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1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління. 
 

 

Гіжецька Оксана Ігорівна 

к.е.н., в.о. доц. Крупа В.Р. 

 

ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Трансформаційні процеси соціально-економічних відносин у суспільстві вимагають від 

науковців пристосування існуючих економічних теорій до умов сучасності.  

З переходом постіндустріального етапу розвитку суспільства істотно зросла значимість 

знань, умінь і навичок працівників, а також виникла проблема поглибленого розуміння ролі 

людини і накопичених результатів її інтелектуальної діяльності на темпи і якість розвитку 

економіки. На грунті цих тенденцій у 60-х роках минулого століття виникла теорія 

людського капіталу. У її витоків стояли Нобелівські лауреати Т. Шульц, С.Кузнець, 

Г. Беккер, а також такі видатні економісти як Х.Боуен, М.Блауг, Е.Денісон, Дж.Кендрик, 

Ф.Махлуп. Серед українських дослідників вагомий внесок у розвиток теорії людського 

капіталу зробили Д.Богиня, О.Грішнова, О. Захарова, А.Колот, Е. Лібанова, Л.Червінська та ін.  

Поштовхом до створення теорії людського капіталу стали статистичні дані зростання 

економік розвинених країн світу, які перевищували розрахунки, що базуються на врахуванні 

класичних чинників зростання. Аналіз реальних процесів розвитку і росту в сучасних умовах 

і привів до утвердження людського капіталу як основного продуктивного і соціального 

чинника розвитку сучасної економіки і суспільства.  

Узагальнюючи наукові підходи до розуміння людського капіталу вважаємо, що це 

поняття доцільно трактувати як: 

- сукупність інтелектуальної власності та власності на робочу силу, які притаманні 

людині від народження та надалі формуються протягом всього життя під впливом знань, 

навичок, умінь, освіти, кваліфікації; 

- міру втіленої в людині здібності приносити дохід на основі вроджених та набутих 

здібностей, таланту, освіти та кваліфікації. 

Особливо зросла роль людського капіталу на сучасному етапі розвитку світового 

господарства, що ґрунтується на інтелектуалізації праці та інноваційних знаннях. Розвиток 

сучасних технологій, необхідність систематичного оновлення виробництва та підвищення 

вимог до якості робочої сили потребують постійного вдосконалення знань та умінь 

працівників з метою забезпечення їх продуктивної праці, професійної мобільності, 

конкурентоспроможності тощо [1, с. 28]. Тому перспективний розвиток людського капіталу є 

надзвичайно важливим завданням для переходу держави на інноваційну модель ринкової 

економіки. Важливо відзначити й те, що на відміну від інших ресурсів людський ресурс є 

невичерпним, що робить його привабливим для довгострокового інвестування.  

Загальна тенденція інноваційних економік, що розвиваються під впливом 

інформаційної революції, характеризується новим співвідношенням між людським і 

фізичним капіталом, за яким людський капітал стає пріоритетом в економічному розвитку. 

Так, згідно з розрахунками Всесвітнього банку, у складі національного багатства США 

виробничі фонди (споруди та приміщення, машини й обладнання) становлять всього 19%, 

природні ресурси - 5, людський капітал - 76%. У Західній Європі відповідні показники 

дорівнюють 23, 3 і 74%. [2]. 

Концепція «людського капіталу» висуває на перший план особистий внесок кожного 

окремого працівника у виробничий процес, його особисті знання, навички і навіть творчу 

складову, вміння знаходити рішення і пропонувати нові шляхи щодо виконання поставлених 

завдань, вирішувати поточні проблеми. У зв’язку з цим виникає необхідність формування на 

підприємствах якісно нового людського капіталу, здатного до оновлювання, а також 



забезпечення потреб виробництва кваліфікованим персоналом, що в свою чергу, викликає 

необхідність інвестування коштів у людський розвиток.  

Свого часу теорія людського капіталу стала ідеологією значних інвестицій в освіту та 

охорону здоров’я.  В нинішніх умовах як інвестиції у людський капітал запропоновано 

розуміти витрати на освіту, підготовку та перепідготовку кадрів на виробництві; науку, 

включаючи витрати на дослідження і розробки; інноваційні витрати, в тому числі на 

технологічні інновації, стимулювання інноваційної діяльності та створення інтелектуальної 

власності; здоров’я, включаючи витрати на охорону здоров’я, екологію і фізичну культуру; 

мобільність і культуру 

Поряд з цим набувають широкого застосування різні форм підготовки та перепідготовки 

кадрів: програми стимулювання бізнес-лідерства, самоосвіти, вдосконалення навичок 

керівництва для спеціалістів різних ланок управління, курси підвищення кваліфікації та інше 

Формування людського капіталу набуває нових особливостей: перша - це 

безперервність навчання та нерозривний зв’язок освіти з виробничою діяльністю людини 

(протягом всього періоду праці); друга – здатність творчого застосування накопичених знань, 

навичок для генерації нових ноу-хау; третя полягає в тому, що розвиток інноваційної 

економіки обумовлює вимоги безперервного навчання та елементів творчості не лише 

окремих працівників, а й цілих колективів підприємств, фірм та організацій.  

Це є результатом того, що при інвестуванні в людський капітал, на відміну від інших 

форм інвестування, виникає синергетичний ефект, коли вкладення коштів у розвиток 

окремого працівника, за умови створення на підприємстві сприятливого морально-

психологічого клімату та ефективної системи управління робочою силою, дозволяє 

підвищити рівень людського капіталу членів трудового колективу [37. с. 46] 

Отже, виходячи з того, що період трудової діяльності є найбільш тривалим у житті 

людини, саме інвестиції за рахунок коштів підприємств є вирішальним чинником 

нарощування обсягів та якості людського капіталу, а  отже, й інструментом досягнення 

сталого інноваційного розвитку економіки країни. 
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Козак Оксана Михайлівна 

к.е.н., доц. Колач Світлана Михайлівна 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

 

     Уявлення про менеджмент як систему знань формувалось під впливом світового 

суспільного і економічного розвитку. У другій половині ХХ ст. країни-лідери вступили у 

постіндустріальну епоху, якій притаманні нові риси і закономірності. Прискорення науково-

технічного прогресу і концентрація наукового і виробничого потенціалу стали головними 

факторами цих змін. З’явились нові можливості для росту бізнесу, особливо у галузях, що 

орієнтувалися на задоволення безпосередніх потреб людей. Середовище господарювання 

ускладнилося, стало більш динамічним внаслідок появи значної кількості малих і середніх 

фірм, що працювали у вузьких ринкових нішах. Велике значення у цих умовах набули такі 

властивості бізнесу, як гнучкість, динамічність, адаптивність. Виникла потреба у появі нових 

методів управління, які б враховували сучасні реалії. Відповідно до вимог часу  



сформувалися два підходи до управління організаціями, які інтегрували попередній досвід. 

