного жителя.
При цьому, вирівнювання здійснюється лише за двома податками:


податком на прибуток підприємств для обласних бюджетів;



податком на доходи фізичних осіб для бюджетів міст, районів та

обласних бюджетів.
За результатами горизонтального вирівнювання визначається розмір
міжбюджетного

трансферту

для

місцевих

бюджетів,

що

мають

прямі

міжбюджетні відносини з державним бюджетом, а саме місцеві бюджети з рівнем
надходжень:
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- нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (80
відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), що підвищить рівень їх
забезпеченості;
- в межах від 0,9 до 1,1 - вирівнювання не здійснюється;
- вище 1,1 середнього показника по Україні частину надходжень
передаватимуть до державного бюджету (реверсна дотація). При цьому, кошти
вилучатимуться не в повному обсязі, як за діючою системою, а лише 50 відсотків
перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по
Україні. [2]
Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в
повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.
За січень-березень цього року до загального фонду місцевих бюджетів (без
урахування трансфертів) надійшло 30,1 млрд. грн., що на 46 % або 9,5 млрд. грн.
більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Надходжень до
місцевих бюджетів від плати за землю до 5 млрд. грн. за квартал – це, перш за все,
результат впорядкування Урядом вартості оренди землі та більш ефективного
обліку з боку громад. Темп росту надходжень від плати за землю у січні-березні
2016 року, за даними Мінфіну, складає 156,2%до аналогічного періоду минулого
року. [4]
Нова система міжбюджетних трансфертів є більш прогресивною чим
попередня. Однак, незважаючи на її переваги вона має низку проблемних
аспектів, для вирішення яких необхідно збільшити розмір міжбюджетних
трансфертів, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам.
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МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г.В. Східницька
Львівський національний аграрний університет
e-mail: galina_shid@mail.ru

Специфічні риси сільськогосподарського виробництва (залежність від
природно-кліматичних умов, сезонність формування витрат і запасів, тривалість
виробничого і фінансового циклів тощо) визначають його менш сприятливе
положення в порівнянні з іншими галузями економіки і характеризують його як
ризикове виробництво, що негативно позначається на процесах інвестування.
Вказані особливості визначають важливе значення ефективного функціонування
фінансово-кредитної інфраструктури, що забезпечує створення умов для
постійного фінансування сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери
села, надання бюджетних і позикових коштів для їх розвитку в системі
господарського механізму АПК. Саме підприємства аграрної сфери найчастіше
потребують фінансового оздоровлення для подальшого функціонування. Для
сільськогосподарських

підприємств

процедура

фінансового

оздоровлення

проводиться в цілях поліпшення їх фінансового стану до вживання процедур
банкрутства [1, С. 168-173; 4, С. 121-128].
Сільськогосподарські товаровиробники, які не в змозі впоратися з умовами
реструктуризації

заборгованості

по

суб'єктивних

причинах

підлягають

банкрутству відповідно до чинного законодавства. У цих умовах необхідно
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передбачити особливі заходи, пом'якшувальні соціально-економічні наслідки
банкрутства в сільському господарстві. Іншою проблемою банкрутства в
сільському господарстві є створення умов для залучення потенційних інвесторів,
які могли б зберегти підприємства, – банкрути як цілісні господарюючі об'єкти і
продовжити функціонування на даній території. Це важливо і з соціальної, і з
бюджетної точки зору: більшість сільськогосподарських підприємств формують і
рівень доходів, і рівень соціально-економічного розвитку, і навіть моральнопсихологічну ситуацію у відповідному населеному пункті. Отже, для зміцнення
фінансової

стійкості

сільськогосподарських

підприємств

необхідними

залишаються напрями його фінансового оздоровлення.
Алгоритм

фінансового

оздоровлення

неплатоспроможних

сільськогосподарських товаровиробників можна охарактеризувати в наступній
послідовності:
1) На основі проведеного аналізу фінансового стану сільськогосподарських
підприємств треба відзначити, що більшість із них потребують фінансового
оздоровлення

в

сучасних

умовах

господарювання.

Окремі

суб’єкти

господарювання аграрної сфери змушені реструктуризувати борги, а інші – із
встановленими ознаками банкротства - оголошуються банкрутами (рис. 1).
2)

На

етапі

господарюючого

спостереження
суб’єкта

за

фактичними

проводиться

результатами

попередній

аналіз

його

діяльності
стану

і

вибудовується структура бізнесу так, щоб вести ефективне виробництво.
Виходячи з цього оцінюється інвестиційна привабливість господарства.
3)

Проводиться

інвентаризація

майна

підприємства

і

кредиторської

заборгованості, а також виявляються і залучаються потенційні інвестори, що
бажають погасити борги і фактично придбати дане підприємство.
4) Якщо надійний інвестор знаходиться, то обмовляється розмір дисконту при
погашенні боргів і можливі схеми їх реструктуризації. При встановленні дисконту
можуть враховуватися інвестиційні зобов'язання інвестора по технологічній
модернізації підприємства.
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НЕПЛАТОСПРОМОЖНЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
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стабільних
підприємств,
організацій

Рис. 1. Алгоритм фінансового оздоровлення неплатоспроможних
сільськогосподарських підприємств
5) В разі успіху переговорів про покупку і реструктуризацію боргів внутрішній
або зовнішній інвестор, використовуючи належні, згідно чинного законодавства,
юридичні процедури, стає власником підприємства [3, С. 287-291]. Після чого він
приступає до його організаційної і технологічної модернізації.
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6) Якщо немає інвестора, який би погасив борги з дисконтом і влаштовував
кредиторів, то по даному підприємству можливе вживання наступних заходів: а)
звільнення господарств від дорого вартісного нерухомого майна, амортизаційні
відрахування на яке і стали

причиною їх збитковості. Для цього колишнє

господарство ліквідовується, і його майно може бути розпродане з метою
погашення боргів, а заново створене підприємство, маючи порівняно невелику
заборгованість, починає функціонувати; б)виділення з господарюючого суб'єкта
дочірніх і залежних підприємств. В цьому випадку зберігається колишнє
господарство, і кредитори можуть пред'явити позови на майно таких підприємств;
в) реформування неплатоспроможного сільськогосподарського підприємства
шляхом передачі його ліквідного майна в оренду, плата за яке використовується
для погашення боргів. Проте якщо колишнє підприємство буде оголошено
банкрутом, то орендне майно нової юридичної особи може бути вилучене в
рахунок погашення боргів; г) приєднання неплатоспроможного господарства до
спроможної комерційної організації і розрахунок по його боргах. Процедура
приєднання могла мати ширше поширення за умови, якщо приєднуючі структури
отримали б право на реструктуризацію заборгованості збиткового господарства і
при цьому самі мали б пільгу по сплаті податків.
7) Якщо сільськогосподарське підприємство

розглядається як безнадійно

неплатоспроможне, то відповідно до Закону України „Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутомˮ [2] справа
розглядаються

господарським

судом

за

правилами,

передбаченими

Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей,
визначених цим Законом. Арбітражний керуючий продає майно боржника особі,
що має право його переважного придбання, за ціною, визначеною на торгах. В
результаті придбання майна, ліквідні ресурси цього підприємства швидко
опиняються в руках нових власників і повертаються в господарський оборот.
Таким чином, в результаті здійснення даних заходів, згідно виділеним
етапам неплатоспроможні підприємства і їх ресурси перейдуть до ефективних
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власників, що вже довели свою здатність працювати в сучасних умовах. Це
створить основу для здійснення аграрних реформ по інших напрямах.
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ПРОБЛЕМНЕ СТАНОВИЩЕ РИНКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ю.М. Томашевський
Львівський національний аграрний університет
tomashum@mail.ru
Особливістю страхування сільськогосподарських ризиків є те, що воно є
життєздатним у довгостроковій перспективі, як правило, лише за умови, що уряд
забезпечує фінансову підтримку системи. Однак субсидії мають застосовуватися у
такий спосіб, щоб система не виявилася спотвореною [1, 2, 8]. У сільському
господарстві ризики є системними, а це в багатьох випадках означає збитки для
великої кількості суб'єктів аграрного ринку одночасно. За таких обставин страхові
виплати будуть значно вищими від зібраних премій.
Участь держави у підтримці страхування сільськогосподарських ризиків
диктується, з одного боку, унікальністю сільськогосподарських ризиків, а з
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другого – необхідністю зробити фінансову допомогу держави сільському
господарству адресною і цільовою. Субсидії з державного бюджету для
здешевлення вартості страхових премій не отримують більшість аграріїв в
Україні, вони часто використовуються в страхуванні, яке здійснюється виключно
для забезпечення доступу до кредитів або отримання державних субсидій без
справжнього

захисту

від

ризиків,

а

при

їх

розподілі

застосовуються

забюрократизовані і витратні процедури, що відлякують аграріїв [1, 7, 9].
Пропоновані в даний час на ринку страхових послуг програми страхування
сільських господарських ризиків за багатьма параметрами не задовольняють
споживачів. Основним їх недоліком є висока вартість. Тільки за умови реальної
державної підтримки можна буде досягти рівноваги між попитом та пропозицією
в даній сфері. Слід зазначити, що держава намагається вирішити цю проблему
шляхом

компенсування

затрат

на

страхування

окремих

видів

сільськогосподарських культур. Однак, більшість інструктивних матеріалів та
документів в даній сфері на сьогодні перебувають на стадії розробки, а сам
аграрний страховий ринок є слаборозвинутим та недосконалим.
Вже кілька років поспіль уряд не передбачає у бюджеті відповідну статтю
витрат. Це рішення має двоякий ефект для ринку агрострахування. З одного боку,
було зафіксовано зниження суми зібраних премій і застрахованої площі. З іншого
боку, на ринку переважає класичне страхування з незначними обсягами
формального страхування аграрних ризиків. Проблеми в національній економіці і
особливо у фінансовому секторі мали безпосередній вплив на сегмент
агрострахування. Незначні обсяги страхування озимих культур, в основному,
пояснюються

недостатністю

фінансових

ресурсів

у

виробників

сільськогосподарської продукції. Багато респондентів-страховики відзначили, що
багато виробників відмовлялися від укладання договорів страхування виключно
із-за фінансових проблем. Більш того, деякі страховики так і не отримали страхові
платежі за укладеними договорами страхування озимих культур, що скоректувало
результати на 20-30% в меншу сторону [7, 8].
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З метою покращення ситуації на аграрному страховому ринку України і,
зокрема, в механізмі страхування урожаю сільськогосподарських культур,
необхідно провести ряд заходів, реалізація яких значною мірою дасть можливість
налагодити відносини між аграрним сектором та страховими компаніями.
Створення

ефективної

системи

розподілу

та

управління

ризиками

сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом сучасної
аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту економічних інтересів
сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме залученню інвестицій та
кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, нарощуванню виробництва
сільськогосподарської продукції. Зазначені заходи з розбудови системи аграрного
страхування в Україні можливі за ефективного використання державних ресурсів
і максимального задіяння можливостей аграрного та страхового ринку, що
забезпечить

стабільний

розвиток

сільськогосподарського

виробництва

та

підвищить рівень доходів сільського населення як необхідних передумов
стабільного економічного зростання країни й добробуту її громадян.
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СУТЬ РИНКУ КАРТОПЛІ ТА УМОВИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
І.О. Цюра
Львівський національний аграрний університет
Ринок картоплі

є невід'ємним компонентом товарного виробництва,

організаційною формою його існування. На його основі виникають виробничі
відносини між людьми у формі обміну продуктами праці картоплею, засобами
виробництва у грошовому еквіваленті. Для формування ринку необхідна
економічна відокремленість, відособленість виробників, тобто повна економічна
свобода, господарська самостійність та відповідальність товаровиробників. Таку
відокремленість, господарську свободу створює приватна власність. Вона
передбачає самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її
відчуження і використання відповідно до власних економічних інтересів
виробника. Тому економічна відокремленість виробників невіддільна від
приватної власності на засоби виробництва і вироблювану продукцію. Об'єкти

82

приватної власності в сучасних умовах різноманітні, що відкриває широкі
можливості для розвитку ринкових відносин, підприємницької діяльності.
Отже, ринок

картоплі як конкретна форма товарного обміну виник у

процесі розвитку товарного виробництва картоплі, як його невід'ємна складова
частина. Ринок представляється як впорядкована структура, що забезпечує
нормальну взаємодію продавців

і покупців. У широкому ж розумінні ринок

картоплі означає певну історично визначену форму організації економічного
життя суспільства, характерними ознаками якого є:
- реальне функціонування різноманітних форм власності та форм
господарювання, тобто нормальне існування індивідуальної приватної власності,
колективної власності, державної власності, комунальної власності, змішаної
форми власності;
- свобода підприємницької діяльності, тобто повна самостійність суб'єктів
господарської діяльності, економічна відповідальність;
- вільне ціноутворення, що унеможливлює адміністративне втручання
держави або будь-яких інших органів у процес встановлення цін на переважну
частину засобів виробництва та інших виробничих ресурсів, а також на споживчі
товари та послуги;
- вільний вибір контрагентів - покупців і продавців товарів та послуг;
- конкуренція між різними суб'єктами підприємницької діяльності за
найбільш вигідні умови виробництва, купівлі та продажу товарів і послуг, за
одержання найбільшого прибутку.
Ринок картоплі - це механізм координації різноманітної господарської
діяльності самостійних економічних суб'єктів через систему цін і конкуренції. Він
забезпечує зв'язок між виробниками і споживачами на взаємовигідних умовах,
рівновагу попиту і пропозиції, пропорційність відтворювального процесу, його
цілісність.
Для формування і ефективного функціонування реального ринку необхідні
такі умови:
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- повна свобода господарської, підприємницької діяльності суб'єктів
ринкових відносин;
- вільні ринкові ціни, які встановлюються у процесі економічної
конкуренції.;
- здорова конкуренція між різними суб'єктами господарської діяльності,
яка надає усім їм можливість вільного вибору контрагентів - покупців,
постачальників;
- вільний доступ до реальної інформації про ринок і його суб'єктів ;
- державне регулювання ринку - розробка і реалізація державних програм,
здійснення ефективної фінансово-кредитної, інвестиційної, податкової,
валютної політики, яка стимулює підприємницьку діяльність;
- розвинуте

антимонопольне

законодавство,

проведення

ефективної

антимонопольної політики;
- наявність розвинутої ринкової інфраструктури, яка забезпечує ефективне
функціонування ринку;
- поступова інтеграція національної економіки у світове господарство,
орієнтація її на міжнародний поділ праці;
- забезпечення соціального захисту населення. Для цього потрібно чітко
визначити

масштаби

негативних

соціально-економічних

процесів:

інфляція, безробіття, зростання цін, зниження доходів населення, їх
вплив на різні соціальні верстви та основні засоби послаблення або
повного усунення негативного впливу ринкових відносин.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ПЛОДООВОЧЕВОГО ПРОФІЛЮ
І. О. Яснолоб
Полтавська державна аграрна академія
В

конкурентних

умовах

ринкової

економіки

перед

суб’єктами

господарювання постає проблема не лише виробничого, а і збутового характеру.
Найбільш гострою вона є для сільськогосподарських підприємств, зокрема
плодоовочевих, що зумовлено специфічними особливостями продукції цієї галузі,
особливо низькою придатністю її для тривалого транспортування та зберігання.
Дана проблема має не лише економічний, а і соціальний характер, який
визначається необхідністю забезпечення населення свіжою плодоовочевою
продукцією вітчизняного виробництва, що в умовах загострення проблеми
продовольчої безпеки є досить актуальним. Разом з тим, при вирішенні цього
питання, необхідно орієнтуватися також на досягнення плодоовочевими
підприємствами

такого

рівня

прибутковості,

що

дозволить

їм

успішно

функціонувати та розвиватися.
У зв’язку з цим виникає необхідність налагодження дієвої системи
розподілу плодоовочевої продукції. Одним з варіантів вирішення даної проблеми
є впровадження концепції логістики в збутову діяльність плодоовочевих
підприємств, що дозволить мінімізувати витрати на рух готової продукції на
кінцевому етапі виробничого циклу та оптимізувати процес її реалізації.
Впровадження логістики в практику господарювання плодоовочевих
підприємств потребує добре налагодженої системи інформаційного забезпечення,
орієнтованої

на

визначення

логістичних

витрат

збутової

діяльності

та

ефективності організації логістики процесу реалізації. Основним джерелом такої
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інформації повинні бути дані бухгалтерського обліку. Однак, на сьогоднішньому
етапі його розвитку, традиційна практика ведення бухгалтерського обліку не
забезпечує можливість отримання такої інформації в обсягах, достатніх для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень в логістиці. Таким чином,
впровадження логістики в збутову діяльність плодоовочевих підприємств вимагає
удосконалення облікового процесу щодо обліку логістичних витрат. Лише
комплексний підхід до вирішення цього питання дозволить покращити процес
реалізації

на

плодоовочевих

підприємствах

та

підвищити

їх

конкурентоспроможність.
Серед розвинених на Україні сільськогосподарських галузей найбільш
ризиковим є садівництво, що зумовлено, зокрема, такими особливостями:
1) ведення садівництва потребує значних капіталовкладень на створення і
догляд за багаторічними насадженнями, які починають плодоносити на 3-5 рік,
тому термін окупності в садівництві значно довший, ніж в інших рослинницьких
галузях, що, у свою чергу, вимагає визначення виваженої стратегії з урахуванням
власних можливостей та ринкових потреб;
2)

якість

та

загальні

характеристики

продукції,

значною

мірою,

визначаються породно-сортовим складом насаджень, що зумовлює спеціалізацію
підприємства виходячи з місця його розташування;
3) продукція садівництва, залежно від виду, сорту тощо, надходить з
виробництва

у

чітко

визначені

строки,

до

того

ж

вона

є

складнотранспортабельною та має незначні терміни зберігання, що висуває високі
вимоги

до

системи

забезпечення

підприємства

спеціально

обладнаними

транспортними засобами, фруктосховищами та до його збутової діяльності;
4) спостерігається насичення внутрішнього ринку України імпортними
фруктами, що підвищує ризики втрати зайнятої ніші на ринку, скорочення обсягів
реалізації вирощеної продукції та, відповідно, зниження прибутковості.
Наведені фактори, визначають необхідність впровадження логістики, в першу
чергу, саме в садівничому секторі аграрної сфери. Зокрема, на думку
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С.Ю. Соколюка, логістика фруктів є однією з основних напрямів розвитку
сільського господарства, що потребує інвестицій [1]. Разом з тим, світова спільнота
також високо оцінює ефективність логістики в садівництві. Її розглядають як
інструмент

підвищення

конкурентоспроможності

галузі

[2],

можливість

у

забезпеченні подальшого її розвитку та як засіб забезпечення загального успіху в
садівництві [3].
Отже, доцільність застосування логістики на вітчизняних плодоовочевих
підприємствах не викликає сумнівів, а наявність складнощів у їх збутовій діяльності
визначає її першочергову спрямованість.
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СЕКЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТА РЕГІОНАЛЬНИМ
РОЗВИТКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
УДК: 336. 77 : 658 : 631
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.О. Бодник
Полтавська державна аграрна академія
Розвиток економічної безпеки аграрних підприємств у сучасних умовах є
необхідним, але досить складним до реалізації процесом, що супроводжується
перешкодами, негативними чинниками розвитку підприємства зовнішнього і
внутрішнього походження.
В економічній літературі існує чимало публікацій, присвячених пошуку
напрямів

підвищення

ефективності

використання

економічної

безпеки

сільськогосподарських підприємств та перспектив її розвитку. Серед них чільне
монографії Васильцевої Т. Г. [1] та колективу авторів на чолі з Козаченко Г. В.
[2], навчальні посібники Донець Л. І. і Ващенко Н. В. [3].
В

нинішніх

підприємство

економічних

знаходиться

в

умовах

умовах

будь-яке

жорсткої

сільськогосподарське

конкуренції

та

ситуації

невизначеності, непередбачуваності та ризиковості.
Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такий стан
його господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево- організаційну
структуру підприємства, враховуючи географічне розташування та природнокліматичні умови його діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти
можливим загрозам внутрішнього й зовнішнього середовища, а також досягати
поставлених цілей і завдань на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку
На прийняття управлінських рішень у сфері забезпечення економічної
безпеки агропідприємства впливають зміни зовнішніх умов господарювання,
зокрема законодавчо-правове поле, суспільно-політична ситуація в країні,
взаємовідносини з іншими суб’єктами ринку та ін., а також ряд чинників
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фінансово-економічного, екологічного, соціального, організаційного характеру.
На основі вищевикладеного визначено місце економічної безпеки підприємства в
загальній стратегії його функціонування (рис. 1).