Вони були названі системним та ситуаційним. В основі системного підходу лежить поняття 

системи. 

     Система (від грецького – утворення, складання) – це організована множина 

взаємопов’язаних компонентів та елементів, що взаємодіють між собою і зовнішнім 

середовищем в процесі досягнення поставлених цілей. 

     Елемент системи – це самостійна (відокремлена) її частина, що має своїспецифічні риси, 

властивості та особливе призначення і проявляєпритаманні йому властивості лише при 

взаємодії з іншими елементами. 

     Будь-яка організація розглядається як відкрита система, що постійно взаємодіє із 

зовнішнім середовищем; вона складається із взаємозалежних підсистем, що знаходяться одна 

з одною в організаційних відносинах. 

     Взаємодія організації із зовнішнім оточенням може бути описана такою послідовністю: 

1. Надходження інформації про стан ринку, на якому працює організація. 

2. Надходження інформації про внутрішні складові організації. 

3. Аналіз керівництвом отриманої інформації і прийняття рішень. 

4. Надсилання розпоряджень, наказів працівникам організації, щодо дій, які слід виконати, 

щоб досягти поставленої мети. 

5. Мотивування працівників. 

6. Виконання працівниками певного обсягу робіт. 

7. Досягнення мети. 

8. Вплив мети на зміну ринкової ситуації і її внутрішнього середовища. 

     Системам притаманні певні властивості: 

 цілісність – система виступає як цілісний об'єкт, більшою чи меншою мірою 

відокремлений від зовнішнього середовища. 

 взаємопов’язаність – всі елементи системи прямо чи опосередковано пов’язані 

один з одним і зміна їх складу міняє стосунки між рештою елементів; система 

може втратити свої властивості. Система не обов'язково поліпшується, якщо 

вдосконалюється і стає ефективнішою лише якийсь її елемент. Ефект при цьому 

може бути зворотнім. 

 синергізм – всі елементи системи у їх сукупності забезпечують вищу ефективність, 

ніж сумарна ефективність частин, взятих окремо. 

 адаптивність – здатність системи адекватно реагувати на зміни зовнішнього 

середовища і пристосовуватись до них. Трансформаційні процеси у системі 

відбуваються як відгук на сигнали зовнішнього оточення. 

 гомеостатичність – підтримання суттєво важливих для системи параметрів у 

допустимих межах. 

     Системний підхід дає можливість зрозуміти, що ефективність будь-якої організації 

забезпечується не якимось одним її елементом, а є результатом, що залежить від багатьох 

факторів. У будь-якій системі важлива робота цілого – як результат досягнутої динамічної 

рівноваги. 

     Системний підхід об'єднав внески різних управлінських шкіл, які в той чи інший час 

домінували в теорії та практиці управління. 

 

Грисьо Марія Василівна 

к.е.н., доц. Корчинський І.О. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Реальний стан українського менеджменту та його організаційної культури є 

недосконалим, про що свідчить низький рівень продуктивності та якості праці на більшості 

вітчизняних підприємств і їх низька конкурентоспроможність. Виникає необхідність 



осмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам 

господарювання моделі вітчизняного менеджменту та його організаційної культури. Тому 

дослідження в даному напрямку є досить актуальними. 

В частині осмислення проблем українського менеджменту та його організаційної 

культури достатньо продуктивно працюють українські вчені: Б.П. Будзан, Ф.І. Хміль, Г.В. 

Щокін, Г.А. Дмитренко, О.Є. Кузьмін, В.Г. Герасимчук, Г.О. Коваленко, Г.Л. Хаєт й інші. 

Менеджмент – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, чіткі 

правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими спільнотами, які 

суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, 

інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. За допомогою менеджменту людське 

суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. Тому при 

переході від теорії менеджменту до практики необхідно застосовувати такі моделі, які 

відповідають місцевим умовам. 

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими через 

нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Українському 

менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам необхідно опанувати 

сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і етичні норми, чинні у 

цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому національні моральні 

надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Основні проблеми українського менеджменту наступні: 

 самозакоханість, тобто більшість керівників впевнені, що тільки вони знають, як 

чинити правильно, і абсолютно не погоджуються з чужою думкою; 

 український бізнес, і не лише український, зосереджений на заробітку грошей;  

 ніхто або майже ніхто насправді не думає про споживачів; 

 жадібність і конкуренція; 

 нарцисизм або зосередженість на власній величі; 

 зосередженість на цифрах; 

 небажання що-небудьзмінювати, схильність зберігати стабільність, свою позицію, 

посаду та напрацювання, пишатися минулими заслугами та досягненнями і продовжувати 

робити все, як раніше, зберігати непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели 

до успіху.  

Дослідження дозволяють виділити деякі аспекти менеджменту:  

 економічний аспект впливає на економічний розвиток регіону, держави через 

створення робочих місць, підвищення професійного рівня працездатного населення, 

підвищення освітнього рівня молоді тощо. 

 соціокультурний аспект змін полягає у впливі змін на закони соціального життя 

людей, економічну, політичну, правову, освітню, моральну та іншу культуру. 

 етичний аспект порушує питання норм поведінки, сукупності моральних правил 

певної суспільної групи, взаємовідносин з природою, етичних цінностей людини, 

доцільності наукових експериментів. 

 утехнологічному аспекті зміни дають поштовх розвитку технології, створюють 

перспективи технологічного прогресу. 

Українським підприємствам притаманна слабкість організаційної культури. Тут 

постає необхідність у формуванні ефективної організаційної культури з чіткою системою 

“корпоративних цінностей” та вираженим “корпоративним духом”. 

Б.П. Будзан виділяє певні негативні сторони менеджменту в Україні, а саме:  

 висока потреба в менеджерах;  

 нехтування довгостроковим плануванням управління;  

 невміння імпортувати нові технологічні прийоми;  

 брак "клем" для підключення інтелектуального потенціалу;  

 не досить високий професійний рівень директорів підприємств;  

 низька корпоративна культура. 



Г.В. Щокін наводить основні недоліки, що властиві організаційним структурам 

вітчизняних підприємств: 

 непомірна централізація управління, небажання делегувати повноваження, 

переводити працівників апарату управління ближче до виробництва; 

 слабка диференційованість, як відображення адміністративно-командних методів 

управління; 

 надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату; 

 відсутність уваги до аналізу ринку; 

 недостатній зв’язок відділів збуту й технічного розвитку; 

 відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами 

організаційної структури; 

 низька ефективність техніко-економічного планування; 

 слабка мотивація працівників. 

На думку Ф.І. Хміля, важливою проблемою становлення практики менеджменту в 

Україні є формування сучасної культури організації. Великого значення він надає стратегії та 

тактиці розвитку організації, які невід’ємні від процесу формування її культури. Стратегія 

розвитку організації повинна включати, як правило, такі основні напрями змін: 

 покращення міжособових стосунків; 

 переоцінка цінностей організації та її членів; 

 поліпшення управління колективом, тобто цілеспрямоване використання професійних 

здібностей робочих груп; 

 зменшення напруженості між робочими групами та всередині них; 

 розробка систем, заснованих на принципах органістичності, а не механістичності 

побудови організації; 

 розробка більш досконалих методів для урегулювання суперечок і конфліктів. 

Отже, розвиток організації означає мобілізацію всіх її членів на забезпечення 

ефективного функціонування [5, с. 177]. 

Концепція ефективної діяльності українського бізнесу, на думку Б.П. Будзана, 

повинна базуватися на певних чинниках [1, c. 97]: 

 відмова від старих принципів ієрархічних відносин панування та підкорення й перехід 

до партнерства, до принципу “спортивної команди” та тіснішої взаємодії; 

 самостійний та інноваційний характер діяльності, креаціонізм, або, точніше, 

безперервний творчий підхід до всіх питань; 

 прагнення не до максимального, а до соціально обґрунтованого прибутку; 

 гнучкий, швидкий та вільний перехід від однієї ролі до іншої відповідно до нових вимог 

насиченого ринку; 

 синтез і запровадження на практиці свободи, рівності та справедливості; 

 експериментування – перевірка різних підходів для віднаходження здатності та 

розуміння, як трансформувати можливості в успішну реальність тощо. 

Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації стратегії розвитку 

персоналу. Ідеться про старанний підбір кадрів, високий та однорідний рівень їхньої 

кваліфікації, високу моральність. Розвиток персоналу повинен пов'язати професійно-

кваліфікаційну модель робочих місць з моделлю особистих та ділових рис людини, 

поступово формувати свідому активну відповідальну особистість, відродити справжній 

демократизм у відносинах між виконавцями і керівниками.  
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ГАРМОНІЗОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 

 

Високий динамізм розвитку економічних ситуацій в умовах ринкової економіки, 

жорстка конкурентна боротьба між підприємствами визначає досить високу складність 

внутрішніх процесів з управління ними. Без гармонічного здійснення управлінських процесів 

забезпечити економічну безпеку, ефективне й успішне функціонування підприємства, у 

сучасних умовах, складно. Гармонізація, як характеристика діяльності підприємства, досить 

рідко використовується в управлінській практиці та теоретичних розробках. Ці питання 

розвиваються емпірично, стихійно та мало враховуються при підготовці та прийнятті 

управлінських рішень як з поточної діяльності підприємства, так і з питань його розвитку. Це 

визначає важливість і актуальність робіт, пов'язаних із забезпеченням гармонійності 

функціонування підприємства в цілому та його системи управління зокрема. Цим 

визначається актуальність і важливість даної проблеми. 

Створенням суспільства, заснованого на знаннях, була започаткована епоха 

створення якісно нового і дуже специфічного напрямку людської активності, спрямованої на 

інтенсивне генерування нових знань в таких масштабах, які можна порівняти тільки із 

масштабами виробництва, торгівлі та споживання людством товарів і послуг. Цими змінами 

обумовлюється необхідність динамічного розвитку з відповідними якісними і кількісними 

характеристиками всіх тих сфер людської активності, які орієнтовані на нові знання: 

управління, політика, бізнес, виробництво, торгівля тощо. Таким чином, уже сьогодні слід 

очікувати появу низки наукових, технологічних, технічних, організаційних та ін. проблем, 

пов’язаних з цільовим пошуком, отриманням, агрегацією, аналізом та ефективним 

використанням інформаційних потоків з генеруванням вчасних, адекватних і якісних 

управлінських рішень на всіх рівнях управлінської ієрархії будь-якої соціально-економічної 

системи.  

Питання гармонізації управлінської діяльності, як правило, розглядаються як 

допоміжні при вивченні таких проблем як організація управління, оцінка ефективності 

управлінської діяльності, економіка управлінської діяльності та інших. До авторів, які в той 

або іншій мірі досліджували дану проблему слід віднести Ю.П. Анісімова, І.Л. Борісенко, Г.І. 

Дібніса, Г.В. Козаченко, Б.З. Мільнера, Д.Б. Оляніча, З.П. Румянцеву, О.Г. Туровця. 

Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства 

розглянуто у спеціальній літературі епізодично, цим визначається необхідність більш 

детального вивчення цієї проблеми. 

Гармонізація управлінської діяльності є важливою характеристикою, яка забезпечує 

стійкість роботи підприємства, його економічну безпеку. Для правильного розуміння ролі 

гармонізації у забезпеченні економічної безпеки необхідно визначитися з самим поняттям 

гармонізації. Слово «гармонія» (від гречок. «harmonia») означає стрункість, домірність. Вона 

може створюватися природним і штучним шляхом. Незалежно від шляху створення гармонії 

в системі відбуваються процеси, при яких все зайве, надлишкове знищується, відходить, а 

недостатнє – виникає й збільшується. У рамках управління організацією це означає появу 

нових видів діяльності, створення нових структурних елементів, пропорційне збільшення 

ресурсів і інше. Найбільш повне й наближене до загальних питань управління підприємством 

поняття «гармонізація» дано в Сучасному економічному словнику. Згідно даного словника 

гармонізація економічних процесів, відносин, товарів, податків – це взаємне узгодження, 

зведення в систему, уніфікація, координація, упорядкування, забезпечення взаємної 

відповідності. У цьому визначенні ключовим є забезпечення відповідності різних дій і 

характеристик підрозділів підприємства. У словнику іноземних слів, «гармонізація» – 

узгодження кон'юнктурних, фінансових, соціальних і зовнішньоекономічних заходів різних 



держав один з одним, що може забезпечити продуктивну спільну економічну політику. 