Стратегічні цілі розвитку
діяльності

Кредитори
Інвестори
Конкуренти
Посередники
Постачальники
Фінансовокредитна

Заходи захисту
та
механізми
нейтралізації
Функціональні
складові
економічної
безпеки
Економічна
безпека
підприємства
підприємство
Основні
внутрішні

Управління
Конкурентні
переваги
Збут та
маркетинг
Інформація
Виробничі
ресурси
Фінансові
ресурси
Персонал

Держава в особі
Основні
державних
зовнішні
органів
чинники
управління
Рис. 1. Місце економічної безпеки підприємства в загальній стратегії його
розвитку та функціонування
Узагальнивши підходи до структури та змісту функціональних складових
економічної безпеки підприємства, запропоновано їх розширену класифікацію
(табл. 1).
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Таблиця 1
Структура та зміст функціональних складових економічної безпеки
сільськогосподарського підприємства
Функціональні Зміст

функціональних

складових

економічної

безпеки

складові

підприємства

Силова

характеризує рівень захищеності підприємства з боку служби
безпеки та забезпечення безпеки комерційних інтересів

Фінансово-

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів

страхова

та мінімізація ризиків за рахунок страхування

Виробничо-

забезпечення

технологічна

високого рівня виробничого потенціалу, зокрема за рахунок

технологічної

незалежності

та

досягнення

оновлення на інноваційно-інвестиційній основі
Ринкова

характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей
розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим
середовищем

Інтерфейсна

пов’язана із нематеріальним позиціюванням підприємства в
зовнішньому середовищі

Екологічна

передбачає дотримання екологічних норм технології і випуску
продукції, мінімізацію витрат підприємства від забруднення
навколишнього середовища

Продуктова

передбачає

забезпечення

відповідного

рівня

якості

й

конкурентоспроможності продукції
Політико-

характеризує ефективне і всебічне правове забезпечення

правова

діяльності

та

чітке

дотримання

підприємством

і

його

співробітниками всіх аспектів діючого законодавства
Таким чином, питання щодо формування ефективної системи економічної
безпеки країни значною мірою пов’язані з необхідністю формування та
вдосконалення

організаційно-економічних
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відносин

усіх

суб’єктів

агропромислового виробництва. Проблеми економічної безпеки галузі сільського
господарства досить важливі та вимагають негайного розв’язання шляхом
активізації зусиль як з боку держави, так і власників підприємств.
Стратегічний розвиток економічної безпеки підприємств АПК є досить
тривалим і затратним процесом, який потребує реструктуризації як системи
управління,

так

і

виробничо-господарської,

інвестиційної,

фінансової,

маркетингової, збутової діяльності.
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УДК 65.012.23:631.15/16
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ БІЗНЕСОМ
В. В. Бондарчук
Львівський національний аграрний університет
bondarchuk_vasiliy@mail.ru
Україна переживає глибоку соціально-економічну та суспільно-політичну
кризу. Занепад та суттєве скорочення традиційної для країни економічної
діяльності, руйнування налагоджених відносин між секторами економіки,
порушення зовнішньоекономічних зв’язків, зниження експортних та збільшення
імпортних товарних потоків, руйнування національної освіти, науки та медицини
– все це вимагає від керівників різного рівня державного управління
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переосмислення нинішньої соціально-економічної політики, перегляду державних
цільових програм розвитку галузей, які раніше вважалися пріоритетними, а також
розпочати процес формування нової стратегії соціально-економічного розвитку
країни на ближчу та більш віддалену перспективу. Проведення реформ в сфері
державного і господарського управління стало об’єктивною необхідністю.
В цих складних економічних умовах стратегічна орієнтація системи
управління має стосуватися усіх суб’єктів – підприємств, організацій, установ,
державних органів та органів місцевого самоврядування. Стратегічне планування
з використанням форсайту має стати важливим елементом системи сучасного
управління аграрним бізнесом. Діагностика ключових чинників зовнішнього
середовища ведення бізнесу з використанням новітніх технологій – важливий
напрямок управлінської діяльності. Стрімкий розвиток інформаційних технологій
пропонує нові інструменти управління, трансформує зміст основних функцій з
управління. Розробка планів та прогнозів власного розвитку, інвестиційних
проектів, моделювання можливих сценаріїв розвитку подій, - все більше
набувають значення в управлінні, економіці, суспільному житті як для об’єктів
бізнесу, так і державних органів управління. Особливо важливими стратегічними
завданнями державного управління є проведення адміністративно-територіальної
реформи та децентралізація. У зв’язку з цим неминучими є зміни в системі
органів галузевого та державного управління.
Аграрний бізнес в Україні переживає складний етап розвитку. Військові дії
на

Сході

країни,

системна

фінансово-економічна

та

політична

криза,

європейський вектор економічного розвитку, проведення комплексу реформ в
системі державного управління та зміна механізму регулювання розвитку
аграрної економіки, – далеко не повний перелік факторів, що впливають на зміст
управління у сфері аграрного бізнесу. Об’єктивною необхідністю є модернізація
всіх сфер діяльності агропромислового виробництва, оновлення напрямків
економічної політики, змісту державного та господарського управління.
Реалізація реформ вимагає значного матеріально-технічного забезпечення, нової
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якості

кадрів,

висококваліфікованих

програмістів,

системних

аналітиків,

менеджерів з розвинутим стратегічним баченням.
Сегмент ринку праці та попит на кваліфікованих спеціалістів, яких потребує
сучасна

аграрна

економіка

динамічно

змінюються.

Система

підготовки,

формування резервів та використання кадрів в АПК не встигають реагувати на ці
зміни та якісно задовольняти попит. Значна частина сільського населення
позбавлена можливості працевлаштуватися. Для молоді актуальним є питання
професійного навчання через його низьку якість та значні затрати. Вирішення
проблем працевлаштування сільського населення можливе за умови залучення до
процесу органів державного управління та місцевого самоврядування. Саме вони
мають створити сприятливі умови для розвитку дрібного підприємництва та
приватного агробізнесу на селі. Зазначимо, що соціальна інфраструктура на селі
знаходиться в занепаді. Її розвиток (організація побуту, освіти, відпочинку,
культури,

сучасних

інформаційно-комунікаційних

послуг,

громадського

харчування та торгівлі) можливий за рахунок лише приватного підприємництва.
Цей чинник є важливою передумовою для ефективного розвитку аграрного
бізнесу на селі та започаткування процесу формування високо інтегрованого
агропромислового

комплексу

на

адміністративно-територіальному

рівні.

Потенціал залучення приватних інвестицій у цю сферу діяльності є великий,
однак необхідно створити сприятливі правові, соціальні та економічні умови, які в
сукупності мають сформувати привабливий інвестиційний клімат для розвитку
аграрного бізнесу. В першу чергу це стосується законодавчого врегулювання
ефективної податкової, митної, бюджетної та грошово-кредитної політики, а
також спрощення механізму адміністрування економічних видів діяльності.
Стримуючим фактором розвитку малого підприємництва на селі є низькі
зарплати, високі податки, дорогі кредитні ресурси. В цьому сегменті проблем є
досить багато причин для розбіжностей інтересів бізнесу і держави. Державна
підтримка розвитку аграрного бізнесу протягом останніх років має тенденцію до
скорочення. На 2015 бюджетний рік по переважній частині раніше працюючих
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програмах фінансування не було передбачено. Це стосується виплат спеціальних
бюджетних дотацій за утримання та збереження поголів’я молодняку великої
рогатої худоби, вирощеної та проданої на забій худобу, часткове відшкодування
витрат на будівництво тваринницьких ферм, закупівлю племінної худоби, а також
коштів на розвиток хмелярства, овочівництва, закладку молодих садів,
виноградників та ягідників. На 2016 рік на підтримку розвитку тваринництва
передбачається виділити лише 50 млн. грн., на здешевлення кредитів – лише 300
млн. грн., на фінансову підтримку заходів – лише 5 млн. грн. [1].
Отже, реальністю сьогодення є поступова економічна, політична та ціннісна
інтеграція України в Європейський економічний простір. Ці процеси об’єктивно
вимагають радикального оновлення системи та змісту управління як державою,
так і аграрною економікою.
Література
1. Про Державний бюджет України на 2016 рік. Закон Укрїни. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: < http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/page.
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УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ
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Н. Б. Зеліско
Львівський національний аграрний університет
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Як відмічається у Стратегії розвитку аграрного сектору економіки (на
період до 2020 року), першочерговість уваги до аграрного сектору зумовлюється
незамінністю

сільськогосподарської

продукції

та

продовольства

в

життєдіяльності людини і суспільства, його винятковою соціальною значимістю.
Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським господарством є
системоутворюючим в національній економіці, що формує фактори збереження
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суверенності держави – продовольчу та у визначених межах економічну,
екологічну та енергетичну безпеку держави, забезпечує розвиток технологічно
пов’язаних галузей національної економіки, утворює ринок сільськогосподарської
продукції та продовольства. Український аграрний сектор з потенціалом
виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що на
даному етапі може стати локомотивом розвитку національної економіки, дати
імпульс інвестиційному, технологічному та соціальному піднесенню у державі
[1]. Нині, все це можливо при вмілому та ефективному використанні сучасних
методів

управління.

При

цьому

не

знімається

завдання

раціонального

використання потенціалу аграрного підприємства в поточній діяльності, але
винятково важливим стає здійснення такого управління, яке б забезпечило
адаптацію організації до середовища, що швидко змінюється. Прискорення змін у
середовищі діяльності, поступове насичення вітчизняного ринку, поява нових
запитів і зміна позиції споживачів, зростання конкуренції за ресурси, глобалізація
бізнесу, поява нових можливостей для розвитку, пов'язаних з досягненнями
сучасних технологій, розвиток інформаційних мереж – ці чинники привели до
зростання значення стратегічного управління й необхідності його використання в
практичній діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Специфіка діяльності
аграрних підприємств в ринкових умовах вимагає продовження досліджень у
напрямку формування й вибору стратегій розвитку. Проблеми стратегічного
управління розвитком підприємств займають все більше місця в теоретичних
дослідженнях і практичній діяльності менеджерів. Однією з самих недосліджених
є проблема побудови адаптованих до національних умов України організаційноекономічних і управлінських механізмів формування і реалізації стратегії
розвитку підприємства. Зазначене вище підтверджує актуальність вибору теми
дослідження.
Роль стратегічного менеджменту для українських підприємств визначається
умовами їхньої діяльності, що кардинально змінилися в пореформений час,
високим

рівнем

нестабільності

зовнішнього
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середовища,

інтеграційними

процесами, які відбуваються, глобалізацією бізнесу. За нинішніх умов відсутність
розробленої стратегії розвитку та комплексу заходів з її реалізації гальмує
розвиток підприємства або взагалі призводить до кризи та зникнення його з
ринку.
У світовій практиці виокремлюють три основних види стратегій розвитку
підприємства, кожний з яких повністю обґрунтований специфікою виробництва:
1)

стратегія

збільшувати

зростання

обсяги

(розвитку)

продажу,

прибутку,

відображає

намір

капіталовкладень,

підприємства
закріпити

та

утримувати позиції лідера, мати свої унікальні конкурентні переваги;
2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення підприємства
зберегти досягнуті обсяги виробництва в умовах суттєвої нестабільності обсягів
продажу і прибутку, досягти ринкової рівноваги, збільшити ринкову частку,
максимізувати прибуток;
3) стратегія виживання – оборонна стратегія в умовах глибокої кризи
діяльності підприємства. Основна ціль даної стратегії - уникнення ймовірності
банкрутства,

забезпечення

беззбитковості

виробництва.

Для

більшості

сільськогосподарських підприємств України бажано застосувати стратегію
зростання, хоча більшість підприємств використовують стратегію виживання.
У сучасних умовах діяльність переважної більшості аграрних формувань
залишається незадовільною, тому що їх керівництво не в змозі адаптувати свій
стиль управління та використовувати адекватні методи щодо стабільного їх
функціонування.

Своєрідність

сучасного

управління

у

вітчизняних

агроформуваннях полягає в його перехідному характері. Більшою мірою
відбувається адаптація закордонних моделей до реалій національної економіки. В
сучасний період трансформації підприємств до ринку, необхідні зміни в
парадигмі управління потенціалом аграрного формування. Вони стосуються
наступних моментів:
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 аграрне формування повинне визначити своє місце в господарській
системі, орієнтуючись на стратегію кооперування чи розвиток контрактних
відносин;
 зміна логіки планування, стратегії, цілей аграрного формування повинно
сприяти активізації наявного ресурсного потенціалу;


основний

акцент

в

діяльності

аграрного

формування

повинен

переноситися на його «індивідуальність», на створення і використання унікальних
конкурентних переваг; необхідність розвитку внутрішньо-фірмової культури
управління аграрним формуванням повинні зосереджуватися на людських
потребах і інтересах
Визначивши загальну ідею розвитку конкретного аграрного підприємства,
тобто окресливши логіку майбутнього руху, використовуючи SWOT-аналіз,
керівництву підприємства слід побудувати функціональні стратегії реалізації
загальної ідеї. Для цього слід виділити усі проблеми та переваги, які має
конкретне аграрне підприємство та напроти кожної з них вказати найбільш
загальні

рішення.

Потім

ці

рішення

деталізувати

за

функціональними

напрямками: виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура.
Розроблені таким чином функціональні стратегії лише дозволяють швидше та
раціональніше досягти загальної мети підприємства: прибутковості, високого
рівня культури, професіоналізму управління. Ефективність функціональних
стратегій залежить від правильно сформованих та реалізованих в практичній
діяльності операційних стратегій, тобто вузьких стратегій для основних
структурних підрозділів підприємства, що не є самостійними. Реалізація обраної
стратегії передбачає діяльність керівництва, що спрямована на модернізацію, в
разі необхідності, системи управління, приведення її до відповідності зі
стратегічними
необхідних

цілями

ресурсів,

організаційної
а

також

структури

підготовку

підприємства,

персоналу.

Іншими

виділення
словами,

стратегічний менеджмент формується таким чином, щоб допомогти керівництву
організації передбачати тенденції розвитку бізнесу, відслідковувати зовнішній
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вплив на організацію. Управління реалізацією стратегії передбачає визначення
завдань, встановлення їх пріоритетності відповідно до значущості для реалізації
стратегії, строків їх здійснення, відповідальних виконавців із зазначенням їхніх
прав та повноважень, контрольних показників та форм контролю. Вся діяльність
сільськогосподарських підприємств мусить обов’язково базуватися на точному і
вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого попиту, оцінці та
врахуванні умов виробництва в найближчий час і на перспективу.
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РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – ШЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
І.В. Магійович
Львівський національний аграрний університет
maglviv1@bigmir.net
У системі регіональної політики України питання управління розвитком
регіонів займає важливе місце. Регіональна політика – це комплекс заходів, які
спрямовані на розроблення та реалізацію дієвих
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механізмів управління

економічним, соціальним, культурним, екологічним розвитком територіальних
громад, а також раціонального використання природно-економічного потенціалу
регіонів на основі узгодження державних і регіональних інтересів.
Як зазначає В. Куйбіда, існує три парадигми державної регіональної політики
: – реструктуризація економіки регіонів;
– стимулювання точок зростання;
– допомога депресивним регіонам . [1]
Регіон є формально складною організацію, що має набір взаємопов’язаних
цілей і завдань, що визначені потребами населення, його окремими соціальними
групами, господарюючими суб’єктами та державою; ця організація виступає у
певній зовнішній формі, дотримується певних правил поведінки і діє у межах
встановленого порядку. [2].
М. Маниліч дає визначення регіону як складової частини країни (підсистеми)
з внутрішніми та зовнішніми зв’язками, що є системою з внутрішнім

механізмм

відтворення, яка має, крім системних властивостей, територію, господарську
єдність, цілісність, зв'язок із державним комплексом, а також і специфічні риси:
власні регіональні умови відтворення валового суспільного продукту, основних
фондів, робочої сили та розподілу регіональних трудових ресурсів, формування
доходів населення та їх товарного забезпечення[3].
Регіони є основним потенціалом розвитку країни. А тому, виважена
регіональна політика має вирішувати соціально-економічні проблеми населення
різних територій. Серед головних завдань регіональної політики на особливу
увагу заслуговують такі, як підвищення дієздатності місцевої влади, зміна
принципу формування бюджетів регіонів, сприяння прямим міжрегіональним та
зовнішньоекономічним і культурним зв'язкам із партнерами за кордоном. Слід
надати повну владу територіальним громадам села, селища, міста.
Теоретик– регіоналіст Й. Тюнен, відомий своїм дослідженням «Ізольована
держава у її відносинах з сільським господарством і національною економікою»
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[4] , запропонував визначення територіально–економічних меж регіону радіусом
ринку.
Поняття «регіон» використовується в різних галузях знань для виділення
територіальних частин геоторії й акваторії за певними ознаками. З погляду
економічної та управлінської науки під регіоном розуміється «частина території
держави, яка є носієм природних багатств; що виділилася в процесі суспільного
(територіального) розподілу праці, яка спеціалізується на виробництві певних
товарів чи послуг, характеризується спільністю і специфічним щодо інших
територій типом відтворення, комплексністю і цілістю господарства; наявністю
органів управління, що забезпечують розв’язання завдань, що стоять перед
регіоном» [3].
Для

формування

економічно

спроможної

і

юридично

дієздатної

самоврядності в Україні, основою є належна правова база.
Сьогодні стоїть потреба радикального оновлення законодавчих засад усієї
системи відносин «центр–регіон», що дасть змогу перетворити

територіальні

громади на економічно спроможні і юридично дієздатні осередки місцевої
демократії та забезпечити збалансований та стабільний розвиток місцевих
територій.
Механізмом

який

би

забезпечував

запровадження

потенціалу

регіонального розвитку, є децентралізація повноважень центральної влади на
користь регіональних та місцевих органів управління, що передбачає передання
формування більшого обсягу бюджетних коштів на низових рівнях управління,
тобто бюджетно–податкову децентралізацію.
Необхідно змінити систему виборів органів місцевого самоврядування. На
рівні громад обирати прямим голосуванням голову громади і депутатів. Голови
громад за посадою стають депутатами районної ради, а голова районної ради
обирається прямим голосуванням. Голови райрад стають депутатами обласної
ради, а голова облради обирається прямим голосуванням. Це дозволить різко
зменшити кількість депутатів місцевих рад і створить ситуацію, коли депутати
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будуть

представляти

інтереси

відповідних

територій

та

будуть

нести

відповідальність за свої дії та контролювати бюджетні кошти, оскільки вони
будуть посадовими особами.
Місцеве самоврядування може бути ефективним у разі достатнього
фінансового забезпечення. Для цього необхідно передати у відання громад всі
бюджетні кошти за винятком тих фінансів, які необхідні для функціонування
центрального уряду та виконання загальнодержавних функцій.
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УДК: 620.9
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ
В.М. Михалюк
Львівський національний аграрний університет
В середньому в Європейському союзі близько 11% енергії виробляється в
режимі когенераціі, проте відмінності між країнами величезні. Деякі країни
економлять усього 2% від споживаної енергії за рахунок застосування
когенераціі, тоді як інші довели економію до 60%.
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Німеччина оголосила, що понад 50% споживаної енергії може вироблятися
в режимі когенераціі, і встановила метою подвоїти об'єм енергії, що отримується
в комбінованому циклі, з 12,5% до 25% до 2020 року. Когенерация активно
підтримується у Великобританії. У країні застосовуються фінансові стимули і
гранти разом з державною підтримкою на рівні законодавства. Тоді як в Україні
розвиток когенераціі відбувається дуже повільно.
Одночасне виробництво тепла і електроенергії - когенерації веде до значної
економії споживаного палива, що є одним з основних стимулів для впровадження
цієї технології. Можливість розташування міні-теплоелектростанцій поблизу
точки споживання енергії дозволяє понизити навантаження на мережу і уникнути
вкладень в нові теплотраси і електричні мережі. Час будівництва малих
енергооб'єктів істотно менше в порівнянні з великими електростанціями, що веде
до оперативного реагування на зростання споживання енергії в регіоні.
Незважаючи на позитивні аспекти, наявність випробуваних технологій і
проектних рішень, для розвитку сектора когенерації в країні передусім потрібна
законодавча база, а також довгострокова державна стратегія і підтримка. У Європі
сектор когенерації

найбільш розвинений в Данії, Нідерландах і Фінляндії.

Узгоджена і ясна стратегія розвитку і послідовні дії урядів цих країн по
стимулюванню впровадження когенераційних технологій привели до очікуваних
результатів. Лідер по розвитку когенерації

в Європі - Данія, де більше 45%

електрики і практично 80% тепло виробляється в спільному режимі.
До 1973 року основним паливом для вироблення тепла і електрики в Данії
стали нафтопродукти, що імпортувалися. Нафтова криза і різке зростання ціни на
нафту в 1973 році підштовхнули уряд Данії до перегляду політики по
енергопостачанню нації, і когенерація була виділена як основна технологія,
зважаючи на тривалість опалювального сезону в країні. Перша стадія розвитку
когенерації в країні була запущена з прийняттям Енергетичного плану в 1976
році і закону про теплопостачання в 1979 році. Були виділені найбільш
густонаселені райони міст, в яких жителів зобов'язали під'єднатися до
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новостворюваних районних тепломереж. Це спричинило будівництво великих
теплоелектростанцій поблизу великих міст. У 1986 році уряд Данії поставив
метою будівництво нових когенераційних об'єктів загальною потужністю 450
МВт на основі біопалива, відходів і натурального газу. Зіткнувшись з небажанням
великих енергетичних компаній розвивати цей напрям, уряд підвищив мету до
1400 МВт і дозволило місцевим органам самоврядування, промисловим
споживачам і місцевим компаніям брати участь в ринку виробництва тепла і
енергії. Дерегуляция енергетичного ринку і розвиток газової мережі дозволило
досягти поставленої мети. З 1980 року ВВП Данії виріс на 50%, тоді як
енергоспоживання

залишилося

на

тому

ж

рівні

завдяки

збільшеній

енергоефективності. Фокус на розвиток сектора когенерації в країні не лише
сприяв зниженню емісій CO2, збільшеній незалежності, але і привів до створення
робочих

місць

і

підвищив

експортний

потенціал

енергетичного

машинобудування. Данія експортувала енергоустаткування і технологій на 7,45
млрд. доларів.
Згідно

з

даними

нового

дослідження

компанії

Frost

&

Sullivan

"Європейський ринок когенераціі" (European Cogeneration Market) в процесі
розвитку, країни Європи готові до відродження ринку когенераціі в 2014-2018
роках. У 2014 році об'єм виручки підприємств на цьому ринку склав 548,1 млн.
євро, а до 2018 року він може досягти 674,3 млн. євро.
Основним стимулом до розвитку когенерації в Європі виступають цілі в
області екології і раціонального використання енергії, а також заклопотаність
глобальними кліматичними змінами і забрудненням довкілля в ході використання
викопних видів палива. Електростанції найбільш зацікавлені в інвестиціях в
когенераційні технології, оскільки держава надає пільги компаніям з високим
потенціалом вироблення електроенергії і тепла в спільному режимі.
Схеми розміщення об'єктів електроенергетики до 2030 року передбачає
якісно новий розвиток систем теплопостачання міст, у тому числі на основі
когенерації

і тригенерації. Можна констатувати - основа для розвитку
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ефективнішого сектора великої когенерації закладена. Хочеться сподіватися, що
законодавча база буде узгоджена і прийнята найближчим часом, що дозволить
компаніям планувати майбутні капіталовкладення з урахуванням найбільш
ефективних технологій і міжнародних напрацювань.
Для малої когенерації

важливо, щоб існуючий правовий режим не був

змінений в гіршу сторону. Також потрібний розвиток і поширення знань про
технології і успішні проекти, а також експертний супровід проекту на кожній
стадії - від розробки оптимального технічного проекту до його реалізації і
супроводу.
Література
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УДК 332:377.3:330.341.1
ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Н. Р. Синюра-Ростун
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
s-rnadia@ukr.net
Політична, фінансово-економічна та суспільна кризи, що сформувалися у
державі здійснюють деструктивний вплив на розвиток регіональної соціальноекономічної системи, що проявляється у зниження інвестиційної привабливості
регіонів та рівня ВВП, а також безпосередньо впливає на зниження рівня життя
населення, поглиблюючи глибину бідності. Кризова ситуація вимагає пошуку
ефективних заходів та інструментів у секторах державного та регіонального
управління регіональним розвитком. Одним із таких заходів може стати
формування кластеризованої економіки. Як свідчить практика розвинених країнах
(США, Канади, Японії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії та ін.) застосування
кластерних

структур

сприяє:

становленню

розвиненого

господарства

та

конкурентоспроможної економіки; поєднанню кооперації та конкуренції між його
учасниками, що дозволяє їм отримувати синергетичний ефект, підвищувати
конкурентоспроможність об’єднання в порівнянні з окремими підприємствами;
взаємодії між трьома групами учасників кластеру – органами державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами та науково-освітніми установами [1].
Така взаємодія дозволяє підвищити інноваційність економіки та стимулювати
розвиток нових видів бізнесу. Утворення та функціонування кластерів для
економіки України не є новим. Перші спроби створити кластер в Україні були
здійсненні в середині 90-х років і завдяки ініціативі ентузіастів було
започатковано просування кластерної стратегії підйому економіки регіонів
країни, що сприяло формуванню близько 50 кластерів у різних регіонах країни та
галузях [1]. Однак, серед усіх цих кластерів не було створено кластеру освіти,
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оскільки освітня сфера здебільшого розглядається як структурно-невід’ємна
частина різного виду кластерів (виробничого, інноваційного, туристичного тощо),
однак, вона і сама може стати як ядром формування кластеру, так і основною
рушійною силою інноваційного поступу у кластеризованій регіональній
економіці. Оскільки саме освіта безпосередньо визначає загальноосвітній рівень,
якісні професійні характеристики населення та можливості інноваційного поступу
економіки.
Кластер в освіті трактують як систему взаємопов'язаних закладів освіти,
освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших
організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин [2].
Основною перевагою створення освітнього кластера у регіоні стає можливість
об’єднувати зусилля різних суб’єктів господарювання для вирішення проблеми
здобуття якісної та доступної освіти, активізації коопераційних зв’язків між
різними освітніми, культурними, господарськими комплексами, органами влади у
регіоні, оптимізації мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної й
економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти і досягнення
позитивних зрушень у показниках діяльності освітньої сфери. Основними
перевагами створення і функціонування освітніх кластерів у регіонах є:
1.

Зміна стратегічних напрямів розвитку освіти, активний діалог між

працедавцями та освітніми закладами, спільний пошук шляхів вирішення
назрілих проблем (серед яких і підготовка кваліфікованих робітничих кадрів).
2.

Можливість об’єднувати декілька освітніх закладів різного освітнього

та освітньо-кваліфікаційного рівня, що спрощує можливості доступу до освітніх
послуг, підсилює підготовку кадрів за необхідними освітньо-кваліфікаційними
напрямами, та сприяє створенню стрункої системи доступної безперервної освіти.
3.

Зростання рівня продуктивності праці та стимулювання розвитку

нових форм взаємодії у системі «освіта-бізнес», розвиток інноваційної
інфраструктури, зростання валового регіонального продукту на душу населення
[3].
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Прикладами створення та функціонування освітніх кластерів є:
1.

Соціокультурний освітній кластер (рівень територіальної громади) –

об’єднує освітні, культурні, соціальні установи регіону, спільна діяльність яких
спрямована на ефективну оптимізацію мережі закладів освіти, культури, охорони
здоров’я з урахуванням економічної та демографічної ситуації. Позитивним
наслідком функціонування кластеру стає підвищення якості освітніх послуг,
економія державних коштів та залучення приватного фінансування, зростання
інформаційного забезпечення громади, тощо. Діяльність такого виду кластерів
сприяє зниженню сукупних витрат на розвиток освіти, науки, розробку новацій, за
рахунок підвищення ефективності структури, оптимізації наявних ресурсів, що
дозволяє учасникам кластера стабільно здійснювати інноваційну діяльність
протягом тривалого часу [4].
2.

Регіональний

освітньо-науковий

кластер

–

це

сукупність

взаємопов’язаних закладів загальної та професійної освіти, наукових закладів,
підприємств регіону, їх взаємодія з метою досягнення синергетичного ефекту від
об’єднання

в

єдину

систему

та

досягнення

цілей

формування

конкурентоспроможної ефективної системи підготовки кваліфікованих людських
ресурсів для потреб регіональної економіки та її інноваційного розвитку [5].
Прикладом є створення освітнього кластеру у м. Черкаси (2015 р.) [6], який
об’єднав вищі навчальні заклади регіонального та загальнодержавного значення.
Утворення кластерів між місцевими (регіональними) вузами та провідними
вузами країни розширює можливості для здобуття якісної освіти із проходженням
практики на провідних підприємствах України, Латвії, Польщі та Ірландії, сприяє
насиченню ринку праці кваліфікованими спеціалістами, а також збільшує
можливості працевлаштування випускників по закінченню навчання.
Отже, освітній кластер стає об'єднанням тісно пов’язаних і розміщених у
територіальній близькості закладів освіти, наукових установ та підприємств, що
сприяє спільному розвитку і зростанню конкурентноздатності кожного з них, а їх
спільна діяльність спрямовується на підвищення інноваційності та якості
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підготовки робочої сили як для регіонального, так і для національного ринку
праці. Використання кластерної моделі регіонального розвитку сприятиме
створенню нових можливостей для поліпшення ситуації в сучасній економіці
України, оскільки міжгалузеві кластерні утворення сприяють вирішенню
важливих

соціально-економічних

проблем

регіонів,

підвищенню

їх

конкурентоспроможності, ефективному використанню ресурсного потенціалу, а в
остаточному підсумку – підвищенню рівня та якості життя людей [7].
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УДК 331.101.38:331.2
СУТНІСТЬ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО
КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ
Г.І. Тибінка
Львівський національний аграрний університет
Проектна діяльність відрізняється від звичайної тим, що має часові,
фінансові та ресурсні обмеження. Проект представляє собою комплексний,
системний захід, спрямований на нанесення змін у всі сторони життя людей.
Проект означав замисл, ідею, намір. Дискусійним у економічній літературі
залишається питання теоретичного визначення поняття «проект».
Проект – це зображення, уявлення, описання певного об’єкту як
матеріального, так і нематеріального на папері або інших носіях інформації.
В сучасному розумінні проект – це та ідея, яка змінює світ і є відносно або
абсолютно новою.
Проект – це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі
одноразових комплексних і нерегулярно повторювальних дій, заходів, робіт, які
орієнтовані на досягнення конкретного результату в умовах обмеженості ресурсів
і заданості термінів їх початку і завершення.
Основна характеристика проекту – це результат конкретний (завершений
певний об’єкт, який не потребує змін) або абстрактний (щось, що дає можливість
досягти певних цілей в майбутньому). До інших характеристик проекту, на думку
німецьких вчених, варто віднести: наявність специфіки умов або їх сукупності;
мета проекту; обмеження у часі, фінансове та ресурсне обмеження; наявність
імовірності ризику; відмежування від інших намірів; специфіка організації
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проектної діяльності. Американські вчені виділяють наступні характеристики
проекту: намір, мета, ціль проекту; обмежені в часі; чітко визначений період
здійснення; взаємозалежність з іншими; унікальність проекту; наявність
конфлікту; використання ресурсів.
На нашу думку, варто окреслити такі ознаки проекту: проект виникає, існує
і взаємодіє з певним середовищем; склад проекту не залишається незмінним в
процесі його реалізації (динамічна структура); проект може бути поділений на
елементи, які є взаємопов’язані; координування виконання взаємозалежних дій;
проект спрямований на досягнення окреслених цілей; обмеженість у часі;
унікальність.
Будь-які види діяльності організації в межах проекту – це його елементи:
маркетинг,

закупівля,

постачання,

будівництво,

проектування,

монтаж

обладнання, здача об’єкту в експлуатацію, виробництво, реалізація готової
продукції.
Серед учасників проекту виділяємо внутрішні (працівники, які залучені в
розробку) та зовнішні (сторонні організації, наймані робітники, тимчасово
залучені

для

проектувальник;

виконання

проекту):

архітектор;

інженер

замовник;
проекту;

інвестор;

постачальники;

генеральний
підрядник;

субпідрядники; консультанти; менеджер; ліцензіат; банк; адміністратор.
В сучасній економічній літературі існує безліч підходів до класифікації
проектів. За сферою діяльності, в якій здійснюється проект виділяють тип
проекту: організаційні; економічні; соціальні; технічні та змішані.
За складом і структурою проекту виділяють клас проекту: монопроект –
однорідний проект, який має одне завдання або ціль; мультипроект –
комплексний проект, який містить в собі декілька незалежних проектів;
мегапроект – це цільова програма розвитку галузей, держави.
За масштабом проекти поділяють на: малі (до 10 млн. у.о., проста структура,
мало учасників, невеликий обсяг); середні (10-50 млн. у.о.); великі (50-100 млн.
у.о.) та мегапроекти (грандіозні)(понад 100 млн. у.о.).
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За

тривалістю

проекту

(тривалість

реалізації

проекту)

виділяють:

короткострокові 1-2 р.; середньострокові до 3-5 р. та довгострокові понад 3-5 р.
За складністю проекти бувають: прості – монопроекти, які не потребують
використання складних технологій і залучення великої кількості виконавців та
складні вимагають використання великої кількості виконавців і технологій або
містять в собі більше ніж один підпроект. Окремий вид проектів – економічні
проекти – проекти, які передбачають отримання прибутку або інших схожих
результатів: інвестиційні (потребують значного вкладання капіталу); інноваційні;
інвестиційно-інноваційні.
За сферою здійснення проекту виділяють будівельні; виробничі; наукові;
технічні; фінансові; комерційні; маркетингові; кадрові; військові; організаційні та
інвестиційні проекти.
За територією охоплення проекти бувають локальні; регіональні; державні;
міжнародні та світові.
За вимогами до якості і способами її забезпечення проекти поділяють на:
бездефектний (неприпустиме відхилення від запланованої якості, відсутність
похибок, браку); модульний – проект, який припускає нормативне відхилення від
запланованого лише для окремих частин проекту та стандартний – проект, для
усіх частин якого є норма відхилення від запланованого.
Залежно від мети проекту виділяють комерційні (передбачають отримання
прибутку або іншого комерційного результату) та некомерційні проекти.
За характером і сферою діяльності проекти поділяють на промислові
(впровадження і випуск нової продукції); економічні (приватизація підприємств,
розвиток ринку капіталів); організаційні (реформування системи управління) та
дослідницькі (зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробка програмних
засобів, матеріальних, технологічних конструкцій).
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УДК 75.012.32
БЕНЧМАРКІНГ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Г.В.Черевко
Львівський національний аграрний університет
Оскільки від асортименту сучасних методів і моделей управління та їх
оптимального поєднання у вирішальній мірі залежить рівень ефективності
функціонування підприємства, варто звернути увагу на таку його модель, як
бенчмаркінг, історія якого почалася ще у 1979 році в американській фірмі Xerox
Corporation у кризовий для неї період функціонування, коли різко впала частка
цієї фірми в ринку копіювальних апаратів, що було наслідком стрімкого росту
рівня конкуренції зі сторони японських виробників, які вийшли на цей ринок з
нижчими цінами на свої товари порівняно вищої якості. Вони фактично
«виштовхали» Xerox Corporation з ринку, який ця фірма і створила. Власне тоді
вона стартувала з програмою «Якість продукції та вирівнювання цін». Фактично
це й був перший формальний бенчмаркінг, першу дефініцію якого сформулював
Т.Кірнс з фірми Xerox, за яким бенчмаркінг означав процес оцінки продуктів,
послуг і практик у стосунку до найсильніших конкурентів або фірм - визнаних
світових лідерів.
Американський Центр Продуктивності і Якості (American Productivity аnd
Quality Center – APQC) визначає бенчмаркінг як процес порівнювання своєї
організації з практикою та результатами функціонування найкращої організації у
світовому масштабі з наступною адаптацією основних рис її зразкової практики
до процесів, що здійснюються у власній організації.
Практично всі дефініції бенчмаркінгу акцентують на його тривалості
(постійне удосконалення), широкому полі застосування – стосовно продуктів,
послуг, процесів господарювання, можливості визначення найкращого досвіду та
способах його впровадження в фірмі (йдеться про його пристосування, а не про
присвоєння). В Польщі бенчмаркінг здефіновано, можливо, не зовсім етично, але
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досить влучно, як наслідування найкращих в даній сфері. Однак це не означає
сліпого використання рішень, що себе десь добре зарекомендували. Швидше
йдеться про школу відкритого мислення і аналізу деяких сторін функціонування
підприємства, особливо важливих з пункту бачення клієнтів.
Основні

принципи

бенчмаркінгу:

не

можна

одержану

інформацію

використовувати в інших цілях, ніж це було узгоджено з партнером; не можна
вимагати інформації, якої б самому не хотілось розповсюджувати; потрібно
приготувати додаткову умову, якщо йдеться про конфіденційні дані; бенчмаркінг
має забезпечити обопільну користь.
Основні помилки у бенчмаркінгу: поспішність; безпосереднє копіювання;
припинення дій по одержанню першого ефекту.
Найчастіше використовувані види бенчмаркінгу:
 внутрішній – застосовується в великих фірмах, якщо різні підрозділи
цієї фірми виконують подібні функції, але в різний спосіб;
 конкуренційний – метою є розуміння способів здійснення процесів
лідером ринку – конкурентом у тій же сфері;
 функціональний – виходить за межі галузі у пошуку організацій, що
функціонують в подібній сфері або виконують подібні завдання;
 генеричний – порівняння функцій і господарських процесів, що
реалізуються в різних організаціях, без огляду на галузь їх діяльності.
В літературі можна зустріти і інші види бенчмаркінгу:
 колабораційний – група фірм обмінюється між собою знаннями та
інформацією щодо найкращих практик;
 кооперативний – одна фірма отримує від іншої інформацію щодо її
найкращих практик;
 найкращих практичних рішень – концентрується на порівняннях, що
стосуються практики управління і уможливлюють виконання процесів у дуже
добрий спосіб;
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 стратегічний – спостереження за процесами господарювання з
перспективи довгого періоду та світових досягнень – порівняння місії, візії та
стратегії ринкових лідерів з метою визначення ключових чинників їх успіху.
Бенчмаркінг не можна плутати з промисловим шпигунством, хоча межа між
ними видається досить тонкою, а спокуса зробити ще один крок є надзвичайно
сильною.
Значення і застосування бенчмаркінгу все зростає – в країнах Західної
Європи біля 60% фірм застосовує цю модель управління з метою одержання
фінансового успіху.
Ситуація в Україні диктує необхідність швидкої адаптації хоча б крупних
підприємств до вимог сьогодення, а гостра конкурентна боротьба за позиції на
зовнішніх ринках об’єктивно змусить наших виробників звернути увагу на
бенчмаркінг як спосіб підвищення своєї конкурентоспроможності. Для цього
необхідна як активність підприємств у його впровадженні у практику
господарювання, так і створення широкої пропозиції знань і вмінь з бенчмаркінгу
з боку освітніх закладів та служби дорадництва.
УДК 332.12
МЕТРОПОЛІЙНІ МЕРЕЖІ У СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
П.М. Чернецький
Львівський національний аграрний університет
7986@email.ua
Сьогодні перед українським суспільством стоїть нагальний виклик – потреба
подолання системних кризових явищ одночасно в політичній, економічній,
соціальній та культурній сферах. Необхідною умовою успішного вирішення
подібних завдань є глибоке розуміння сутності сучасних геоекономічних і
геополітичних процесів, що відбуваються в світі. У цьому контексті на особливу
увагу заслуговують процеси формування мережевих структур різного рівня і
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природи та процес метрополізації, що пов’язаний із концентрацією економічного,
культурного й інформаційного потенціалу розвитку суспільства у великих містах
[3] і проявляється передусім у стрімкому зростанні ролі міст-метрополій і зон їх
впливу (так званих метрополійних субрегіонів) та у формуванні метрополійних
мереж, які все помітніше впливають на систему економічних взаємодій та обмінів
на різних рівнях.
Основи теорії метрополізації закладено у наукових працях Р.М. Хейга,
Р.Д. Маккензі, П. Холла, Дж. Фрідмана, С. Сассен, П.Дж. Тейлора, С. Кратке та
інших дослідників.
Складність і неоднозначність сучасних процесів метрополізації зумовлюють
широкий спектр напрямів їх вивчення та гостроту відповідних дискусій у наукових
та експертних колах. При цьому більшість дослідників сходяться на тому, що
сучасна метрополізація – це "реакція" процесів урбанізації на виклики глобалізації
[1; 2; 4; 8], а тому є "характерним знаком новітньої епохи" [5].
За останні два десятиліття українські вчені суттєво поглибили вивчення
феномену

метрополізації.