Глосарій термінів тайм-менеджменту дає визначення гармонізації, як встановлення 

рівноваги, гармонії, балансу між завданнями подібного рівня пріоритетності, що потребують 

виконання в заданий період. Здійснюється за допомогою свідомо керованого розподілу 

обмежених ресурсів між ними (у першу чергу ресурсів часу), наприклад, у формі нормування 

частки витрат ресурсу на кожне із завдань. 

Універсалізм поняття «гармонія» підтверджується його масштабним використанням 

в найрізноманітніших сферах наукової, мистецької, виробничої, економічної, соціальної, 

політичної і, навіть, побутової інтелектуальної активності людства. У сучасному світі 

першим феномен гармонії з економічними результатами поведінки людських спільнот 

об’єднав видатний економіст М. І. Туган-Барановський, «гармонічні господарські системи» 

якого можна вважати прообразом сучасних «добре упорядкованих і мудрими правами як 

найбільше забезпечених», успішно функціонуючих, інноваційних і конкурентоздатних 

соціально-економічних систем, досягнення позитивних результатів в розвитку яких 

обумовлено належним рівнем управління і менеджменту. Вперше ж про ідею «гармонічного 

менеджменту», основаного на числах Фібоначчі і «золотому січенні» було згадано в роботі 

Слід вказати, що більшість сучасних зарубіжних і вітчизняних наукових досліджень 

економіко-управлінського характеру присвячені не стільки основам гармонії в економіці та 

управлінні, скільки різноманітним наслідкам «гармонізації», розглядаючи при цьому тільки 

окремі аспекти гармонізації процесів управління окремими соціально-економічними 

системами. Це свідчить про те, що сучасна економічна і управлінська наука, використовуючи 

основні наукові принципи гармонії, можуть і повинні через теоретичне обґрунтування 

можливостей і потенціалу гармонічного управління і менеджменту сприяти створенню 

«гармонічної економіки», а за великим рахунком і «… гармонічного суспільства, основаного 

на знаннях».  

Звернувшись до відомих визначень і трактувань поняття гармонії, звернемо увагу на 

той факт, що всі приведені визначення характеризують стан того чи іншого об’єкта — 

сукупності складових, які за своєю природою є різнорідними, протилежними і, навіть, 

конфліктними. Тоді, гармонізоване управління і менеджмент ‒ це ніщо інше, як виконання 

управлінських функцій з приведення суб’єктами управління системи і всіх її складових 

підсистем до стану гармонії та тривале і стабільне їх утримання в такому стані.  

В економічній системі ряд авторів гармонізацію розглядають як синонім 

координації. Під координацією або гармонізацією, як одного з видів управлінської 

діяльності, розуміється встановлення гармонії в спільній праці учасників запланованого 

процесу. На практиці цей вид управлінської діяльності здійснюється в ході виробничого 

процесу, а не до його початку. Таким чином, узагальнюючи проведені дослідження 

гносеології поняття «гармонія» і «гармонізація», розглянуті підходи до поняття, особливості 

їх прояву в різних сферах людської діяльності, дозволяє в загальному вигляді вважати, що 

гармонізація – з одного боку, це процес досягнення певного стану об'єкта, з іншого боку – 

процес досягнення характеристики стану певного об'єкта. 

Пріоритетними об’єктами гармонізації і гармонійного менеджменту доцільно 

визначити процеси життєдіяльності суб’єктів ринкового простору при реалізації ланцюжка 

«потреби ‒ мотивація ‒ дія ‒ результат ‒ інтерес» кожним із потенційних учасників 

соціально-економічного розвитку зокрема і всіма разом. Таким чином, цілком очевидно, що 

«гармонічне суспільство» і «гармонічну економіку» доцільно створювати та управляти ними 

за принципами і технологіями «гармонійного управління» та «гармонійного менеджменту», 

які необхідно створити на науково-теоретичних засадах і принципах гармонії і гармонізації. 

Пріоритетну позицію в подальших дослідженнях слід віддати проблемі теоретичного 

обґрунтування і розробки управлінських технологій гармонізації інтересів і цілей суб’єктів 

управління всіх сфер діяльності і рівнів ієрархічних структур соціально-економічних систем, 

а також специфічно орієнтованим інструментам гармонійного менеджменту.  



Основними принципами реалізації закону гармонії (композиції-пропорційності) 

стосовно до підприємства є:  

 Принцип планування: у кожній організації повинен бути обґрунтований план 

діяльності й розвитку. Якщо плани бувають стратегічні, тактичні й оперативні, тобто різного 

тимчасового горизонту, то політика підприємства – це завжди довгострокова система 

планових орієнтирів.  

 Принцип координування: кожна організація повинна стежити за стратегічними, 

тактичними й оперативними змінами та вносити відповідні корективи в набір і пропорції 

ресурсів. Виробнича програма, виробничий план завжди повинен опиратися на результати 

маркетингу.  

 Принцип обмеження: набір ресурсів і їх пропорції в організації в цілому й у кожному 

структурному елементі повинен бути обмежений рамками розумності для їх ефективного 

управління. Ресурсів різного роду не повинно бути більше або менше необхідного для 

забезпечення мотивації людей і груп людей.  

 Принцип стабілізації: зміна змісту набору ресурсів і їх пропорцій не повинно 

виходити за межі заданого діапазону (норм, нормативу) за умови гармонізації самих норм.  

 Принцип узгодження (відповідності): ресурси й дії повинні підходити (відповідати) 

один одному за параметрами та характеристиками.  

Забезпечити гармонізацію діяльності можливо тільки на основі попереджувальних 

заходів щодо запобігання розвитку дисгармонії в діяльності підприємств. Здійснення 

управління гармонізацією відповідно до запропонованих вимог дозволяє забезпечити 

достатню результативність і ефективність цього процесу та створити необхідні умови для 

економічної безпеки підприємства.  

 

Маслій А.В. 

к.е.н., доц.  Шимечко Г.І. 

 

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Становлення та розвиток агротуризму є важливим напрямком підвищення економіки 

сільського господарства, туристичної індустрії сільської місцевості та економічної 

стабільності України в цілому. 