Дослідженням

окремих

аспектів

розвитку

метрополізаційних процесів присвячено роботи таких вітчизняних вчених як
І. Бистряков, О. Денисенко, Т. Мазур, Г. Підгрушний, Л. Шевчук, С. Шульц та
інших.
Прийнято вважати, що глобалізація стала основним поштовхом у
формуванні різних типів метрополій залежно від видів метрополітарних функцій
та рівня їх розвитку [1; 2; 4; 6]. Різні типи метрополій формують відповідні
метрополійні мережі, що складаються з окремих ядер (метрополій різного
ієрархічного рівня) та з потоків між ними [1]. Окремі дослідники вважають, що
ключовими суб’єктами метрополійних мереж є установи, які використовують
зв’язки зі своїми партнерами з інших міст для своїх потреб у поточних справах.
На

основі

такого

припущення

П.Дж. Тейлор

―множинність‖ метрополійних мереж [8].
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обґрунтував

гіпотезу

про

Метрополійні мережі формують глобальний опорний макрокаркас світового
господарства, а з урахуванням геополітичного статусу метрополій – ще й каркас
світового геополітичного простору з його центрами тяжіння, осями впливу й
периферійними зонами [1].
Розглядаючи метрополійну мережу як сукупність міст, об’єднаних
зв’язками різної інтенсивності, фахівці часто наголошують, що ядра (центри)
конкретної мережі включені до системних зв’язків нижчого функціональноієрархічного рівня, а тому загальну структуру світової метрополійної мережі
прийнято умовно інтерпретувати як трирівневу, виділяючи при цьому глобальну,
макрорегіональні та національні мережі [1; 8]. Між метрополійними центрами,
окрім закономірної конкуренції, відбувається зростання взаємозалежності
розвитку, що сприяє диверсифікації зв’язків у мережі та поглиблення спеціалізації
метрополій [1; 8].
Європейський досвід останніх років засвідчив, що нарощення економічного
потенціалу регіональних метрополій не лише сприяє активізації соціальноекономічного розвитку окремих регіонів конкретної країни, але й забезпечує їх
«підключення» до глобальних процесів і зв’язків та передачі метрополіями на
прилеглі території нових «імпульсів розвитку», що генеруються у міжнародних
комунікаційних, організаційних та інформаційних мережах, і, як наслідок,
структурну

трансформацію

національних

економік,

розвиток

нових

перспективних просторових форм економічної діяльності та організації ділової
активності (мережевих, кластерних структур тощо) [7].
Ефективне використання переваг та обмеження негативних наслідків
впливу процесу метрополізації як на розвиток окремих регіонів, так і країн
загалом можливе за умов ретельного дослідження існуючих закономірностей,
особливостей і домінуючих тенденцій у цій сфері [2].
Тому актуальність досліджень процесів формування метрополійних мереж
для України визначається не лише потребою систематизації існуючих наукових
надбань та необхідністю поглиблення відповідного теоретичного знання про
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феномен метрополізації, а й практичною значимістю виокремленої проблематики.
Результати цих досліджень повинні стати теоретичною основою науково
обґрунтованих

рекомендацій

як

щодо

розвитку

українських

міст

з

метрополійними функціями, так і щодо удосконалення національної регіональної
політики з врахуванням існуючих та потенційних метрополізаційних викликів.
Література
1. Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект /
О.О. Денисенко. – К. : Інститут географії НАН України, 2012. – 194 с.
2. Казьмір Л.П. Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та
концептуальні засади досліджень / Л.П. Казьмір, М.Г. Ступень, П.Г. Казьмір
// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [зб. наук. пр.]
/ Ін-т регіон. досліджень НАН України. – 2013. – Вип. 2 (100). Метрополійні
функції обласних центрів Західного регіону. – С. 61-74.
3. Казьмір Л.П. Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації
економічного простору регіону / Л.П. Казьмір // Соціально-економічні
проблеми сучасного періоду України [зб. наук. пр.] / Ін-т регіон. досліджень
НАН України. – 2014. – Вип. 5 (109). Механізм регулювання регіонального
розвитку в Україні. – С. 486-496.
4. Марковський Т.

Метрополії,

метрополійні

простори,

метрополізація.

Основні поняття та проблеми / Т. Марковський, Т. Маршал; [пер. з пол.
Л.П. Казьміра]. – Львів, 2014. – 44 с.
5. Jałowiecki B. Metropolizacja / B. Jałowiecki // Wokół socjologii przestrzeni. –
[A. Majer, P. Starosta (red.)]. – Łódź : UŁ, 2004. – S. 53-62.
6. Kazmir L.P. Metropolization dualism / L.P. Kazmir, O.V. Kushniretska //
Prospects of world science – 2015 : Materials of the XI International scientific
and practical conference. – Vol. 2. Economic science. – Sheffield : Science and
education, 2015. – P. 47-50.

117

7. Krätke S. Metropolisation of the European economic territory as a consequence
of increasing specialisation of urban agglomerations in the knowledge economy /
S. Krätke // European Planning Studies. – 2007. – Vol. 15. – No 1. – P. 1-27.
8. Taylor P.J. Leading world cities: empirical evaluations of urban nodes in multiple
networks / P.J. Taylor // Urban Studies. – 2005. – Vol. 42. – No. 9. – P. 15931608.

УДК 336.14:352
ОЦІНКА СТАНУ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
О.С. Швець
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук
ales-shvec@yandex.ru
Місцеві бюджети є важливим важелем як регіонального, так і державного
розвитку. Роль і значення місцевих бюджетів регулюються типом економічної
системи та пріоритетами суспільного розвитку. Фінaнсові ресурси органів
місцевого самоврядувaння – це фонди грошових коштів, що формуються в
результаті надходжень у різних формах у процесі перерозподілу ВВП і
забезпечують виконання власних та делегованих функцій місцевої влади[1].
Податки і збори є основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.
Також до них включаються трансферти з інших бюджетів (дотації та субвенції) та
запозичення.
За даними Державного комітету статистики України [2] доходи місцевих
бюджетів у 2016 році очікуються на рівні 147,4 млрд. грн., що в порівнянні з 2015
роком свідчить про зростання на 46,7 %. Це відбувається за рахунок зростання
тих дохідних джерел, які знаходились у розпорядженні місцевих бюджетів:
єдиний податок та ПДФО. В першу чергу, варто відмітити підвищення ставок та
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розширення бази оподаткування (підвищуються ставки єдиного податку, ПДФО
для більшості платників податку зростає з 15 % до 18 %, з бази ПДФО не
вираховується ЄСВ). Також за січень – березень 2016 року до загального фонду
місцевих бюджетів надійшло 30,1 млрд. гривень, що на 46 % або 9,5 млрд.
гривень більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Стрімке
зростання надходжень у місцеві бюджети від ПДФО підтверджує, що зниження
ставок єдиного соціального внеску безпосередньо впливає на збільшення рівня
заробітної плати[3].
Збільшення дохідної бази в 2015 році приведемо на прикладі місцевого
бюджету м. Кременчук (рис. 1). Аналіз виконання доходів загального фонду м.
Кременчук у 2013 – 2015 роках свідчить про те, що в ці роки спостерігалася
позитивна динаміка збільшення як загальних надходжень, так і темпів
нарощування цих надходжень. Тому необхідно розглянути структуру доходів
місцевого бюджету (табл. 1).
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406 563,90
354918,8
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Рис. 1 Виконання місцевих бюджетів м. Кременчука за 2013 – 2015 роки (без
урахування трансфертів), млн. грн
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Таблиця 1
Структура бюджету міста Кременчука на 2015 рік за групами надходжень(без
урахування трансфертів)*
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Група надходжень
млн. грн.
%
млн. грн.
%
Податкові надходження
453 842 000,00 98,0
Неподаткові надходження 5 230 000,00
1,1
33 200 085,00
84,6
Доходи від операцій
4 669 800,00
9,8
капіталом
Кошти від продажу землі і
2 169 800,00
4,7
нематеріальних активів
Цільові фонди
264 000,00
0,7
Адміністративні збори та
4 450 000,00
0,9
платежі
Доходи від операцій з
кредитування та надання
14 000,00
0,03
гарантій
Всього доходів

459 072 000,00

100,0

38 133 885,00

100,0

* складено автором з джерела [4]
Як свідчать дані табл. 1 загальні податкові надходження бюджету м.
Кременчук

складають 91,3 %, що відповідає загальноукраїнській тенденції.

Найменшу питому вагу має дохід від операцій з капіталом має незначну частку у
формуванні місцевого бюджету – 0,44 %, кошти від продажу землі і
нематеріальних активів – 0,20 %, кошти цільових фондів – 0,02 %. Однак, основну
частку у формуванні місцевих бюджетів складають податкові надходження та
трансферти з державного бюджету, які у 2015 році склали 595,5 млн. грн.
Для збільшення дoхідної бази місцевих бюджетів пoтрібно збільшити вплив
органів місцевого самoврядування на наповнення місцевих бюджетів шляхом
надання самостійних прав у місцевому оподаткуванні, розширити перелік
неподаткових платежів, удосконалити порядок мобілізації доходів до місцевих
бюджетів та здійснити низку інших заходів для вдосконалення формування
дохідної та видаткової статей бюджету.
Література
1. Криниця С. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального
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СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
УДК 657.37
ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК
ОБ'ЄКТУ КОНТРОЛЮ
Р.П. Андрушко, О.В. Лиса
Львівський національний аграрний університет
В умовах конкуренції ініціювання бізнесом підвищення соціальної
відповідальності може бути забезпечене тільки достатністю фінансових ресурсів,
кваліфікованим управлінням, мотивованою державною політикою і розвитком
контролю.
Поняття

соціальної

відповідальності

широко

застосовується

у

міжнародному бізнес-співтоваристві протягом не менш як півстоліття. Так, Зелена
книга по загальній стратегії фінансування досліджень та інновацій Європейського
Співтовариства визначає соціальну відповідальність бізнесу як «концепцію, в
рамках якої компанії на добровільній основі інтегрують соціальну і екологічну
політику в бізнес-операції та їх взаємовідносини із колом пов'язаних з компанією
організацій і людей». Такий підхід прийнято більшістю країн ЄС. [5, с. 64].
Оскільки поняття відповідальності означає усвідомлене прийняття рішень з
огляду на інтереси суспільства, сумнівним вбачається повноцінне дотримання
соціальних норм і стандартів більшістю українських підприємств.
Нерозуміння того, що дотримання принципів соціальної відповідальності
бізнесу створює стійкий позитивний імідж підприємства, поступово враховується
при укладенні угод, проведенні тендерів, одержанні кредитів, взаємодії з
органами влади різного рівня, свідчить про невирішені проблеми у свідомості
вітчизняного менеджменту.
Можна відмітити відсутність зацікавленості українських підприємств у
реалізації принципів соціальної відповідальності, що зумовлено вимогами
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чинного законодавства і роллю держави, та відсутність системи соціальної і
екологічної звітності підприємств, недостатністю і невпорядкованістю контролю
за достовірністю її показників та відповідальності за заподіяння шкоди
суспільству чи екології.
Питання розвитку соціальної функції контролю розглядались багатьма
українськими науковцями, зокрема: Б. Валуєвим, Н. Виговською, І. Жиглей, В.
Жуком, Г. Кірейцевим, Н. Малюгою, В. Шевчуком та ін. Однак недостатньо
вивченими

залишаються

питання

методів

оцінки

рівня

соціальної

відповідальності суб'єктів господарювання та контролю як важеля їх посилення.
На сьогодні існує ціла низка підходів до формування системи контролю,
здатних задовольнити потреби держави, суспільства і менеджменту підприємства
в прийнятті адекватних управлінських рішень і забезпечити зовнішні зацікавлені
кола достовірною інформацією щодо економічних, екологічних і соціальних
аспектів діяльності підприємства.
Досліджуючи питання контролю, як механізму забезпечення соціальних
норм, Н. Виговська відзначає, що організація ефективного соціального контролю
на державному рівні дозволить йому бути дієвим засобом для встановлення
стійких

зв'язків

між

різними

політичними

структурами

і

суспільними

інститутами, збереження соціальної стабільності. [1, с. 229-230].
Однак, зі змінами в соціально - економічній ситуації і в системі
господарського управління радикально змінилася організація, методика і сфери
застосування контролю. В таких умовах контроль має розглядатись, зауважує
професор Г.Г. Кірейцев, як багатоаспектне явище, як функція менеджменту і як
функція

обліку,

включаючи

функцію

узгодження

діяльності

суб'єктів

підприємництва. «Реалізація функції контролю відбувається як багатоаспектний
процес, що має місце на всіх стадіях руху капіталу та охоплює всі сторони
суспільного економічного відтворення» [4, с. 24 ].
Державний соціальний контроль здійснюють у процесі виконання державою
соціальної функції.
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Особливість цього виду контролю полягає в тому, що він є прерогативою
відповідних державних органів, які можуть застосовувати в передбачених
законом випадках заходи державного примусу. Державний соціальний контроль
проводять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, а також спеціально вповноважені органи управління у сфері
пенсійного і соціального страхування, податкові органи (органи спеціальної
компетенції). Правові засади цього контролю визначено Конституцією України,
законодавством,

нормативними

актами,

що

регулюють

правовий

статус

відповідних державних органів.
Громадський соціальний контроль - це вид контролю, який здійснюють
органи місцевого самоврядування, з метою перевірки дотримання всіма
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності,
державними органами, їх посадовими особами, а також громадянами вимог
трудового і соціального законодавства.
Внутрішній соціальний контроль здійснюється у сфері виробничогосподарської діяльності підприємств та інших суб'єктів господарювання, які
повинні виконувати правові вимоги щодо дотримання законодавства про працю,
умов колективного договору та не допускати погіршення стану довкілля.
Відповідно до вимог ст. 246 Господарського кодексу України здійснення будьякої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров'ю людей або становить
підвищену небезпеку для довкілля, забороняється [2].
Особливу роль у забезпеченні дотримання соціальних стандартів відіграє
поточний контроль, який, як правило здійснюється в процесі діяльності
підприємства.
Для визначення напрямів вирішення проблем соціальної відповідальності
бізнесу потрібні теоретично обґрунтовані емпіричні дослідження зв'язків між
бізнесом і суспільством та перешкод на шляху до соціальної спрямованості
підприємницьких структур. Дискусійним залишається питання розширення
законодавчої регламентації соціальних стандартів та відповідальності за їх
124

порушення. Однак визначення соціальної відповідальності бізнесу тільки на
основі добровільної участі та відсутність дієвої системи контролю може
призвести

до

дещо

декларативного

ставлення

керівництва

суб'єктів

господарювання до проблем суспільства.
В таких умовах зростає роль органів державного контролю, у повноваження
яких входить контроль за дотриманням соціальних норм і стандартів суб'єктами
господарювання.
Основним завданням системи внутрішнього контролю є оптимізація стійкої
прибутковості підприємства та забезпечення гармонійних взаємовідносин із
зовнішнім середовищем за рахунок використання нових можливостей та
мінімізації загроз.
Отже, на нашу думку, дієвий соціальний контроль необхідно розглядати
одночасно як особливу систему форм і видів контролю, а елемент економічного
механізму посилення соціальної відповідальності бізнесу як об’єкт контролю.
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5. Сальников О.О. Социальная ответственность компании: [монография] /
О. Сальников. - «Nota Bene», 2006. - С. 64.
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6. Розвиток

міжнародної

економіки

та

маркетингу

в

контексті

євроінтеграційних процесів
УДК [005.742:005.72]:658.152
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
І.Б. Більський
Львівський національний аграрний університет
blgora@ukr.net
Науково-технічний

прогрес

і

динаміка

зовнішнього

середовища

примушують сучасні підприємства перетворюватися на все складніші системи.
Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи. Одним з таких
методів стала поява контролінга як функціонально обгрунтованого напрямку
економічної роботи на підприємстві, пов'язаного із забезпеченням ухвалення
управлінських

рішень.

Для

підвищення

ефективності

бізнесу

необхідно

запровадити ефективний і прозорий контролінг інвестиційних проектів. Це можна
здійснити використовуючи методологічні і формаційно-технічні розробки у сфері
управління бізнесом.[1,c.174]
Дослідженню

особливості

контролінгу

в

сфері

інвестиційного

запровадження є численні роботи як зарубіжних вчених: Є. Майєр, Р. Манн, Д.
Хан, А. Дайлє, К. Друрі,, так і вітчизняних: М. Г. Чумаченко, М. С. Пушкар, Л. О.
Сухарева, С. М. Петренко та інші. З урахуванням результатів досліджень цих та
інших авторів склалося уявлення про контролінг, під яким розуміємо систему
саморегулювання управління будь-яким суб’єктом господарювання, яка шляхом
синтезу

елементів

обліку,

аналізу,

планування

і

контролю

покликана

забезпечувати відповідні цілі суб’єкта господарювання [2, с.138].
Ефективним

інструментом

управління

є

використання

елементів

контролінгу в розробці інвестиційної стратегії. Ця стратегія являє собою систему
довгострокових цілей інвестиційної діяльності господарства, які визначаються
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загальними завданнями його розвитку і інвестиційною ідеологією, а також
вибором найефективніших шляхів їх досягнення.
Інвестиційна стратегія, є важливим інструментом управління діяльністю
підприємства і

являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної

діяльності підприємства, які визначаються загальними завданнями його розвитку і
інвестиційною ідеологією, а також вибором найефективніших шляхів їх
досягнення. [4, с.132].
Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план дій у сфері
інвестиційної діяльності господарства, що визначає пріоритети її напрямів і
форм, характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів
реалізацій довгострокових інвестиційних цілей.
Розробка інвестиційної стратегії являє собою процес, що складається з
декількох послідовних етапів .[4, c. 49].
На першому етапі здійснюється

аналіз і оцінка зовнішнього й

внутрішнього середовища господарств, формується інвестиційна стратегії. При
аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища інвестиційної діяльності
застосовується SWOT – аналіз, який означає порівняння параметрів виробничої
діяльності [5 с. 105].
Враховуючи

основні

проблеми

залучення

інвестицій

в

економіку

визначамо, які фактори впливають на розвиток аграрного сектора. Для
діагностики середовища непрямого впливу потрібно оцінити та проаналізувати
економічні, технологічні, соціальні, політичні, ринкові та міжнародні фактори,
які впливають на залучення інвестицій в аграрний сектор економіки. Для цього
скористаємося методом PEST – аналізом [6, с. 69].
Для оцінки макросередовища беруться такі показники, як: умови для
економічних контактів з іноземними партнерами; нестабільність законодавчої
бази; рівень правового та судового захисту прав іноземних інвесторів;
негативний інвестиційний імідж; відсутність координаційного державного
центру з питань сприяння залученню іноземних інвестицій; відсутність
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інформації про інвестиційне середовище; контроль за дотриманням стандартів
якості та безпеки товарів; розробка та впровадження державних програм;
бюджетне фінансування; податкова політика; кредитна політика; інвестиційна
політика; падіння темпів виробництва; високий науково-технічний потенціал;
впровадження

нових

технологій;

зношеність

матеріально-технічної

бази;

природні ресурси та географічне положення.
Після проведеного аналізу вибраної інвестиційної стратегії здійснюється
контролінг проектів, який складається з основних положень розбитих на такі
етапи.[1,c.175].
- розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для
кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів.
— опрацьовування організаційних сторін контролінгу проектів і перш за все
організаційних аспектів моніторингу і контролю..
- аналіз вузьких та слабких місць на виробництві.
- визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів,
- визначення ступеню впливу виникаючих відхилень на кінцевий результат
(ціль) інвестиційного проекту.
- прийняття управлінських рішень.
Після здійснення контролінгу інвестиційних проектів, важливо зазначити,
що основу процесу розробки та реалізації інвестиційної стратегії підприємства
становить складний багатоаспектний комплекс планувально-контрольних заходів
–

фінансовий

контролінг,

який

є

основним

інструментом

управління

економічними процесами на підприємстві. Система стратегічного управління та
контролінгу має багато спільних аспектів, серед яких цілі та завдання,
інструментарій тощо, що є взаємопов’язаними та взаємоінтегрованими, а тому
заходи, що реалізуються в межах контролінгу, мають відповідати стратегічним
цілям підприємства [3 с. 88].
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В процесі дослідження особливості контролінгу в сфері інвестиційного
запровадження встановлено:
- набуває актуальність запровадження контролінгу як нової концепції
управління, що координує роботу функціональних служб підприємства та надає
інформаційно-аналітичну підтримку керівництву при прийнятті управлінських
рішень.
- економічна діагностика повинна бути обов’язковою складовою механізму
контролінгу, так, як і система менеджменту підприємства, що дозволяє не лише
оцінити ситуацію, а й виявити можливі шанси та загрози середовища
господарювання.
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Більшість людей все частіше помічають той факт, що завантаження
особистими справами і роботою настільки велика, що вони просто не знають, як
все встигнути. Від такого завантаження і вічної нестачі часу у людини з'являється
поганий настрій, млявість, дискомфорт і відсутність бажання взагалі що-небудь
робити. Щоб цього не сталося, потрібно просто зробити одну важливу річ зайнятися тайм-менеджментом або по-простому —навчитися грамотно планувати
свій час [1].
Тайм-менеджмент (з англ. time managment) — це управління часом. Як
відомо, час — це обмежений людський ресурс, його завжди не вистачає. Плин
часу ніяк не можна зупинити або ж замінити, тому залишається тільки
використати даний нам час максимально ефективно. Тайм-менеджмент — це і є
планування і максимально ефективне використання наявного часу.
Щоб

освоїти

тайм-менеджмент,

необхідно,

передусім,

захотіти.

Управління робочим часом включає 4 основні завдання:
1. Планування робочого дня.
2. Оптимізація робочого часу.
3. Облік робочого часу.
4. Самомотивація [2].
А щоб розвинути в собі цю звичку, потрібно знати основні правила таймменеджменту:
 робота в певні години. У кожної людини є свої особисті біоритми. І якщо
поспостерігати деякий час за своїм організмом, то можна визначити той час,
на який припадає пік активності. Саме й тоді потрібно працювати з повною
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ефективністю. Таким чином можна встигнути зробити багато запланованих
речей за короткий проміжок часу.
 Пріоритетність. Важливий

крок

у

тайм-менеджменті — це

правильно

розставити пріоритети в справах за ступенем важливості. Тут критерії
важливості можуть бути будь-якими, починаючи від важливості проекту до
фінансової мотивації.
 Фільтрація інформації. Фільтрувати інформацію потрібно для того, щоб не
перевантажувати свій мозок непотрібними даними, а значить і не витрачати
на них свій час. Для цього варто навчитися вивчати тексти, швидким
поглядом вибираючи з контексту тільки те, що дійсно необхідно.
 Автоматизація рутинної роботи. Якщо у Вас є така робота, яку Ви повинні
робити постійно і саме вона займає багато часу, то краще знайти спосіб, як
цю роботу автоматизувати. Наприклад, якщо Вам потрібно постійно
перевіряти свою пошту, то краще за все поставити програмку, яка буде
нагадувати про прихід нових листів на Вашу адресу електронної пошти.
 Концентрація на одному завданні. У цьому пункті все просто. Якщо Ви
виконуєте відразу багато справ, то Ваша продуктивність падає. Візьміть
собі за правило, не розпочинати нове завдання, якщо ще не закінчили
попереднє.
 Спочатку найважче. Як показує практика багатьох, спочатку краще почати
виконувати найскладніші справи. Адже якщо Ви будете постійно відкладати
важку справу на потім, Ви ризикуєте її ніколи не зробити. Плюс увесь день
у Вас буде відчуття незавершеності, яке в свою чергу може заважати
виконувати інші справи.
 Працюйте в офісі. Як би дивно це не звучало, але вдома продуктивно
працювати можуть не всі люди. Адже в такій неформальній атмосфері є
безліч відволікаючих моментів.
 Плануйте справи заздалегідь. Якщо Ви спочатку витратите як мінімум 10%
часу на планування справ до початку їх реалізації, це заощадить 90% часу в
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період виконання. Планувати свої справи потрібно, починаючи від більшого
до меншого, переходити від довгострокових справ до короткострокових. А
складне завдання простіше розбити на кілька дрібних.
 Навчіться говорити НІ. Якщо якісь справи або люди не входять в план
Ваших термінових справ, краще їм відразу сказати «НІ». І не потрібно
думати, що Вас можуть не так зрозуміти. Повірте, справжні друзі завжди
зрозуміють.
 Чистий стіл. Нехай всі говорять, що брудний стіл це ознака творчого
безладу. Але в даному випадку краще вчитися у багатих людей. А у них стіл
завжди чистий і все лежить на своєму місці. Такий порядок дає їм
можливість знайти все, що їм потрібно, за короткий проміжок часу.
 Немає поспіху в роботі. Коли Ви почали займатися своїми справами, то
краще не поспішати і робити все рівномірно. Інакше поспіх призведе до
збільшення помилок, а значить і до витрат часу на їхнє усунення.
 Візьміть вихідний. Як не дивно, але саме відпочинок прямопропорційний
ефективності в роботі. Адже якщо людина добре відпочила, вона і працює
краще, і все встигає. Тому якщо Ви втомилися і розумієте, що Вам потрібен
вихідний, краще його взяти [1].
А також враховуйте й додаткові правила:
 Де б ви не були, проживайте кожен момент з користю.
 Знаходьте в кожному занятті те, що приносить вам задоволення.
 Не витрачайте час на жалю — наприклад, про витрачений даремно час.
 Постійно шукайте способи заощадити час.
 Складіть список того, що вам обов’язково потрібно робити щодня. Це
стосується і робочих завдань і, наприклад, ранкових пробіжок і прогулянок
з собакою. Що б ви не робили, для цього час повинен знаходитися завжди.
 Коли ви ловите себе на зволіканні в якихось справах, запитуйте себе, чого
саме ви уникаєте? Самої роботи або зустрічі з членами правління, з якими
потрібно буде говорити після завершення проекту?
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 Підганяйте себе і будьте наполегливі, особливо коли відчуваєте, що у вас
все виходить добре.
 Не переносьте терміни виконання завдань без дуже вагомих причин.
 При необхідності звертайтеся за порадами і допомогою [3].
Отже, підсумовуючи, можна використати влучні вислови Роберта Кіосакі:
«У нас достатньо часу, щоб зробити все, що ми по-справжньому хочемо. Якщо ви,
як багато людей, «дуже зайняті», щоб успішно працювати, то майте на увазі, що є
безліч людей, які зайняті набагато більше, ніж ви, але встигають зробити більше.
У них не більше часу. Вони просто набагато краще його використовують».
Досліджуючи

тайм-менеджмент,

можна

навчитися

набагато

краще

використовувати свій час: від хатньої роботи до розвитку і роботи у великих
компаніях.
Так,

щоб

навчитися

плануванню

робочого

часу,

необхідно

поступово освоїти усі ці найважливіші складові тайм-менеджменту. Управлінню
часом, як і управлінню особистими фінансами, не можна навчитися миттєво.
Література
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УДК 331
ЯК СТАТИ УСПІШНОЮ ЛЮДИНОЮ
Л.Й. Войнича
Львівський національний аграрний університет
Все, що є в цьому світі видатного, неодмінно
виникає від правильного способу життя.
Д. Джордан
Не так давно нам здавалося, що у Європі чи за океаном живуть зовсім інші
люди – щасливі люди: у них все легко і просто, вони усміхнені і задоволені. Але,
життєвий досвід показує, що щастя – це завжди велика праця, незалежно від
умов, в яких живеш.
Праця над собою – процес складний, який потребує терпіння. Однак немає
кращого вкладення зусиль, ніж інвестування їх у самого себе. Звичайно, що це не
засіб миттєвої дії. Однак як говорив Томас Пейн: «Все, що досягається надто
легко, не надто цінується нами. Лише те цінується нами, за що дорого заплачено. І
тільки небесам відома для всього справжня ціна». Праця над собою – це як
здобуття влади над самим собою і над своїм життям. Влада над собою – це дар
або здатність діяти, наявна сила і потенційні можливості. Це життєва енергія, що
дозволяє робити вибір і приймати рішення. Це поняття включає також здатність
позбавлятися від глибоко укорінених неефективних звичок і виробляти більш
гідні, більш ефективні навички.
Шон Кові виділяє сім звичок високоефективних людей (рис. 1). Це, так би
мовити, набір інструментів, щоб давати раду з реальним життям. Іншими
словами, це сім рис спільних для успішних людей. Детально розглянемо їх.
Отже, усі ці звички взаємодоповнюють та породжують одна одну. Перші
три звички стосуються перемоги над самим собою, називаємо їх «приватною
перемогою». Перша звичка, «займати проактивну позицію» означає дві речі. По134

перше, взяти на себе відповідальність за своє життя. По-друге, мати
налаштування «я зможу». Англійський драматург Бернард Шоу казав: «Люди
завжди винуватять обставини в тому, що вони такі, як є. Люди, що досягають
чогось у цьому світі, – це ті, які беруть і шукають їм потрібні обставини, а коли не
знаходять – створюють їх». Отже, вибір за нами: ми за кермом свого життям чи
ми просто пасажири.

Приватна
перемога
• 1. Займай

проактивну
позицію
• 2. Починаючи
думати, що вийде
• 3. Упорядкуй
пріоритети,
найважливіше
роби спочатку

Публічна
перемога
• 4. Думай про
виграш для всіх
• 5. Старайся
розуміти інших,
потім шукай
розуміння
• 6. Об'єднуй
зусилля з іншими,
тоді досягнеш
більшого

Відновлення
• 7. Постійно

вдосконалюйся

Рис. 1 Основні риси успішних людей*
*Джерело: Sean Covey The 7 Habits Of Highly Effective Teens
Друга звичка, «починаючи, думай, що вийде» – означає вироблення чіткої
картини того, куди ми хочемо рухатись у нашому житті. Вона означає вирішити,
якими є наші цінності, і поставити цілі. Крім цього, якщо свого майбутнього не
виберемо ми, його нам виберуть інші. Дана звичка дає змогу вирішити, що є
першочерговим. Наступна звичка третя, робить нас спроможними поставити
першочергове першим у черзі в нашому житті. Отже, звичка «першою чергою –
першочергове» полягає в умінні розтавляти пріоритети й так розпоряджатись
своїм часом. Також це спосіб навчитися долати свій страх і бути здатним долати
труднощі.
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Наступні три звички стосуються вміння співпраці з іншими людьми, а
також роботи в команді. Освоєння їх називають «публічною перемогою». Отже,
спочатку потрібно дати лад самому собі, а вже тоді стати добрим командним
гравцем. Четверта звичка трактується так: «Думай про виграш для інших». Це
таке ставлення до життя, такий спосіб мислення, коли кажуть: «Я виграю і ти
виграєш». Думати про виграш для усіх – це основа для злагоди у стосунках з
іншими людьми. Вихідною точкою тут слугує переконання, що усі рівні, що ніхто
не є і не мусить бути кращим або гіршим за інших.
П’яту звичку можна підсумувати одним реченням: «Старайся зрозуміти
інших, а тоді вже сам шукай розуміння». Інакше кажучи, спочатку слухай, а потім
говори. Загалом, людина у своєму серці найдужче прагне, щоб її розуміли. Кожен
хоче, щоб його поважали і розуміли таким, яким він є. Старання зрозуміти інших
вимагає чуйності, пошук розуміння – вимагає відваги.
Шоста звичка – це пошук синергії, коли двоє чи більше людей працюють
разом, щоб досягти кращого результату, ніж їм вийшло б поодинці. Синергія не
виникає сама собою: їй передує певний процес, її треба досягти. А в основі цього
процесу лежить вміння шанувати відмінності. Відмінності ставлять нас перед
викликами, які відкривають шлях до творчої співпраці, до відкриттів (рис. 2).

1. Визначення проблеми
2. Інший шлях (спочатку
старайся зрозуміти інших)

3. Мій шлях (шукай розуміння інших, ділячись
своїми думками)

4. Мозговий штурм (твори
нові ідеї та можливості)

5. Вершинний шлях (знаходь
найкраще рішення)

Рис. 2 План дій досягнення синергії
Сьома звичка полягає в регулярному самовідновленні і зміцненні чотирьох
ключових вимірів існування людини: фізичного, розумового, емоційного,
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духовного. Знаменитий вислів давніх греків «нічого надміру» нагадує нам про
важливість рівноваги та поміркованості у всьому.
Отже, головне у житті людини для досягнення успіху – корегувати свою
діяльність відповідно до поставлених цілей і не втрачати надії. І врешті-решт
успіх гарантовано.
УДК 331
ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
О. М. Досин
Івано-Франківський коледж ЛНАУ, м. Івано-Франківськ
dosin1977@mail.ru
Основні тенденції розвитку економіки потребують відповідних змін
менеджменту. Організації мають бути гнучкими, щоб швидше реагувати на
потреби ринку та дії конкурентів, вони мають весь час розвиватися, щоб бути
конкурентоспроможними. Таким організаціям потрібні менеджери-архітектори,
які зможуть створювати майбутнє, передбачати зміни і своєчасно здійснювати їх,
задіявши в цих процесах інших людей, вміло спілкуючись та взаємодіючи з ними.
Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він
відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму
підпорядкуванні конкретний

колектив працівників, наділений

правами

і

повноваженнями.
Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності колективу,
який він очолює, і апарату управління, а також і від організації власної праці.
Менеджер у сучасному розумінні — фахівець, який організовує, налагоджує
конкретну діяльність підлеглих йому працівників і одночасно сам виконує певний
обсяг управлінських функцій.
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За умов конкретної організації кожен менеджер має свої, передбачені
посадовими інструкціями функції, але у нього є і загальні функції, які не залежать
від посади. Він:
1) визначає цілі організації, вирішує, що треба для їх досягнення, забезпечує
реалізацію визначених цілей, видає працівникам конкретні завдання;
2) забезпечує відповідні спонукальні мотиви у працівників і зв'язки у
колективі та поза ним;
3) формує колектив організації, забезпечує узгодженість усіх його ланок;
4)

організовує,

налагоджує

процес

виробництва

(обслуговування),

встановлює види та обсяги робіт, термін їх виконання, розподіляє роботи між
виконавцями;
5) створює структуру управління організацією, визначає основні принципи,
способи та методи керування у колективі;
6) оцінює діяльність працівників організації, вирішує питання щодо
доцільності їх використання;
7) піклується про професійне та ділове зростання підлеглих;
8) аналізує результати діяльності організації, прогнозує розвиток її на
перспективу і т.д.
Практика управління ставить перед менеджером низку професійних вимог,
які можна виразити відповідними здібностями і вміннями, а саме:
- аналітичністю, тобто вмінням ефективно застосовувати наукові методи
аналізу, діагностувати проблему;
- здібністю приймати управлінські рішення;
- оперативністю, тобто здібністю вибирати найбільш оптимальний варіант з
кількох альтернативних;
- умінням вирішувати нестандартні проблеми;
- умінням володіти кваліфікацією на рівні прийнятого рішення;
- комунікативністю, тобто вмінням передавати свої ідеї, пропозиції, розробки
у будь-якій нормальній формі;
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- комунікабельністю, тобто вмінням працювати з людьми, будувати
нормальні відносини: як усередині організації, так і за її межами;
- умінням уявляти діяльність організації у цілому та адаптувати її до умов
змінного зовнішнього середовища (ділового світу);
- умінням стратегічного мислення;
- наявністю певного рівня економічних, організаційно-управлінських,
психологічних, технічних та інших знань, необхідних для вирішення професійних
завдань [1].
Спираючись на існуючі знання і досвід управління, можна у загальних рисах
сформулювати такі ділові якості вітчизняного менеджера, що працює в умовах
ринку:
1. Праця менеджера складна і напружена, тому він повинен постійно
підтримувати високу продуктивність і добрий настрій, уміти знімати напругу і
втому, управляти собою.
2. Багато рішень (якщо не більшість), що приймає менеджер, базується на
його особистих цінностях і принципах. Якщо вони нечіткі, розмиті, він не матиме
впевненості при прийнятті рішень, а оточення сприйматиме їх недостатньо
обґрунтованими.
3. Менеджер впливає на хід свого життя: як ділового так і особистого, оцінює
всі можливі варіанти.
4. Менеджер повинен уміти досягти успіхів також за рахунок саморозвитку,
здатності перетворювати свої недоліки і працювати над власним ростом.
5. Обґрунтоване, кваліфіковане управлінське рішення вимагає від менеджера
також відповідних адміністративних навичок щодо вирішення тих чи інших
проблем.
6. До вирішення професійних завдань менеджер повинен підходити творчо,
бути винахідливим, уміти впроваджувати інновації.
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7. Менеджер повинен уміти впливати на оточення (колег), взаємодіяти з ним і
робити це ініціативно, наполегливо. Спілкування з колегами дає можливість
апробувати свої рішення та підходи, діяти більш впевнено і розсудливо.
8. Менеджер повинен досконало знати сучасні методи управління.
9. Менеджер повинен мати відповідні управлінські навички, тобто здатність
керувати, добиватися конкретних результатів від підлеглих.
10. Кожен менеджер — це ще і наставник, тобто він повинен уміти навчати і
розвивати підлеглих, удосконалювати їхні уміння і навички. Для цього завжди
треба знаходити час, не шкодувати зусиль та енергії.
11. Менеджер повинен уміти у необхідних випадках об'єднуватися з колегами
для спільного вирішення якихось важливих, неординарних завдань, тобто
формувати і розвивати робочі групи з різних фахівців.
Отже, якщо менеджер оволодіє усіма цими якостями, організація, крім
одержання прибутку та соціального визнання, що є основним її завданням, стає
більш

гнучкою,

спроможною

до

нововведень,

подолання

труднощів

і

самовдосконалення [1, c. 221-224].
Підсумовуючи все наведене вище, можна виділити п'ять основних умінь
відмінного менеджера (керівника):
o уміння

вести людей за собою та пристосовуватися до сприйняття роботи,

виконаної іншими людьми;
o уміння

чітко, по-діловому організовувати справу, тобто дотримуватися

розпорядку дня, регламенту роботи тощо;
o уміння

приймати самостійні рішення, виявляти ініціативу;

o уміння

домагатися результатів, бути наполегливим;

o уміння

сприймати та стимулювати підлеглих. [2, c. 116-118].
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М. Р. Пархуць
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Щоб успішно функціонувати і конкурувати з іншими суб’єктами
підприємницької

діяльності

в

умовах

мінливого

ринкового

середовища

організація повинна стабільно розвиватися, застосовуючи прогресивні підходи у
діяльності підприємства. З цією метою залучаються усі стратегічні ресурси, в
тому числі й кадровий потенціал підприємства, активною складовою якого є
креативність персоналу. Вагоме значення у роботі менеджера мають креативні
підходи до управління підприємством і персоналом зокрема. Турбуючись про
постійний

розвиток

працівників,

психологічний клімат та

створюючи

сприятливий

соціально-

підтримуючи творчу атмосферу у колек-тиві –

керівництво таким чином сприяє досягненню ними високих показників
продуктивності праці. Тому застосування креативних компонентів в керівництві
персоналом, використання творчих форм управління в сучасних

глобалізації

набувають особливого значення.
Зростаюча потреба економіки в працівниках, здатних креативно підходити
до будь-яких завдань, нетрадиційно і якісно вирішувати існуючі проблеми,
обумовлена прискоренням темпів розвитку суспільства та необхідністю жити і
працювати у швидкозмінних умовах. Креативність новаторів наразі стає одним з
основних факторів розвитку підприємства і джерелом створення додаткової
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вартості та конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Уже сьогодні, за
даними досліджень McKinsey, однієї з най відоміших консалтингових фірм,
зростання ВВП на душу населення в Україні на 86 % залежить від зростання
продуктивності праці, що, у свою чергу, визначається успішністю розробки та
впровадження новаторських рішень на вітчизняних підприємствах, які є
результатом креативного процесу працівників [1, с. 6].
Творча компетенція менеджера є важливою складовою його професійної
компетентності яку розуміють як

сформованість особистісно-розвивального,

діяльнісно-розвивального, комунікативного, фахового компонентів і компоненту
опанування

досвіду.