Україна має чудові можливості для розвитку сільського туризму – в усіх її регіонах є 

пам’ятки історії та культури світового рівня, унікальні природні заповідники. До того ж 

близько двох третин сільського населення в нас безробітні або частково зайняті. За даними 

опитувань, понад мільйон із них могли б запропонувати туристам свої помешкання. Однак 

офіційно зареєстровано лише близько трьох тисяч селянських садиб, які надають такі 

послуги. Та й розташовані вони по Україні нерівномірно [3]. 

Порівнюючи сільське господарство України з розвинутими країнами Європи то 

можна сказати, що воно характеризується дещо нижчою продуктивністю праці й 

ефективністю виробництва, високим подрібненням аграрної структури і небезпечно 

високими масштабами прихованого безробіття. Необхідність активізації сільського 

населення, створення належних умов праці і проживання на селі диктують важливість його 

багатогалузевого розвитку, зокрема розвитку нових форм підприємництва та зайнятості 

сільського населення. У цій ситуації агротуризм, як вид диверсифікації, виступає як перша 

реальна можливість отримати додаткове джерело доходів його мешканців, створення нового 

ринку праці та підвищення загального рівня життя сільського населення. 

Одним із перспективних напрямів розвитку туристичної галузі є зелений туризм. 

Центральним суб’єктом в організації відпочинку на селі виступає сільська родина, яка 

проживає в селі, здійснює основну діяльність,пов’язану з веденням особистого селянського 

господарства, та побічну, – з використанням майна цього господарства для надання послуг у 



сфері зеленого туризму, а саме: забезпечення відпочиваючих житлом, харчуванням, 

ознайомленням з місцевою культурою та традиціями [2]. 

Взагалі сільський зелений туризм, аграрний туризм та інші види відпочинку на селі 

для України є порятунком українського села від повного занепаду, міграції селян до міст і на 

роботу за кордон. Важливим результатом розвитку агротуризму є розширення можливостей 

реалізації продукції особистого господарства, причому реалізації її на місці, і не як 

сільськогосподарської сировини, а як готових продуктів харчування після відповідної 

обробки і приготування. Досвід показує, що ті сім’ї, які приймають відпочиваючих, 

вдосконалюють і структуру посівів на присадибних ділянках з урахуванням потреб гостей, 

розширюють асортимент овочевих культур, фруктових дерев, ягідників тощо; розвивають і 

урізноманітнюють присадибне тваринництво, заводять тепличне господарство, займаються 

мисливством, бджільництвом та рибальством. 

Ще однією із основних умов розвитку аграрного туризму для України виступають 

детальні огляди регіонального розташування потенційних агротуристичних об’єктів, а саме 

агросадиб та гостьових будинків, розгляд рекреаційних систем на рівні областей, стан 

соціально-економічної сфери областей, вивчення стану інфраструктури сільської місцевості, 

викладу розвитку індустрії в регіонах, дослідження культурно-історичної значущості та ін. 

Розвиток агротуристичної діяльності безпосередньо пов’язаний з потенціалом 

особистих селянських господарств. Його недостатнє використання в сільськогосподарській 

сфері компенсується активністю в туристичній діяльності. Простежується обернена 

залежність між розмірами сільськогосподарських угідь агротуристичних господарств і 

розвитком агротуризму[1]. 

Негативний ефект агротуризму проявляється в соціальному розшаруванні сільського 

населення, надмірній переорієнтації селян із сільськогосподарської діяльності на туристичну, 

конфліктах сільської і міської культур, погіршенні екологічності навколишнього 

середовища, зростанні на селі негативних явищ, притаманних міським агломераціям 

(підвищення злочинності тощо). 

Виробнича програма агротуристичного господарства повинна враховувати власні 

потреби членів сім’ї та відпочивальників, а також засоби, компетенції та інструменти 

особистого селянського господарства, узгоджуючи їх зі змінами в навколишньому 

середовищі. 

Для реалізації регіональної концепції розвитку аграрного туризму в Україні необхідне 

наукове забезпечення, основним напрямом якого є розробка регіональних програм розвитку 

туризму. Програмне забезпечення включає п’ять основних підходів: рекреаційний, 

економічний, маркетингові дослідження, міжгалузевий підхід та інвестиційне проектування. 

Стрижнем реалізації програми є фінансове забезпечення. 

Суттєву роль відіграє розвиток сільського туризму та його складників у підвищенні 

культурно-освітнього рівня сільського населення. Готуючись приймати і обслуговувати 

відпочиваючих, члени селянських родин мимоволі змушені поповнювати свої знання з 

ведення домашнього господарства, гігієни і санітарії, приготування їжі тощо, а спілкування з 

гостями розширює їх кругозір, дає змогу зав’язати нові знайомства, завести друзів в інших 

населених пунктах.[4] 

Загалом, можна зробити сказати, що агротуризм в Україні сьогодні працює і 

розвивається, все більше приваблюючи людей до цієї діяльності достатньо високим рівнем 

рентабельності, можливістю змінити стиль життя, отримати для себе та своєї родини більш 

природне та екологічно чисте середовище, максимально реалізувати свої досвід, здібності та 

таланти, розширити коло спілкування з гостями з різних куточків України та світу. 

Але для того, щоб ця сфера господарської діяльності мала можливість максимально 

реалізувати закладений у ній потенціал та почала вносити свій вклад у вирішення нагальних і 

болючих проблем українського селянства та комплексного розвитку сільських територій, 

необхідна реальна та дієва допомога з боку держави. 
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ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ОЗНАК СУЧАСНОГО УПРАВЛІНЦЯ 

 

В останні роки у галузі менеджменту був виокремлений новий різновид лідерства, 

найбільш придатного для здійснення ефективної діяльності керування колективом, який 

дістав назву резонансного, тобто такого, що визначається рівнем емоційного інтелекту 

особистості та здатністю створити сприятливий для спільної діяльності морально-

психологічний клімату колективі. 

Термін «резонансне лідерство" був вперше введений американськими дослідниками 

Д. Гоулманом, Р. Бояцисом та Е. Маккі, у колективній праці “Емоціональне лідерство: 

Мистецтво управління людьми на основі емоційного інтелекту”, де дослідники дають 

характеристику цьому феномену як особливому виду гармонії міжособистісних взаємин, при 

чому ототожнюють два різновиди лідерства: резонансне та емоційне, оскільки в їх основі 

лежать дослідження емоційного інтелекту. 

Результати проведених досліджень дали змогу зробити висновки про те, що саме 

поведінка та настрій лідера впливають на силу його емоцій: породжують мотивації, 

надихають на творчість, покращують продуктивність праці, пробуджують високі почуття 

відданості справі.У процесі спілкування з оточуючими, виникає міцний емоційний зв'язок -

резонанс. Уміння викликати резонанс - ознака лідерів, які володіють високим рівнем 

емоційного інтелекту. Те, наскільки ефективно лідер управлятиме своїми почуттями, зможе 

розбиратися у власних емоціях: розпізнаватиме їх, використовуватиме для досягнення 

групових цілей, залежить від рівня його емоційного інтелекту. 

Незважаючи на певні розбіжності науковців у визначеннях ЕІ, практично всі 

дослідники схиляються до того, що наявність розвиненого емоційного інтелекту - це 

неодмінна умова успішного лідерства. 

На думку Д. Гоулмана та його співавторів погоджується відомий європейський 

експерт у галузі менеджменту Манфред Кетс де Вріс. Автор відмічає важливість розвитку 

емоційного інтелекту та деталізує взаємозв'язок рівня інтелекту лідера зі здатністю розуміти 

самого себе та своїх підлеглих. 

На думку С.П. Дерев'янко, емоційний інтелект також обумовлює вибір стратегій 

адаптивної поведінки, впливає на соціальне самопочуття у групі та прояви лідерських 

якостей. Лідер займає самий високий статус у визначеній групі, який нерідко називають 

високим соціометричним статусом на відмінність від аутсайдерів, у яких спостерігається 

негативний чи низький соціометричний статус, що характеризує дезорганізуючі тенденції у 

поведінці члена групи[1]. 

http://uzhgorod.net.ua/news/34499


Резонансне лідерство може служити основою для формування якісних ознак 

сучасного лідера-управлінця. Спробуємо довести це твердження шляхом порівняльного 

аналізу особистісних рис лідера та ознак резонансного лідерства (табл. 1) 

Лідери і менеджери мусять переосмислити свою роль у контролюванні, прийнятті 

рішень та розв’язанні проблем і передати більше відповідальності та влади своїм 

працівникам. Лідери стануть кураторами, натхненниками і мотиваторами, які будуть 

заохочувати свої команди. Важливою якістю сучасного управлінця є особистий приклад. 

Давати приклад – це найефективніший спосіб прищепити бажану поведінку. З’являється 

новий моральний принцип, згідно якого єдина влада, яка заслуговує на відданість, - це та 

влада, яку послідовники вільно і свідомо надають лідерові у відповідь на його очевидні 

якості і пропорційно з ними [2, с.67-72]. 

Таблиця 1 

Аналіз особистісних рис лідера та ознак резонансного лідерства[1] 
№ 

з/п 
Особистісні риси лідера 

Ознаки 

резонансного 

лідерства 

1 Здатність бути організатором спільної діяльності: 

- керівник-лідер формулює мету, що хвилює більшість членів колективу, бере на 

себе відповідальність за створення нехай не всіх, але обов’язково основних, 

визначальних умов для досягнення цієї мети; - є представником колективу у 

взаєминах з вищим керівництвом 

Представ-

ницькі 

схильності 

2 Здатність усвідомлювати спільні потреби й проблеми керованого колективу та 

брати на себе ту частку роботи із задоволення цих потреб й вирішення проблем, 

яку інші члени колективу взяти на себе не можуть; 

- лідер знає, у чому полягають інтереси людей, з якими він пов’язаний по роботі, і 

готовий їх відстоювати; 

- прояв чуйності, проникливість і довіра до людей: знаходить час, щоб вислухати, і 

вміє слухати; з ним легко розмовляти на будь-яку приватну тему, оскільки він уміє 

зберігати таємниці; 

- здатний зрозуміти труднощі (проблеми) окремої людини; готовий заступитися за 

підлеглого, якщо з ним поводяться несправедливо; здатний розуміти те, про що 

люди воліють мовчати; здатний до співпереживання (емпатії); він є виразником 

спільних для членів колективу позицій; 

- лідер упевнений, що численні проблеми, що постають перед людьми, можна 

розв’язати, своїм оптимізмом він підтримує в людях віру у власні сили 

Емпатія, 

позитивний 

прояв емоцій, 

оптимізм 

3 Наявність спеціальних знань, які дозволяють використати сучасні технічні засоби 

обробки й аналізу інформації; 

- вміння застосовувати глибокі знання основ наукового управління у процесі 

прийняття та реалізації управлінських рішень; 

 - володіння високими моральними якостями, професіоналізмом, знаннями, 

високим рівнем культури 

Емоційний 

інтелект 

4 Здатність об’єднувати навколо себе талановитих, обдарованих однодумців; 

- планування спільної роботи з урахуванням інтересів і можливостей кожного 

члена колективу; 

- лідер здатний заохочувати людей до діяльності, не віддаючи прямих 

розпоряджень і команд; він вищою мірою наділений “почуттям ліктя”, уміє 

переконувати, підтримувати; 

- має неформальний авторитет (йому підкорялися б, за ним би йшли, навіть якби 

він не мав ніякої керівної посади) 

Емоційне 

лідерство 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЛІЗИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В 

УКРАЇНІ 

 

У Законі України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року” серед пріоритетів державної аграрної політики з метою підвищення ефективності 

діяльності суб'єктів аграрного сектора виділено такий напрям як переоснащення матеріально-

технічної бази сільськогосподарських підприємств шляхом удосконалення довготермінового 

кредитування, часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки за 

рахунок державного бюджету України, системи фінансового лізингу, підтримки розвитку 

інфраструктури матеріально-технічного забезпечення . 

Особливістю забезпечення сільського господарства технікою та обладнанням на 

умовах фінансового лізингу є те, що вітчизняна техніка та обладнання, які передаються у 

фінансовий лізинг, мають високу ціну та низьку якість.Має місце недостатнє фінансове 

забезпечення державної підтримки технічного переоснащення аграрної сфери, неефективне 

управління коштами державного бюджету, що спрямовуються на проведення операцій з 

фінансового лізингу, та низька відповідальність лізингоодержувачів за предмет лізингу. До 

проблем використання техніки та обладнання, що беруть у лізинг, необхідно віднести низький 

рівень її експлуатації та зберігання, порушення дисципліни фінансових розрахунків, 

некомплектність поставок на етапі укладання договорів лізингу, а також проблеми з обліком. 

Проблемою є те, що вибір асортименту сільськогосподарської техніки, яка виробляється на 

більшості вітчизняних заводів, відбувається дещо на суб'єктивній основі. У той же час 

стримується використання в повному обсязі можливості міжнародного лізингу. 