Володіння

менеджером

творчою

компетентністю

–

найвищим рівнем розвитку професійної компетентності, коли керівник здійснює
професійну діяльність на творчій основі стабільно і неперервно [2, с. 128].
Професійно компетентний менеджер для забезпечення сприятливого
соціально-психологічного клімату у колективі має здійснювати творчу діяльність,
що включає такі складові: передбачення результатів; планування; створення
сприятливих умов; конструювання структури групи; стимулювання; координація;
контроль [2, с. 130].
Слід відзначити, що надзвичайно актуальним

є питання розвитку

креативної активності серед молодих спеціалістів, тому що саме таким віковим
категоріям працівників притаманні якості творчої особистості. Молоді фахівці як
ніхто інший здатні пропонувати нові креативні ідеї, здатні застосовувати
нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань, тому керівнику, як нікому
іншому слід прикласти усіх зусиль, щоб зберегти і розвинути творчий потенціал
персоналу.
Отже, професійний керівник завжди повинен працювати над собою,
розвиваючи свою творчу компетенцію, не забуваючи при цьому і про своїх
підлеглих. Уміння помічати і розуміти індивідуальність кожної людини дасть
змогу менеджеру бути водночас і неординарним креативним керівником і творити
в успішному творчому середовищі колективу.
142

Література
1. Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / О. М.
Ястремська, О. І. Бардадим. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 210 c.
2. Яланська

С.

П. Творча

компетентність

менеджера

та

соціально-

психологічний клімат у колективі / С. П. Яланська // Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2011. - № 6(2). - С. 128-131.
УДК 631.15/16:006.83
ВПЛИВ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Л.М. Стадницька
Львівський національний аграрний університет
e-mail: lesya_kobryn@ukr.net
В умовах ринку самоціллю молокопереробних підприємств є виробництво
молочної продукції з метою її подальшої реалізації, оскільки в такий спосіб
відбувається фінансування їх виробничої діяльності та забезпечується певна
частина прибутку. При цьому фінанси у виробничу сферу надходять із «кишені»
споживачів, які, прагнучи задовольнити свої потреби, купують молочні продукти.
Зважаючи на корисність останніх для здоров’я людей, товаровиробнику важливо,
щоб процес купівлі-продажу відбувався безперервно, в оптимальних до
споживчого попиту обсягах, від якого значною мірою залежить успішний
розвиток підприємств молочної галузі.
Характер технологічного процесу, обсяги виробництва молочної продукції,
форма і рівень спеціалізації підприємства, склад його виробничих підрозділів, їх
взаємозв’язки у процесі виготовлення продукції, визначають особливість
молокопереробних підприємств, яка нерозривно пов’язана з ефективністю його
функціонування, – організаційну структуру, до якої входять цехи, відділи, що
виконують певні технологічні та виробничі функції. Основою рівня складності
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виробничої структури молокопереробних підприємств є технологічна, предметна
та змішана спеціалізація. Через виконання на виробничих дільницях однорідних
технологічних операцій їм притаманна технологічна спеціалізація. Впровадженню
предметної

спеціалізації

сприяють

впровадження

у

виробничі

процеси

найновіших досягнень науково-технічного прогресу та укрупнення виробництва
загалом. Сьогодні для більшості молокопереробних підприємств найбільш
поширеним є змішаний тип спеціалізації, оскільки дає можливість підвищити
ефективність використання виробничих площ, що актуалізує питання зміни
структури

виробництва,

впровадженням

поглиблення

прогресивних

його

концентрації

технологій,

з

одночасним

використанням

нової,

високоефективної техніки. В результаті цього мінімізуються непродуктивні
втрати і зменшуються цехові запаси готової продукції та напівфабрикатів.
Характерною рисою функціонування молокопереробних підприємств є
комплексний характер виробництва, який виражається через те, що за наявності
різних технологічних схем, обладнання та технологічних ліній з переробленого
молока отримують декілька видів основної готової продукції. Виробничі процеси
підприємств

молочної

промисловості

є

автоматизованими,

що

зменшує

використання живої праці та одночасно забезпечує безперервність виробничого
циклу, як результат залишки незавершеного виробництва в цехах є незначними.
Тому виробництво молочної продукції проходить без втручання людини та
включає в себе термічні, хімічні, мікробіологічні та механічні операції, що
виконуються із суворим дотриманням технологічних рецептур. При цьому
залежно від обсягів виробництва молочної продукції застосовується цехова і
безцехова структура управління виробничим процессом. Її раціональність
побудови полягає у відведенні важливого значення розробці та втіленню у життя
прогресивних

підприємницьких

ідей,

що

дає

змогу

молокопереробним

підприємствам досягти поставлених цілей та вести конкурентну боротьбу з метою
одержання бажаного економічного і соціального ефекту.

144

Менеджмент у молокопереробному підприємстві як складова управління
займає ключове місце в ланцюзі ―виробництво молочної сировини – переробка –
реалізація‖. Кожна ланка управління та її посередники в даному намагаються
отримати щонайбільшу вигоду.
Не сприяють збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції законодавча, політична і правова нестабільність в Україні, а також
нестача інвестиційних ресурсів та обігових коштів. Але погіршення економічного
стану, в більшості випадків, переробних підприємств пов'язане з неефективним
управлінням та низькою професійною кваліфікацією керівників (менеджерів)
господарств. Так деякі керівники використовують адміністративно-командитні
методи, не йдуть на компроміси, рішення приймають без детального аналізу
ринку, перевагу надають самоуправлінню.
Оптимізація виробництва зводиться до врівноваження можливостей
сільськогосподарського виробництва та потреб ринку. Інакше кажучи, при
плануванні виробничої діяльності виробник має одночасно враховувати темпи
приросту обсягів виробництва сирого молока відповідної якості та реальних
доходів споживачів як визначальних чинників, що впливають на рівень витрат та
доходів,а отже і на рівень ефективності функціонування молокопереробних
підприємств. Такий розвиток подій сприятиме оптимізації, тобто зростанню
обсягу реалізації за рахунок ефективнішого використання ресурсів, яке
пришвидшить темпи зростання прибутку, що свідчитиме про відносне зниження
витрат виробництва й обігу або підвищення ціни.
Надалі розвиток молочної промисловості не може відбуватись хаотично без
визначення пріоритетів діяльності та встановлення кінцевих його параметрів.
Важлива роль при цьому відводиться державі, яка має створити чіткий і
зрозумілий механізм регулювання ринку молочної продукції, що слугуватиме
передумовою для притоку інвестицій у сферу заготівлі і переробки молока, а
також стимулюватиме підвищення якості молока та молочної продукції, що дасть
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змогу збільшити експортний потенціал та наростити економічний потенціал
підприємств молокопереробної галузі загалом.
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СЕКЦІЯ 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
УДК 657.36:657.37:658
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
В УПРАВЛІННІ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Л.Б. Гнатишин
Львівський національний аграрний університет
Достатньо

поширеним

способом

фінансування

оборотних

активів

підприємства є кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість дає
змогу підприємству певний час користуватись засобами інших суб'єктів, але, в
свою чергу, це не повинно стати приводом претензій та розриву взаємовідносин з
їх боку.
Відомі декілька підходів до управління зобов’язаннями (табл.).
Таблиця
Методи управління зобов’язаннями
Методи управління зобов’язаннями
1. Реструктуризація
1.1 Новація
1.2 Пролонгація
2. Погашення

3. Переуступлення

Способи управління
Обмін зобов’язань на облігації
Обмін зобов’язань на векселі
Відстрочка платежу
Списання
Взаємозалік
Відступне
Зустрічне виконання зобов’язань
Виконання альтернативного зобов’язання
Продаж зобов’язання
Зміна сторони за договором

В більшості випадків сучасна ринкова логіка визначення необхідності в
оборотних активах має наступний вигляд: спочатку визначається необхідність в
валовому оборотному капіталі для підтримки ділової активності в планових
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обсягах, потім оцінюються можливості використання в обороті підприємства
кредиторської заборгованості та інших залучених коштів. Необхідність у
власному оборотному капіталі визначається за залишковим принципом. Уміле
управління кредиторською заборгованістю дозволяє значно скоротити потребу у
власних грошових коштах. Але слід зауважити, що фінансування за рахунок
боргів у разі перевищення ними критичних показників посилює ризик і підвищує
потенційну

загрозу

неплатоспроможності.

Планування

можливостей

використання кредиторської заборгованості в якості джерела фінансування має
особливості.
Кредиторська заборгованість являється продуктом грошових розрахунків
суб'єкта господарювання із його контрагентами, і управління нею базується на
специфічних принципах та методологічних засадах, що дозволяє виокремити ще
функціональний організаційний блок управління грошовими потоками суб'єкта
господарювання — управління кредиторською заборгованістю підприємства.
Загалом

модель

управління

кредиторською

заборгованістю

суб'єкта

господарювання формується як сукупність окремих методів, які виступають
методологічним базисом процесу управління, конкретних методик, технологій,
способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень щодо
зміни

абсолютної

величини

або

оптимізації

структури

кредиторської

заборгованості, а також форм їх виконання. Модель управління кредиторською
заборгованістю включає наступні складові елементи: 1) статичний та динамічний
аналіз

формування

та

погашення

кредиторської

заборгованості

суб'єкта

господарювання та її впливу на величину його грошових потоків; 2)
обґрунтування

доцільності

отримання

відстрочки

оплати

рахунків

постачальників, а також оптимального терміну такої відстрочки; 3) попередження
формування простроченої кредиторської заборгованості та забезпечення, за
необхідності, пролонгації кредиторської заборгованості тощо.
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Для забезпечення дієвості контрольної функції обліку в управлінні
господарюючим суб’єктом необхідно виокремити основні складові організації
процесу внутрішньогосподарського контролю поточних зобов’язань (рис. 1).
В умовах ринкової економіки кожне підприємство повинно задовольняти свої
потреби у матеріалах та сировині з максимально можливою економічною
ефективністю. Досягнення такої задачі залежить від надійності постачальника,
якості його продукції, своєчасної закупівлі матеріалів та сировини та інших
факторів. Наразі вибір постачальника відбувається в основному двома методами.

Рис. 1. Складові процесу внутрішньогосподарського контролю поточних
зобов’язань, що забезпечують дієвість контрольної функції обліку
Перший метод полягає в аналізі постачальників відділом контролінгу та
обранні постачальника через найбільш низькі ціни на матеріали (сировину).
Надалі відділ контролінгу слідкує за виконанням постачальником умов договору.
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Другий метод полягає у колегіальному аналізі потреб підприємства та можливих
шляхах розв’язання проблеми постачання. Дослідимо інформаційні потоки
процесу пошуку і роботи з постачальниками Схематично процес відображено на
рис. 2.
Найефективнішим варіантом постачання буде ситуація, коли матеріали та
сировина закуповуються у надійного постачальника з помірною вартістю
продукції. Якщо виникла виробнича потреба у певному виді основних матеріалів,
то визначають сукупність постачальників, що пропонують основні матеріали
потрібного виду.

Рис. 2. Інформаційні потоки процесу пошуку та роботи з постачальниками
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СТРАТЕГІЧНИЙ ІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Г.В. Сиротюк, К.С. Сиротюк
Львівський національний аграрний університет
е-mail: annasyr@ukr.net
Облікова

система

в

сучасних

умовах

функціонування

суб’єктів

господарювання зазнає постійних змін. Розширюються її функції, що накладає
відбиток на стратегії

розвитку підприємства. Відомо, що

ефективність

господарювання підприємств залежить від того, чи здатні вони вчасно
враховувати численні зміни, що відбуваються в зовнішньому діловому
середовищі, своєчасно адаптуватися до нових умов господарювання та правильно
оцінити стратегію подальшого розвитку. Саме стратегічне управління репрезентує
новий етап розвитку науки про облік – стратегічний облік, виникнення якого
припадає на 70-і роках ХХ століття.
Стратегічний облік зарубіжними ученими розглядається як напрямок
фінансового менеджменту, його інформаційною базою є фінансова звітність та
бюджети, складені на перспективу.
Засновником стратегічного обліку вважають Б. Райана, який вважає, що
«для серйозного менеджера не повинно існувати понять «стрімкого натиску» і
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«остаточного успіху». Необхідно постійно приділяти увагу деталям, уникати, як
правило, достатньо ризикованих рішень, детально аналізувати сприятливі
можливості і чітко підтримувати баланс різних сил, які впливають на
організацію» [3, с. 8].
М. Пушкар зауважує, що «стратегічний облік формує свої власні
інформаційні ресурси прогнозного характеру. Інформаційні ресурси стратегічного
обліку мають зв’язок з традиційним обліком, але ним не обмежуються. Зокрема,
для стратегічного управління необхідні дані не лише про діяльність підприємства,
а й про зовнішнє середовище, яке має надзвичайно важливе значення для
передбачення траєкторії розвитку підприємства» [2, с. 282].
Завданнями стратегічного обліку є:
–

аналіз ефективної діяльності підприємства і всіх його структурних

підрозділів;
–

визначення основних підконтрольних показників відповідно зі

встановленими стратегічними цілями, а також пошук «вузьких» та «слабких»
місць;
–

надання інформації для забезпечення реалізації обраної стратегії та

складання звітності про ключові чинники успіху;
–

розроблення

основних

параметрів

діяльності

підприємства

на

довгострокову перспективу;
–

контроль досягнення поставлених стратегічних цілей

До побудови стратегічного обліку використовують системний підхід, який
визначає послідовність формування інформації стратегічного обліку і передбачає,
що він є складовою загальної системи бухгалтерського обліку на підприємстві,
яка включає фінансовий, управлінський облік та стратегічний управлінський
облік.
Зазначені системи бухгалтерського обліку (фінансового, управлінського та
стратегічного) перебувають у тісному взаємозв’язку між собою. Складання плану
має відбуватися на основі попередніх досліджень і аналізу та залежати від
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вибраної стратегії. Бухгалтерський облік має формувати різну інформацію для
різних цілей та різних рівнів управління.
Стратегічний управлінський облік забезпечує інформацією стосовно
ринкових перспектив вже існуючих товарів, при цьому аналіз, що проводиться в
межах

стратегічного

управлінського

обліку,

не

обмежується

одним

підприємством, а повинен виявити його конкурентні переваги порівняно з
конкурентами. Стратегічний управлінський облік намагається покращити існуючу
ситуацію забезпеченням аналізу, який би сприяв формуванню успішної
конкурентної стратегії фірми [1, с. 25].
Вважаємо, що стратегічний облік являє собою підсистему стратегічного
управління підприємством, яка здійснює інформаційну підтримку процесу
прийняття рішень шляхом збирання, реєстрації, аналізу, зберігання і передачі
інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства з метою
забезпечення його конкурентоспроможності у перспективі.
До стратегічного обліку, що функціонує в системі стратегічного управління
висуваються вимоги:
- цілеспрямованість – є призначенням і головною причиною існування
підприємства;
- цілісність – передбачає цілісний і всебічний підхід до запровадження
системи стратегічного обліку на підприємстві;
- систематичність

–

довгострокова

відданість

цілям

та

завданням

стратегічного обліку;
- всебічність – охоплення всієї генеральної сукупності інформаційних даних
щодо підприємства;
- оперативність – реагування на зміни у зовнішньому середовищі, які можуть
становити небезпеку для функціонування підприємства;
- оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від
впровадження системи стратегічного обліку має бути позитивним.
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Звідси, стратегічний облік призначено для здійснення інформаційної підтримки
прийняття управлінських рішень у системі стратегічного управління з метою
забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
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Н. С. Альохіна
Львівський національний аграрний університет
е-mail: alokhinanataliia@gmail.com
З 2016 року розпочалась нова сторінка торгових відносин України та
Євросоюзу. Україна поступово переорієнтовує свій експорт сільськогосподарської
продукції із ринків країн СНД на інші, зокрема – європейські. Угода про
асоціацію – це насамперед "дорожня карта" для переходу українського
агрокомплексу на нові стандарти, яка створить виклики, але також і нові
можливості для тих, хто сповнений підприємницького духу і постійно шукає
нових можливостей для розвитку свого власного бізнесу [2].
Досить важливими залишаються питання визнання української продукції за
стандартами якості та безпеки. Вивчити та виконати усі вимоги щодо дотримання
технічних стандартів чи санітарних і фітосанітарних норм ЄС – завдання не з
легких. Для цього необхідно гармонізувати наше законодавство відповідно до
вимог ISO (International Organization for Standardization) спільно із галузевими
асоціаціями,

виробниками

та

державою.

У

певних

сферах,

наприклад,

м’ясопереробної чи молочної, експорт в принципі неможливий без належних дій
держави з виконання певних вимог Євросоюзу, тобто всі норми і вимоги України
(ГОСТ, ДСТУ тощо) повинні бути гармонізовані з європейськими, усунута на
державному рівні різниця у технічних регламентах, стандартах, системах оцінки
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відповідності, системах контролю якості та безпеки продукції, а також в підходах
до функціонування ринку [4, с.73]
На сьогодні для імпорту до ЄС товарів тваринного походження держава, а
паралельно і відповідне підприємство-експортер, повинні отримати дозвіл на
експорт такої продукції. Якщо відповідно до укладеної угоди з ЄС ми приведемо
свою систему технічного регулювання у відповідність до європейської, нашим
агропідприємствам не треба буде у майбутньому витрачати час та немалі кошти
для проходження необхідної сертифікації на території ЄС, оскільки це можна
буде робити в Україні.
Перспектива та бажання торгувати на ринку ЄС – найконкурентнішому в
світі – хороший стимул для масштабної модернізації вітчизняного виробництва.
Також успіх на європейському ринку та конкурентоздатність буде залежати і від
самого підприємства чи конкретного підприємця, рівня його ділової культури,
здатності до засвоєння нових знань та методів роботи.
Ще одним бар’єром, з яким часто стикаються українські агровиробники на
шляху експорту продукції до ЄС, є адміністрування тарифних квот. Для продукції
агропідприємств в цьому році будуть діяти тарифні квоти. Це означає, що окремі
українські товари будуть поставлятися в ЄС в певних обсягах без сплати ввізного
мита, а імпорт зазначених товарів понад певного обсягу буде обкладатися за тими
самими умовами, які діяли до введення вільної торгівлі з ЄС. Нажаль, безмитні
квоти застосовуються тільки до невеликої кількості сільськогосподарської
продукції. Квотуванню підлягають: яловичина, свинина, м'ясо баранини, м'ясо
птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби,
часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, сигарети, етанол,
яйця і альбуміни та ін. [3, с.147].
У 2016 році серед українських експортерів харчових продуктів тваринного
походження на ринку Євросоюзу присутні 72 підприємства, 39 компаній мають
право постачати український мед в країни Євросоюзу [1].
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Для подальшого ефективного функціонування зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС український бізнес має бути наділений ефективними
інструментами для нарощування свого потенціалу та створення "ланцюгів доданої
вартості". Одночасно з цим українцям необхідно змінювати ментальність та
звикати до вміння брати на себе відповідальність без контролю "згори", оскільки
основний принцип, на якому базується ринок ЄС, – це "менше контролю з боку
держави – більше відповідальності з боку гравців на ринку"[3, с.148].
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На міжнародному рівні базовим правовим документом, який регулює процес
європейської інтеграції України, є Угода про партнерство і співробітництво між
Україною та ЄС. Угода встановлює як рамки широкого політичного діалогу між
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сторонами, так і важливі економічні пріоритети. Важливою метою щодо цього є
погоджена перспектива створення між Україною та Європейським Союзом зони
вільної торгівлі. Узагалі цей документ можна вважати одним із найважливіших
міжнародних документів, які були коли-небудь підписані Україною. Фактично
Угода встановила загальні принципи двостороннього співробітництва у сферах
торгівлі, руху капіталів, здійснення взаємних платежів, кооперування в
промисловості та агропромисловому секторі, науково-технічної співпраці. В
Угоді