З метою поліпшення стану технічного забезпечення АПК урядом України останнім 

часом передбачено низку дієвих заходів. Зокрема, з 1 січня 2008 р. набув чинності Закон 

України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу”, 

передбачається також вдосконалення законодавства щодо стимулювання розвитку вітчизняного 

машинобудування для комплексу, якості техніки та захисту прав споживачів технічних засобів. У 

лютому 2006 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію Державної 

програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 р., а у 

травні 2007 р. затверджено Державну цільову програму реалізації технічної політики в 

агропромисловому комплексі на період до 2011 р. Стратегічною метою Державної цільової 

програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі визначено формування 

та підтримка функціонування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового 

комплексу для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, зниження матеріало- і 

енергоємності технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, поліпшення 

матеріального стану сільськогосподарських товаровиробників . 

Для усунення причин, які стримують технічне переоснащення аграрної сфери, на наш 

погляд, необхідне розроблення концепції стратегії розвитку фінансового лізингу 

сільськогосподарської техніки на довгостроковий період. Стратегічною метою розвитку 

фінансового лізингу в аграрній сфері АПК України повинно бути задоволення потреби 

сільськогосподарських товаровиробників у техніці, машинах і механізмах за рахунок їхнього 

виробництва на машинобудівних підприємствах України для ефективного використання 

земельних ресурсів, а також нарощування виробництва сільськогосподарської продукції і 

продовольства.  

Для здійснення фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників  

Кабінетом  Міністрів України,  Міністерством  аграрної політики та продовольства України 

передбачено заходи щодо використання бюджетних коштів на придбання та передачу в лізинг 

складної сільськогосподарської техніки, в тому числі шляхом надання урядових гарантій для 

проектів з пріоритетних напрямів розвитку АПК. 



Одним із дієвих механізмів щодо постачання сільськогосподарським 

товаровиробникам нової високопродуктивної техніки та обладнання на умовах фінансового 

лізингу є діяльність HAK «Украгролізинг» для реалізації державної політики в 

агропромисловій сфері, забезпечення ефективного фінансування і розвитку 

сільськогосподарського виробництва шляхом передачі сільськогосподарським 

товаровиробникам на умовах фінансового лізингу техніки і обладнання. 

Продаж техніки на умовах фінансового лізингу означає купівлю у виробника 

сільськогосподарської техніки лізинговою компанією та передачу її в тимчасове 

користування (як правило, із правом викупу) лізингоотримувачу. Такий сегмент 

капіталовкладень в Україні займає від 3 до 15 %. 

Серед ефективних шляхів розв'язання проблеми забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників технічними засобами, поповнення та оновлення машинно-тракторного 

парку важливу роль відіграє підприємницька лізингова діяльність. 

Лізинг зайняв чільне місце у ринковій інфраструктурі сільськогосподарського товарного 

обігу і нашої держави. Лізингові взаємовідносини в Україні законодавчо закріплені Законом 

України «Про лізинг», прийнятим у 1997 р. У тому ж році державним бюджетом передбачалося 

фінансування закупівлі сільськогосподарської техніки на умовах лізингу. У 1998 р. була 

створена Дирекція лізингового фонду, згодом – Державне лізингове підприємство 

«Украгролізинг», на базі якого у квітні 2001 р. створено Національну акціонерну компанію 

«Украгролізинг». Таким чином, державою створений державний агент для здійснення кредитно-

лізингових інвестицій щодо технічного переоснащення агропромислового виробництва. 

Ефективна робота державних та недержавних лізингових компаній як результат 

маркетингової стратегії з підтримки та просування лізингового механізму постачання 

сільськогосподарської техніки дає можливість задовольнити потреби ринку вітчизняної 

сільськогосподарської техніки майже на 60 %. 

Перспективи розвитку лізингового сервісу в ринкових умовах полягають у такому: 

 максимальне використання існуючих виробничих потужностей заводів-виробників 

сільськогосподарської техніки шляхом інвестування в їх переоснащення відповідно у 

вигляді розміщення замовлень на машини та обладнання; 

 оптимізація розрахунків лізингових платежів (за категоріями техніки та обладнання); 

 зменшення відсоткового навантаження до 2 % на рік за рахунок збільшення числа 

лізингоотримувачів; 

 збільшення строків лізингу для складної та дуже коштовної техніки та обладнання до 

10 років; 

 впровадження економічних механізмів, що діють на договірних засадах і враховують 

взаємну вигідність та зацікавленість всіх учасників інвестиційних проектів. 

Маркетинг умов для лізингоотримувачів є зовнішньою і внутрішньою стратегією і 

тактикою діяльності лізингодавця, яка визначається конкретною суспільно-економічною 

ситуацією. Продуктом лізингової діяльності для отримувача техніки є лізингові послуги: 

 активне використання залучених коштів з метою закупівлі на 

замовлення лізингоотримувача сільськогосподарської техніки і передачі її 

у лізинг; 

 дослідження технологічної потреби сільськогосподарської техніки та обладнання по 

регіонах та групах; 

 дослідження виробничих потужностей та наявності сучасної 

високопродуктивної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняних 

машинобудівних підприємств, розміщення замовлень на заводах-виробниках техніки 

та обладнання; 

 вивчення платоспроможності лізингоотримувача з метоюодержання висновку для 

укладання договору лізингу. 

Організація оптимальних умов лізингових систем для придбання сільськогосподарської 

техніки забезпечить подвійний ефект: комерційне використання інвестиційних коштів, з однієї 



сторони, та на таку ж суму капіталізацію матеріально-технічної бази аграрного виробництва плюс 

поповнення обігових коштів у сфері виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції. 

 

Юрченко Т. В. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Еволюція прогнозних досліджень дає змогу використовувати щоразу нові методи. 

Форсайтєкомплексом, щооб’єднуєвжевідоміметодипрогнозузабсолютноновимпідходом. 

Проблеми в аграрному секторі економіки доводять необхідність саме комплексного 

дослідження аграрних підприємств, враховуючи їх регіональні особливості.  

Теоретичними основами дослідження використання форсайту для прогнозування 

розвитку вітчизняних агарних підприємств стали напрацювання лише закордонних 

науковців, оскільки у вітчизняній літературі це поняття згадується лише фрагментально та не 

по відношенню до аграрного сектору економіки. 