задекларована

підтримка

Євросоюзом

ринкового

реформування

української економіки. На нашу державу було поширено загальну систему
преференцій для країн, що розвиваються. Угода визначила порядок застосування
режиму найбільшого сприяння, а також національного режиму для європейських
компаній в Україні та вітчизняних у країнах ЄС. Україна отримала квоти на
експорт із найбільш захищених від імпорту в ЄС товарних позицій – текстилю,
виробів зі сталі та ін.
У відносинах між Україною та ЄС, крім базової – Угоди про партнерство та
співробітництво,

–

діє

низка

угод,

які

регламентують

різні

аспекти

двостороннього співробітництва. Це, зокрема, такі акти [2]:
 Угода між Європейськими співтовариствами та Україною про торгівлю
текстильними виробами;
 Угода між Урядом України і Комісією європейських співтовариств про
заснування представництва Комісії європейських співтовариств України та про
його привілеї й імунітети;
 Угода між Урядом України та Комісією європейських співтовариств про
створення Контактної групи щодо вугілля та сталі;
 Угода між Європейським співтовариством з вугілля та сталі й Урядом
України про торгівлю сталеливарними виробами;
 Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та
Європейським співтовариством з атомної енергії
термоядерного синтезу;
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у галузі керованого

 Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та
Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки, а
також інші документи, які стосуються сфер науково-технічного співробітництва,
мирного

використання

ядерної

енергії,

включаючи

торгівлю

ядерними

набуття

Україною

матеріалами та ін.
Першим

кроком

до

створення

передумов

для

повноправного членства в Європейському Союзі стали базові акти вторинного
інтеграційного законодавства, покликані сприяти законодавчій інтеграції до ЄС:
 Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;
 Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» [1, c.125].
Ці закони визначають механізм досягнення Україною відповідності третьому
Копенгагенському

та

Мадридському

критеріям

набуття

членства

в

Європейському Союзі. Він передбачає адаптацію законодавства, утворення
відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного
правотворення та правозастосування.
Положення цих законів встановлюють, що адаптація законодавства України
до законодавства Європейського Союзу є пріоритетною складовою процесу
інтеграції України до ЄС, що у свою чергу є важливим напрямом української
зовнішньої політики. При цьому під адаптацією законодавства України до
законодавства

Європейського

Союзу

розуміють

поетапне

прийняття та

впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з врахуванням
законодавства Європейського Союзу.
Важливими у співпраці з ЄС є Білі і Зелені книги – акти так званого м’якого
права ЄС [3]. Зелені книги є актами, що публікуються Європейською Комісією
для стимулювання обговорення певних проблем на європейському рівні. Таким
чином Європейська Комісія запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у
консультаціях та обговореннях на основі висунутих нею пропозицій. На основі
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цих книг можуть розроблятися Білі книги, що містять пропозиції до дій
співтовариства в окремих сферах, приймаються або змінюються законодавчі
акти.
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УДК 338.432:339.137
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ю. Д. Вітко
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
YuliyaVitko@gmail.com
Досліджуючи сутність економічної категорії «ринок сільськогосподарської
продукції», доцільно зазначити, що процес його формування та розвитку
характеризується взаємовідносинами між учасниками ринку, що складаються з
приводу реалізації сільськогосподарської продукції, розширення асортименту,
забезпечення належного рівня якості, нарощування обсягів продукції тощо.
Становлення

ринкових

характеризується

відносин

посиленою

в

аграрній

залежністю

сфері

економіки

сільського

України

господарства

від

кон’юнктури ринку, що з огляду на інтенсифікацію світових глобалізаційних
процесів

актуалізує

питання

ефективної

адаптації

сільськогосподарських

підприємств до умов міжнародного конкурентного середовища.
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З економічної точки зору, ринок сільськогосподарської продукції є
саморегульованою системою відтворення, формування структурних елементів
якої відбувається під впливом основних складових ринкового механізму:
платоспроможного попиту та пропозиції, ціни, конкуренції та основних ринкових
законів. В умовах ринкової економіки ефективність діяльності суб’єктів
господарювання на практиці перевіряється ринком, що стимулює аграрні
підприємства

аналізувати

конкурентоспроможною

структуру

ринку,

удосконалювати

сільськогосподарську

продукцію.

та

робити

Однією

з

найважливіших умов існування ефективної економічної системи в цілому, та,
зокрема, ринку сільськогосподарської продукції, є конкуренція. Як зазначає А. Г.
Бидик, конкуренція розкриває потенціал суб’єктів аграрного ринку і виконує
важливу

функцію

постійного

рушія

розвитку

сільськогосподарського

виробництва [1, с. 104].
Узагальнюючи

дослідження

ряду

вчених

економістів,

конкуренція

розглядається нами як економічний процес взаємодії і боротьби суб’єктів
господарської діяльності за покупців і збільшення своєї частки на ринку або
суперництво між окремими виробниками чи постачальниками товарів і послуг за
вигідніші умови виробництва і збуту [2]. В умовах світових глобалізаційних
процесів конкуренція торкається практично усіх галузей народного господарства,
а наростаючі інтеграційні вимоги, лібералізація та спрощення митних бар’єрів
ускладнюють умови конкурентної боротьби. Тому одним з важливих питань
розвитку діяльності сільськогосподарських підприємств є їх спроможність
оперативного реагування на зміну кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього
ринку.
На відміну від інших ринкових систем, ринок сільськогосподарської
продукції має свої специфічні особливості, а саме: постійне функціонування,
сезонність виробництва багатьох товарів, стійкий споживчий попит, залежність
коливання ціни на продукцію від природних чинників, значний рівень
конкуренції у середовищі сільськогосподарських товаровиробників. Формування
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та розвиток даного ринку визначається специфікою сільськогосподарського
виробництва, що полягає у значній залежності від погодних умов, природних
ресурсів, територіальних особливостей вирощування сільськогосподарських
культур, тривалому циклі виробництва та ін. [3, с. 161].
Значні обсяги внутрішнього виробництва сільськогосподарської продукції
та високий рівень попиту на неї на світовому ринку сприяють виходу вітчизняних
аграрних підприємств на лідируючі позиції у групі світових експортерів, що
змушує їх проводити якісну оцінку наявних власних конкурентних переваг та
шукати шляхи їх покращення задля ефективнішого функціонування на світовому
ринку. Можливість зайняття лідируючої позиції на ринку визначається
конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, тобто їх здатністю
перемагати в конкурентній боротьбі та пристосовуватися до мінливих умов
господарювання за рахунок реалізації наявних конкурентних переваг та
потенційних

можливостей,

ефективного

використання

природо-ресурсного

потенціалу, гнучкого реагування на зміну кон’юнктури аграрного ринку та
задоволення

потреб

покупців

за

сільськогосподарської

продукції,

яка

рахунок
за

своїми

випуску

та

ціновими

і

реалізації
неціновими

характеристиками є привабливішою, ніж продукція конкурентів.

Оцінку

конкурентоспроможності аграрних підприємств доцільно проводити на основі
аналізу наявного конкурентного середовища шляхом виділення та порівняння
відповідних показників групи підприємств-конкурентів, що належать до
сільськогосподарської галузі та мають один тип спеціалізації виробництва.
Таким

чином,

успішне

функціонування

підприємств

на

ринку

сільськогосподарської продукції в сучасних умов пов’язане передусім з
врахуванням наявності та можливостей конкурентів у галузі, спроможністю
оперативного реагування на зміни кон’юнктури ринку та швидкістю адаптації до
міжнародного середовища в умовах загостреної та посиленої конкуренції.
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ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І.І. Гаврилюк
Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни
ivanna.qawrilyuk@yandex.ru
Як засвідчили результати дослідження, не дивлячись на те, що Львівська
область та й загалом Україна за часи незалежності втратила позиції провідного
виробника та експортера тваринницької продукції, вітчизняні організовані
агроформування

мають

значний

потенціал

щодо

нарощування

обсягів

виробництва як сировини тваринного походження так і готової продукції
зазначеної підгалузі аграрної сфери. Саме це дозволить нашій країні, у разі
розробки та практичного запровадження обґрунтованих та виважених заходів
економічної політики в сфері державного регулювання виробництва, реалізації а
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також експорту та імпорту продукції тваринництва, зайняти достойне місце на
світовому ринку м’яса та інших продуктів тваринницького походження.
Тому, з метою практичного виконання перелічених завдань в Україні в
комплексі заходів, направлених на відродження тваринництва, необхідно суттєво
підвищити ставки мита на імпорт тваринницької продукції, а також посилити
нетарифні бар’єри на ввезення продукції тваринницького походження на
територію України, що дозволить захистити вітчизняних товаровиробників,
внутрішній ринок та економічні інтереси нашої країни, а також забезпечить
формування надійного джерела фінансування розвитку вітчизняної тваринницької
галузі.
В той же час, необхідно зазначити, що підвищення митних ставок на
експорт тваринницької продукції до України не відповідає основним вимогам
Світової організації торгівлі та Євросоюзу [1, с. 287]. Поряд з цим, зважаючи на
світову продовольчу кризу та необхідність забезпечення людства продуктами
харчування, посилення тарифних та нетарифних бар’єрів на тваринницьку
продукцію, що імпортується в Україну, за умови зростання як обсягів
виробництва вітчизняних продуктів харчування тваринницького походження так і
експортних можливостей української тваринницької підгалузі, буде сприйняте і
СОТ і ЄС без особливих заперечень, як, зрештою, в свій час було сприйняте
Світовою організацією торгівлі підвищення ставок ввізного мита на імпортну
сільськогосподарську продукцію в окремих країнах Азії [2, с.78]. В той же час,
просте підвищення ставок ввізного мита на тваринницьку продукцію в Україні
застосовувати, на нашу думку, не зовсім доцільно. Більш обґрунтованим, на наше
переконання, буде запровадження додаткового спеціального ввізного мита на
тваринницьку продукцію.
Механізм справляння спеціального ввізного мита на тваринницьку
продукцію, безперечно, повинен передбачати штрафні санкції за порушення
порядку його нарахування та сплати. При цьому розмір таких санкцій, на нашу
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думку, повинен відповідати розмірам штрафних санкцій, передбачених для інших
видів мита, тобто бути визначеним Митним кодексом України.
Практичним шляхом вирішення проблеми державного регулювання
розвитку тваринницької галузі в Україні, може бути введення спеціального
ввізного мита на м'ясо-молочну продукцію, яке, з одного боку, дещо обмежить
його імпорт, а з іншого, забезпечить, за умови використання додаткових джерел
бюджетної підтримки розвитку вітчизняного скотарства, підвищення рівня
продовольчої, економічної та фінансової безпеки України та створить достатні
стимули для подальшого соціально-економічного розвитку села.
Також

важливим

кроком

до

збільшення

експортних

операцій

є

впровадження норм Європейського Союзу на українських тваринницьких фермах.
Це впровадження може відбуватися у 6 етапів
На першому етапі (зонування) ЄС має визнати, що тварини і вирощуються і
походять із зон, вільних від хвороб. Як тільки певний регіон виконує такі умови,
то його продукція може виходити на ринки ЄС. Другий етап (співпраця бізнесу з
державою). Отримати визнання відповідності стандартам ЄС не так просто, це
вимагатиме чимало зусиль та інвестицій, передусім з боку держави. А також
тісної співпраці між бізнесом та контролюючими органами. Третій етап- план
біозахисту. Українські аграрії мають розробити так звані плани біозахисту та
віддати їх контролюючим органам в питанні фіто- та ветеринарної санітарії. У
цих планах мають бути описані точні обов’язки підприємців та органів котролю.
Четвертий етап (визначення ризиків) на цьому етапі підприємство саме визначає
ризики у планах біозахисту, де зазначені та описані всі ризики, які можуть
загрожувати тваринам і впливати на безпеку продукції, а також заходи усунення
цих ризиків. П’ятий етап має назву «експорт без перевірок». Якщо українські
контролюючі органи схвалюють план біозахисту від підприємства – воно може
експортувати свою продукцію на ринки Європейського Союзу без додаткових
перевірок. На шостому, завершальному етапі контролюючими органами ЄС
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проводиться перевірка контролюючих органів України на їх професійну
компетентність [2].
Варто зазначити, що ці умови на початкових етапах зможуть виконати лише
великі сільськогосподарські підприємства, але зростання рівня якості продукції
змусить все більше розвиватися та удосконалюватися дрібних товаровиробників,
що допоможе їм виходити на закордонні ринки.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
С.М. Колач, В.Й. Мельник
Львівський національний аграрний університет
Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог
сьогодення. У системі зовнішньоекономічних пріоритетів України вона посідає
первинне місце. У перспективі надзвичайно місткий і диверсифікований ринок
Євросоюзу, усунення бар'єрів для зовнішньої торгівлі, гармонізація регуляторних
режимів і вдосконалення ринкових інститутів можуть стати потужними
драйверами зростання української економіки. Досить згадати, що сумарний ВВП
28 країн-членів ЄС становить близько 13 трлн євро, тоді як сумарний ВВП 10
країн СНД — 2 трлн євро. Водночас у коротко- і середньостроковому періодах
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імплементація УА/ПВЗВТ між Україною та ЄС породжуватиме певні економічні
втрати та потребуватиме значних інвестицій. Йдеться про вихід з ринку
економічних

суб'єктів

унаслідок

посилення

конкуренції

з

виробниками/постачальниками з ЄС та наступний перерозподіл чинників
виробництва; підвищення рівня безробіття і необхідність перенавчання і
працевлаштування робочої сили, що вивільнятиметься у процесі реструктуризації
економіки; впровадження і дотримання стандартів ЄС (технічних стандартів,
фітосанітарних норм, екологічних стандартів, стандартів соціальної безпеки), які
потребують чималих зусиль та інвестицій з боку виробників товарів і послуг;
реформування за зразком ЄС правової і адміністративної системи: створення
нових регуляторних органів, прийняття нового законодавства, запровадження
нових правил і процедур.
Фінансові
виділяються

ресурси
через

для

реалізації

Європейський

Європейської

інструмент

політики

сусідства.

Він

сусідства
передбачає

фінансування окремих заходів (проектів) відповідно до Угоди про асоціацію, але
не є джерелом фінансування її імплементації.

На рівні керівних органів ЄС нині Європейська політика сусідства підлягає
ревізії й оновленні. Анексія Криму та збройний конфлікт на Сході України,
громадянська війна в Сирії, конфлікт у Лівії, складний транзитивний процес у
Єгипті, зупинка мирного врегулювання на Близькому Сході підштовхують ЄС до
пошуку нових форм і методів взаємодії з країнами-партнерами.
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Нещодавно експерти Єврокомісії підготували консультаційний матеріал
"Towards a new European Neighbourhood Policy" — відкритий документ для
обговорення ключових цілей, завдань та інструментів Європейської політики
сусідства. Основними принципами нової політики сусідства мають стати:
— сфокусованість на спільних інтересах ЄС і країн-партнерів;
— посилення гнучкості політичних і фінансових інструментів;
— врахування неоднорідності і різних умов розвитку південних та східних сусідів
ЄС;
— посилення відповідальності партнерів за спільні заходи. Маємо зауважити, що
окремі положення зазначеного документа засвідчують "здачу" позицій ЄС перед
РФ і небажання захищати базові інтереси країн-партнерів в умовах військової
агресії і порушення основоположних норм міжнародного права Росією.
В умовах "утоми від розширення" керівні органи Євросоюзу пропонують
країнам-партнерам як альтернативу членству в ЄС — "інноваційне привілейоване
партнерство". Основна ідея такого партнерства полягає у поширенні принципів
спільного ринку — вільного руху товарів, послуг і капіталу — на країни-партнери
ЄС. Щодо руху трудових ресурсів, то йдеться лише про певне пом'якшення
візового режиму та можливість тимчасового працевлаштування у країнах ЄС
окремим категоріям працівників. При тому, що саме Брюсель виступав
ініціатором і розробником угод про асоціацію з країнами-партнерами, які мали
інституціоналізувати європейський вектор розвитку країн-сусідів, сьогодні ми
спостерігаємо відкіт позицій ЄС і бажання радше погодитися на двовекторну
інтеграцію України і Молдови, ніж вдаватися до конфронтації з їхнім "старшим
братом" — Росією.
Двосторонні переговори між Україною і ЄС без включення РФ є ризиковими,
можуть породжувати нові конфлікти і не працюють на практиці. Стратегічним
вирішенням проблеми протистояння Росії з ЄС і уникнення конфліктних ситуацій
в країнах Східного партнерства є створення зони вільної торгівлі від Лісабона до
Владивостока або започаткування пан'європейської економічної інтеграції.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ КЕРІВНИЦТВА В МЕЖАХ
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. М. Лозинська, О. Ю. Устименко
Полтавська державна аграрна академія
tnloz@rambler.ru
Управління підприємством може розглядатися як сукупність впливів
різного характеру, спрямованих на підлеглих та інших членів колективу з метою
спонукання їх до виконання поставлених завдань. Особливо потужну спонукальну
дію мають впливи економічного характеру, які у формалізованому вигляді
набувають форми економічних методів.
У рамках підприємства вони проявляються у вигляді системи матеріального
заохочення працівників, системи відповідальності за якість і ефективність роботи,
а також економічних нормативів функціонування організації (фондоозброєність і
продуктивність праці, норми рентабельності за видами продукції тощо), які
розробляються на основі маркетингових досліджень, аналізу основних показників
якості продукції, рівня виробництва і включаються в бізнес-план.
В

основі

економічних

методів

управління

підприємством

лежить

комерційний розрахунок, що передбачає порівняння у грошовій формі понесених
витрат і отриманих результатів господарської діяльності. Такий розрахунок
доцільно використовувати в межах маркетингового управління, оскільки кількісні
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параметри господарської діяльності обумовлюються рішеннями щодо характеру і
структури виробництва, збуту, заробітної плати тощо.
Економічні методи керівництва, засновані на наданні об’єкту управління
додаткового ресурсу або на позбавленні його частини ресурсу мають
узгоджуватися з іншими методами керівництва, наприклад, адміністративними,
таким чином, щоб вони складали цілісну систему методів управлінського впливу.
Використання економічних інструментів може переслідувати різні цілі. Так,
цінова політика орієнтована на пристосування продажу до вимог і умов ринку. У
сфері виробництва першочергове значення приділяється зниженню витрат на
кожному етапі діяльності за рахунок оптимізації технологічних операцій,
зниження браку, поліпшення матеріально-технічного забезпечення і форм
господарських зв’язків між підприємствами, підвищення продуктивності праці,
економії на витратах праці, а також на логістичних та інших витратах [1].
У загальному вигляді економічні методи управління спрямовані на
стимулювання персоналу з метою підвищення якості й ефективності його роботи,
що в кінцевому підсумку має позитивно позначитися на результатах діяльності
підприємства в цілому. До сучасних методів економічного стимулювання
персоналу (окрім заробітної плати, яка в умовах ринку розглядається як плата за
працю) можна віднести:


бонуси у вигляді додаткових винагород, премій, надбавок до основної

заробітної плати;


забезпечення участі працівника в розподілі прибутку підприємства;



надання працівникові пільг і привілеїв у вигляді недержавного

пенсійного забезпечення, створення належних умов праці, надання працівникові
пільг в оплаті транспортних послуг, оренди житла і дитячих установ, в навчанні,
підвищенні рівня кваліфікації, організації лікування та відпочинку працівника і
членів його родини, надання працівникові пільг при придбанні продукції, що
випускається організацією;


надання працівникові пільгових кредитів;
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пільгове страхування життя працівника тощо [2, с. 83].

Однак, хотілося б іще раз підкреслити, що застосування підприємствами
цих методів є реакцією на результати маркетингових досліджень та прогнозів
розвитку галузі, виходу на нові ринки збуту, розширення існуючого сегменту
ринку тощо. В умовах, коли збільшення обсягів реалізації продукції не
передбачається, підприємство змінює акценти у формах стимулювання в бік
посилення системи штрафів і претензій, зниження або повного зняття пільг.
Таким чином, використання на підприємствах тих чи інших економічних
методів керівництва тісно пов’язане з маркетинговим управлінням.
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ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ В ТУРИСТИЧНІЙ
ГАЛУЗІ
Д.Ю. Мамотенко, О.А. Лозова
Запорізький національний технічний університет
Постановка

проблеми.

Правильно

сформована

система

управління

туристичним підприємством дозволяє максимально повністю використовувати всі
наявні ресурси, своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища, розробляти і запроваджувати відповідні стратегії функціонування,
приймати правильні управлінські рішення та оптимізувати витрати. Саме тому в
сучасній економічній системі туристської галузі виникає необхідність здійснення
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вірної

оцінки

цінності

продукту,

яка

б

сприяла

досягненню

конкурентоспроможності фірми на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність цінності та методи
досягнення конкурентних переваг на ринку шляхом формування ланцюга цінності
продукту розкрито у низці праць вітчизняних та зарубіжних дослідників:
М. Портер, А. Томпсон, М. Невес, Л. Майлс, М. Бойко, Н. Маслєннікова та інші.
Метою статті є дослідження формування ланцюга цінності туристичного
продукту як інструменту зниження витрат та досягнення конкурентних переваг
фірми на ринку.
Викладення основного матеріалу дослідження. Концепція ланцюга вартості
(Value Chain), яку популяризував Майкл Е. Портер в середині вісімдесятих років
ХХ ст. [1], з точки зору методологічного вирішення ґрунтується на двох відомих
методах аналізу проблем управління бізнесом. Перший – це метод раціоналізації
технічних і організаційних систем за Л. Д. Майлсом (value analysis) [2]. Другий –
відомий підхід McKinsey and Company до вирішення бізнес-проблем [3].
Ланцюгом вартості вважається послідовність взаємозв'язаних процесів та
дій підприємства, спрямована на створення продукту або послуги, що
уможливлює створення доданої вартості через підвищення рівня задоволення
клієнтів і створення конкурентних переваг компанії [4].
Аналіз ланцюга вартості як інструмент дозволяє збільшити прибутковість
ланцюга вартості й використовується як для формалізації моделей, стратегій, так і
для розв’язання операційних проблем на підприємстві [5]. При цьому важливо
забезпечити

системний

підхід

у

процесі

прийняття

рішення

щодо

реструктуризації ланцюга вартості, зважаючи на факт порушення статус-кво у
відносинах у ланцюгу вартості.
Ланцюг цінності детально розглянутий в науковій літературі та широко
застосовується на практиці, проте, сучасні послідовники теорії М. Портера,
говорять про необхідність більш широкого погляду на фірму, який включає
мережу, в межах якої вона працює. Такий підхід запропонували М. Невес, Л.
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Кастро та М. Консолі, що припускають взаємозв'язок фірми із зовнішнім
середовищем, використовуючи потенціал мережі [6].
Згідно з вітчизняною традицією, всю сукупність витрат прийнято ділити на
дві групи: перша – операційні витрати, друга – трансакційні витрати, які
включають в себе витрати, пов'язані з пошуком покупця (включаючи рекламу),
узгодження з ним цін і обсягів продажів і т. д. Перелік показників, що впливають
на операційні витрати по ланках ланцюжка цінності докладно розглянуто
Масленниковою Н.П. [7].
Виходячи з того, що індустрія туризму включає в себе значну кількість
самостійних сегментів економіки, ланцюг створення туристичного продукту
показана на рисунку.
У

структурі

витрат

туристичної

галузі

більшу частину займають

транспортні витрати – близько 50%.
Частка доданої вартості туристичного продукту розподілена наступним
чином: транспорт – 5-10%; проживання – 20-30%; створення турів – 15-25%;
дистрибуція – 30-40%.
Значна частина собівартості туристичних послуг і низька маржа робить
транспорт і відповідну інфраструктуру областю уваги держави.
Основна увага туристичних підприємств повинна приділятися створенню та
дистрибуції турів, що є головним чинником підвищення конкурентоспроможності
та можливості економії витрат. Тобто у центрі уваги повинен бути споживач та
якість продукту й обслуговування, що пропонується.
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Рис. 1 Ланцюг створення туристичного продукту
Споживачі прагнуть максимізувати цінність, виходячи з прийнятності
витрат на пошук потрібного туристичного продукту, рівня знань про туристичний
продукт, можливостей пересування і рівня доходів. Вони формують певне
уявлення про прогнозовану цінність і діють на його основі. Після цього вони
порівнюють реальну, одержану ними цінність з очікуваною, і результат цього
порівняння впливає на ступінь їх задоволення і поведінки під час покупки
продукту [8].
Очевидно, що покупці здійснюють вибір, виходячи з найрізноманітніших
передумов і обмежень, проте концепція споживчої цінності застосовна в багатьох
ситуаціях і добре узагальнює багато спостережень. Концепція припускає, що
продавець спочатку повинен оцінити сукупні споживчу цінність і споживчі
витрати, пов'язані з власною маркетинговою пропозицією і пропозиціями
конкурентів. Потім потрібно визначити, як ця пропозиція здійснюється в термінах
концепції споживчої цінності, що надається. Якщо турагент дізнається, що
конкуренти надають велику цінність, то у нього є два виходи з ситуації, що
склалася. Він може спробувати максимізувати сукупну споживчу цінність,
підсиливши або підвищивши вигоду покупця як щодо самого продукту, так і
послуг, обслуговуючого персоналу або образу туристичного продукту. Або він
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може знизити сукупні споживчі витрати, зменшивши ціну на туристичний
продукт, спростивши процес трансферу до місця надання туристичного продукту
або прийнявши на себе частину ризику покупця, запропонувавши йому гарантійні
зобов'язання.
Слід зазначити, що досягнення конкурентоспроможності передбачає також і
використання нецінових методів конкуренції. Як показує практика багатьох
вітчизняних

і

зарубіжних

компаній,

досягнення

конкурентоспроможності

можливе при передачі окремих функцій своїм постачальникам, підрядникам.
Спеціалізація останніх на певних функціях дозволяє їх виконувати не тільки з
меншими витратами і на більш високому якісному рівні. І той і інший аспект
сприяє досягненню конкурентних переваг. На наш погляд, така політика для
вітчизняних компаній є досить перспективною.
Висновки.

Таким

чином,

для

досягнення

високого

рівня

конкурентоспроможності на ринку необхідно не тільки управляти витратами,
отримуючи прибуток на основі зниження собівартості продукції, але також
ефективно будувати ланцюжок цінностей компанії. А це, в свою чергу передбачає
необхідність

узгодження

інтересів

з

контрагентами

виконання

функцій

маркетингу та збуту, основних функцій та ін. Отже, для ефективного
функціонування

компанії

потрібна

взаємодія

ланцюжків

цінностей

всіх

контрагентів при створенні вартості. Оперативність, ефективність і якість стають
визначальними показниками для кожної ланки ланцюжка цінності.
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УДК 658.8.012.12
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Решетнікова О.В., Даниленко В.І.
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
olgareshet@ukr.net
Сільське господарство є однією з галузей вітчизняної промисловості, що
розвиваються найбільш швидкими темпами. Дана галузь володіє значними
виробничими

потужностями,

трудовими

ресурсами

та

дослідницьким

потенціалом. Ти не менше, ринок сільськогосподарської продукції на даному
етапі працює не досить ефективно.
За даними Держкомстату [1] обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції у 2015 р. порівняно з 2014 р. скоротились на 4,8%, у тому числі у
сільськогосподарських підприємствах – на 5,2%, господарствах населення – на
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4,3%. У тваринництві скоротилось виробництво м’яса (на 1,4%), молока (на 4,0%),
яєць (на 14,3%). У рослинництві відбулися наступні зміни. Збільшились обсяги
виробництва насіння соняшнику (на 10,3%), по решті культур відбулося
зменшення обсягів виробництва. Зокрема обсяги виробництва зернових та
зернобобових зменшились на 5,8%, цукрових буряків – на 34,3%, картоплі –
12,0%, овочів відкритого ґрунту – на 4,4%.
Протягом останніх років на результат роботи сільськогосподарських
підприємств впливали різноманітні фактори, які можна поділити на стимулюючі
та стримуючі. До стимулюючих можна віднести наступні: невисока еластичність
попиту, що зумовлює стабільність обсягів збуту; високий рівень стандартизації
товарних

партій;

конкурентна

ситуація

на

ринках

окремих

видів

сільськогосподарської продукції, що є близькою до ринку чистої конкуренції;
сформованість каналів розподілу продукції. Стримуючими факторами, які
впливають на динаміку виробництва сільськогосподарської продукції є фінансові
обмеження виробників, несприятливі погодні умови, нестача матеріалів та
устаткування [2, 3].
На основі даних про середньорічну чисельність населення та

річне

споживання основних видів сільськогосподарської продукції населенням України
(на одну особу) нами розрахована реальна місткість внутрішнього ринку
сільськогосподарської продукції (табл. 1).
По таким групам продукції, як молоко та молочні продукти, яйця та
картопля відбулося збільшення реальної місткості ринку, відповідно на 0,9%,
0,3% та 4,1%. Тоді як по м’ясу, овочам та плодам, навпаки, відбулося зменшення
реальної місткості ринку, відповідно на 3,6%, 0,1% та 7,1%. Одним із чинників
зменшення обсягів споживання населенням окремих груп сільськогосподарської
продукції стало падіння реальних наявних доходів населення у 2014 році.

177

Таблиця 1
Місткість внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції
Ємність внутрішнього
ринку

(за

даними

Держкомстату), тис. т

Групи продукції

2013 р.

2014 р.

М'ясо та м'ясопродукти

2552,0

Молоко та молочні продукти

Відхилення 2014 р. до
2013 р.
абсолютне, відносне,
(+/-)

%

2461,0

-91,0

-3,6

10048,7

10135,1

86,4

0,9

Яйця (млн. шт.)

14056,3

14101,8

45,5

0,3

Картопля

6159,3

6414,0

254,7

4,1

продовольчі культури

7428,5

7423,9

-4,5

-0,1

Плоди, ягоди та виноград

2561,1

2379,1

-182,0

-7,1

Овочі

та

баштанні

*Джерело: власні розрахунки на основі даних Держкомстату [1]
Задоволення потреб населення у сільськогосподарській продукції у 2014
році, як і у попередні роки, здійснювалося, в основному, за рахунок вітчизняного
виробництва.
Результати проведеного маркетингового дослідження вітчизняного ринку
сільськогосподарської продукції дають підстави зробити наступні висновки.
Виробництво сільськогосподарської продукції відноситься до найбільш соціально
значущих напрямів економіки. Від результатів діяльності сільськогосподарських
виробників залежить стабільність забезпечення населення України продуктами
харчування.
маркетинговим

З одного боку, виробникам слід більше уваги приділяти
аспектам

діяльності

(досліджувати

ринок,

розробляти

маркетингові плани, використовувати маркетингові інструменти), з метою
адаптації до змін, що пов’язані з мінливим оточуючим середовищем. З іншого,
постає нагальна потреба у формуванні та розвитку ефективної ринкової
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інфраструктури, що дозволить створити стабільні умови

для реалізації

сільськогосподарської продукції.
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УДК 339.97
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Шавалюк О.І., Попівняк Р.Б.
Львівський національний аграрний університет
sh_alexandr@ukr.net
Євроінтеграційні процеси на сьогодні є головним завданням стратегічного
розвитку України в контексті відновлення міжнародного авторитету та підсилення
політики просування українських інтересів в європейському світовому економічному
просторі.
Складовою загальної стратегічної політики держави є зовнішня політика,
спрямована на соціально-економічний і демократичний розвиток, зміцнення
суверенітету та національної ідентичності, захист національних інтересів і цінностей,
забезпечення безпеки країни та її громадян.
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Україна, вже більше двох десятиліть свого існування сповідує принципи
багатовекторності та позаблоковості, намагалася стверджувати себе на світовій арені
шляхом балансування між різними геополітичними силами, переймаючись скоріше
питаннями власного виживання, аніж стратегічного розвитку [2].
Коливання зовнішньої політики України, що відбуваються разом зі змінами
міжнародної політичної кон’юнктури, свідчать про її певну геополітичну
невизначеність. Але це не тільки українська проблема. Вона є перешкодою у
розбудові нової Європи, у закріпленні та посиленні позитивних цивілізаційних та
геополітичних зрушень на континенті, що відбуваються в останній час. Наша держава
привертає значну увагу з боку міжнародної спільноти і відіграє роль важливого, хоч і
пасивного, чинника регіональних міжнародних відносин [1].
Проте, розгляд проблеми інтеграційного середовища України не носить
комплексного характеру, який дозволив би оцінити всі переваги і недоліки векторів
інтеграційного розвитку, а також можливості чи загрози для України.
Сьогодні Україна в умовах глобалізації стоїть перед історичним вибором
визначення свого майбутнього – або шляхом модернізації та радикальної перебудови
суспільно-економічного життя отримати нові можливості розвитку країни, або,
пускаючи суспільно-політичні процеси на самоплив, поступово відходити на
периферію світового розвитку і приректи країну на неминучу деградацію [2].
У системі міжнародних відносин Україна повинна стверджувати свій статус як
рівноправного суб’єкта, надійного партнера у вирішенні питань міжнародної політики
та безпеки, особливо щодо країн близького оточення. Це зумовлено її потенціалом як
великої європейської демократичної країни, значної регіональної держави, яка має
свою частку відповідальності за мир, стабільність і розвиток регіонального
геополітичного простору [2].
Генеральною лінією української політики у близькій перспективі визначено
активну цілеспрямовану інтеграцію у європейську спільноту на основі істотних
трансформацій соціально-економічного і соціально-політичного типу. Це визначено
історичним шляхом розвитку української держави, її географічним розташуванням та
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закріплено у законодавстві. Європейський Союз включає розвинуті демократичні
країни, що дотримуються спільної системи цінностей [2].
Привабливість інтеграційної моделі, яку демонструє Європейський Союз,
полягає у досить оптимальному для глобалізованого світу співвідношенні
національних інтересів окремої держави і інтересів спільноти у цілому.
Стратегічні рішення тут приймаються на основі об’єднання системи прийняття
рішень або, у випадку зовнішньої політики, на основі принципу консенсусу; а якщо
існують суперечності, вони долаються шляхом переговорів і компромісів.
Євроінтеграційна модель демонструє досить прискорене просування до європейських
стандартів життя та високого рівня економічного розвитку. Водночас, реальне
просування України шляхом інтеграції в Європу потребує глибоких політичних та
економічних трансформацій, тобто перетворення її у європейську державу з
відповідними стандартами внутрішньої та зовнішньої стабільності і безпеки [2].
Україна знаходиться в Європі географічно, вона є елементом масштабних
процесів, що розгортаються на Європейському континенті, але цього недостатньо,
щоб забезпечити країні право приєднання до ЄС. Поки що Україні нема з чим йти на
Захід, окрім сировинних ресурсів та дешевої робочої сили, що значно стримує
розвиток паритетних взаємин і стримує активізацію зусиль в цьому напрямку [2].
Основними напрямами євроінтеграційного процесу України повинні бути:
адаптація законодавства України до законодавства ЄС; економічна інтеграція та
розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС; інтеграція України у ЄС у
контексті загальноєвропейської безпеки; політична консолідація і зміцнення
демократії; адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС тощо [3].
До основних чинників, що гальмують євроінтеграційні процеси України,
належать: відсутність реально функціонуючої ринкової економіки; відмінність
нормативно-правової бази України від єдиних законодавчих норм ЄС; невідповідність
структури економіки України пріоритетам розвитку ринку ЄС; неспроможність
українських підприємств конкурувати за єдиними правилами із західними
компаніями; повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних
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результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій, високий рівень
корупції та економічної злочинності тощо [2].
Для України постійне пристосовування до головних стратегічних партнерів, які
мають різні суспільні цінності та пріоритети, призводить до розпорошення її
матеріальних та інтелектуальних ресурсів, до пасивної ролі у світових геополітичних
процесах, до втрати стратегічної перспективи.
Україні потрібно розробити таку геополітичну стратегію, яка б дала змогу їй
стати активним суб’єктом геополітики за умов збереження економічного та
політичного суверенітету, захисту її національних цінностей та соціально-культурної
ідентичності.
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УДК 339.187.62
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ
Я.С. Янишин, І.М. Лаврів
Львівський національний аграрний університет
Ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії розвитку і потребує
вивчення позитивного досвіду лізингових відносин зарубіжних країн для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу.
У країнах з розвинутою ринковою економікою, у свій час, лізинг став
можливим, насамперед тому, що з’явились відповідні економічні передумови і
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мотивування підприємницької діяльності. Нині лізинг посідає важливе місце в
економіці багатьох країн і є ознакою їх динамічного розвитку.
Першою подією переходу України до цивілізованого ринку лізингових
відносин можна вважати збори членів Європейської федерації національних
лізингових асоціацій «Євро-лізинг», які відбулися в жовтні 1997 р. У їх роботі
брали участь 278 делегатів з 26 країн, а також представники найбільших банків
Європи та США. Рішенням загальних зборів «Євролізингу» Україна була
прийнята повноправним членом цієї європейської економічної структури.
Членство в «Євролізингу» створило додаткові можливості тіснішої співпраці
України з європейськими країнами у сфері лізингу та залучення іноземних
інвестицій.
Краща європейська практика ‒ узагальнена асоціацією LEASEUROPE, що
об’єднує всі національні лізингові асоціації європейських країн. Leaseurope ‒ це
європейська Федерація, що об’єднує 46 лізингових асоціацій у 34 країнах та
репрезентує приблизно 96% європейського ринку лізингу. Організація об'єднує
асоціації, які займаються лізингом, а також коротко- і довгостроковим
автопрокатом.
Країнами-представниками є: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія,
Естонія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Греція,

Італія,

Латвія,

Литва,

Люксембург, Мальта, Марокко, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія,
Румунія, Росія , Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія,
Туреччина, Туніс, Україна і Великобританія.
Стосовно вартості нових договорів то у країнах, які входять до
LEASEUROPE спостерігається зростання майже на 12%, в основному за рахунок
значного зростання вартості укладених договорів у Швейцарії (16,4%), Італії
(11,1%), Литві (28,6%), Польщі (21,4%), Португалії (26,3%), Турції (28,6%) та
Великій Британії (22,6%). В Латвії (16,7%), Словенії (12,5%) та Україні (40%)
відбулося значне скорочення. Найменше зниження вартості діючих лізингових
договорів показала Словенія - на 53,3%, інші країни показали зменшення в межах
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2-15%. Чотири Країни – Польща, Україна, Турція, Велика Британія показали
зростання у розмірі від 10 до 30%.
На Заході лізинг автокомпаніями розвивається дедалі стрімкіше. Достатньо
навести європейську статистику: в Італії 42% підприємців використовують лізинг
авто і лише 18% — кредит на авто; у Великій Британії (де конкуренція жорсткіша,
бо майже всі підприємці користуються тією або іншою послугою) аналогічне
співвідношення становить 43% до 35% на користь лізингу.
Відсоткове співідношення об'єктів лізингу
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення об’єктів лізингу
Джерело: [3]
Перемогу над кредитами «підприємницький» лізинг здобув і в Ірландії,
Данії, Естонії, Чехії, Словаччині, Словенії. На межі поразки від лізингу (за
кількістю договорів) кредити на авто для юросіб в Іспанії, Португалії, Швеції. І
хоча в інших країнах Європи кредитні договори фірм поки що за кількістю
перемагають лізингові (загалом по Європі лізингом зараз користується 40% фірм,
автокредитами – 44%), але загальна тенденція невблаганна. Наприклад, у
Нідерландах за підрахунку активів лізинг теж переміг, хоча і серед підприємців,
які користуються нині договорами лізингу та кредиту, лізинг помітно програє
(31%:50%).
На території Європи регулювання лізингових відносин здійснюється на
основі національного законодавства. Так, у Великобританії та Німеччині відсутнє
спеціальне законодавство з лізингу і лізингові операції регулюються нормами
комерційного права. У той же час у Франції прийнято спеціальне законодавство із
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визначенням прав лізингодавців та лізингоотримувачів та їх взаємовідносин з
виробниками предмету лізингу.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що розвитку лізингу в провідних
країнах Європи сприяло державне регулювання. У країнах, де лізинг виступає в
ролі специфічної функції банків (Франція, Італія), державні органи здійснюють
суворе регулювання та контроль за банківською діяльністю та лізингом,
застосовують спеціальні вимоги до лізингового механізму. На противагу їм у
Великобританії та Німеччині лізингова діяльність практично не обмежується і не
регулюється державою.
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