У 1930р. Герберт Уеллс, виступаючи на каналі ВВС, запропонував ввести особливу 

спеціальність – «професор передбачення», який подібно історику, буде аналізувати і 

знаходити застосування майбутнім відкриттям [5]. Універсальність форсайту підтверджена 

закордонними дослідженнями [1; 10], i як ніяка інша методологія передбачення здатна дати 

реальний прогноз діяльності агропідприємств. Бен Мартін говорить про форсайт, як про 

систематичність спроб заглянути в довгострокове майбутнє науки, технології, економіки і 

суспільства [3]. Дослідження Community Research & Development Information Service 

(CORDIS) доводять, що форсайт охоплює заходи, спрямовані на: мислення, обговорення, 

окреслення майбутнього [1]. Г. Э. Афанасьев вважає, що форсайт - це систематичні роздуми 

про майбутнє і вплив на майбутнє [2]. Н. Шелюбская переконана, що «Форсайт» – механизм 

определения приоритетов формирования общества знаний стран Западной Европы [10].  

Використання форсайту для прогнозування розвитку підприємств аграрної сфери на 

сьогоднішній день є недослідженим, однак багатообіцяючим. Головним завдання цієї роботи 

є спроба спрогнозувати перспективи використання форсайту у аграрних підприємствах 

України. Потенційно форсайт може забезпечити отримання інформації про перспективи і 

альтернативи розвитку досліджуваної галузі в майбутньому. 

Форсайт зарекомендував себе як найефективніший інструмент для визначення 

пріоритетів у галузі науки та технологій [9]. 

Формування ринкової економіки в аграрній сфері Львівської області супроводжується 

пошуками найбільш раціональних форм господарювання, передбачених нормативно-

правовими актами. Жодне підприємство не зможе досягти успіху, якщо не відстежуватиме 

далекосяжні тенденції розвитку ринку і не вироблятиме бачення свого майбутнього, не 

моделюватиме способів його досягнення, тобто не матиме ефективної стратегії своєї 

діяльності. Це особливо актуально з огляду на те, що для реального погляду у віддалену 

перспективу необхідно знати хоч приблизно, якою має бути національна економіка у 2030 чи 

2050 рр. Підприємство, як складова національної економіки, завжди повинно оцінювати 

свою діяльність з точки зору його майбутніх результатів (недоліків чи переваг стосовно 

конкурентів, а також тих чинників, які можуть сприяти чи завадити у майбутньому). 

Рухатись наосліп, хаотично, не можна [8, c.143-159]. 

В Україні першою програмою прогнозування було затверджено Кабінетом Міністрів 

України у 2004 році Державну програму прогнозування науково-технічного розвитку на 

2004-2006 роки. Але її фінансування було зменшено майже вдвічі, а реалізацію у 2006 році 

призупинено. 

У 2007 році Кабінет Міністрів затвердив нову Концепцію Державної програми 

прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 рр. Для її реалізації 



Постановою Уряду № 1118 від 11 вересня 2007 р. затверджено Державну програму 

прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки. Базовою організацією, 

яка забезпечувала організаційний супровід виконання Програми, наказом Міністерства 

освіти і науки України було визначено Український інститут науково-технічної і економічної 

інформації (УкрІНТЕІ). 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 704 "Про 

скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм" зазначена програма 

втратила чинність. Принципове значення мали початкова орієнтація на попит з боку 

економіки і суспільства, врахування можливих варіантів використання переліку критичних 

технологій і достатній ступінь деталізації цих технологій щодо необхідних фінансових і 

трудових ресурсів для проведення досліджень і їх впровадження. Крім того, виходячи з 

аналізу глобальних тенденцій світової науки і технологій, пріоритет було надано тим 

технологіям, рівень яких відповідає світовому або є вищим. У результаті проведених 

УкрІНТЕІ в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку в 

Україні на 2008- 2012 рр. форсайтних досліджень сформовано та актуалізовано 

інформаційно-ресурсну базу за пріоритетними напрямами "Науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпоширеніших захворювань", "Енергетика та 

енергоефективність", "Нові речовини та матеріали", "Раціональне природокористування", 

"Інформаційно-комунікаційні технології" та вперше в Україні сформовано Перелік 

критичних технологій за пріоритетними тематичними напрямами [9]. 

Враховуючи сьогоднішні тенденції до укрупнення сільськогосподарських підприємств, 

лише величезна фінансова й законодавча підтримка малих й середніх підприємств з боку 

держави й непосильна праця Антимонопольного комітету України у підсумку дадуть їм 

можливість перспективного й прибуткового майбутнього. Розвиток та підвищення 

ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств та всього аграрного 

сектору економіки регіону вимагає вдосконалення державного регулювання у поєднанні з 

ринковим саморегулюванням [7]. 

Традиційне планування, як функція управління, що визначає перспективи розвитку 

економічної системи на майбутнє, ґрунтується на припущеннях, що майбутнє подібне до 

минулого. А маючи інформацію про минуле, можна спрогнозувати майбутнє, спланувати 

діяльність підприємства. Але, як свідчить практика, минуле практично ніколи достеменно не 

повторюється. Тому значні конкурентні переваги мають ті підприємства, які, діагностуючи 

свою діяльність і своє майбутнє, завчасу розробляють декілька можливих сценаріїв власного 

розвитку і готуються до несподіванок, які несе їм зовнішнє середовище [8, c.143]. 

Недоцільно концентрувати увагу на «оптимальних розмірах і структурі  

Опираючись на дослідження найбільшої компанії з маркетингових та соціальних 

досліджень в Україні «GfKUkraine», слід відзначити виявлені ними тенденції 2012 - початку 

2013рр.: у зв’язку зі зменшенням росту цін, споживання поступово оживає, не зважаючи на 

зменшення кількості самих споживачів, та й  споживчі переваги змінились – тепер споживачі 

купують рідше, але більше [6, c. 299]. 

Таким чином, форсайт-дослідження, засновані на інноваціях і направлені  на 

підвищення конкурентоспроможності підприємств стануть гідною альтернативою сучасним 

видам прогнозу. 
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к.е.н., доц. К. Руліцька 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТУ ДЛЯ  ПРОГНОЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Однією з умов ефективного управління підприємством – це вміння бачити 

перспективи його розвитку з урахуванням дії різних факторів як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища. Зміст і напрями реалізації стратегії розвитку аграрного сектора 

підвладний певним факторам (рис.1). В  процесі  реалізації  Стратегії  розвитку аграрного 

сектору економіки (на період до 2020 року) ключові  показники, заходи програм та 

механізми їх впровадження можуть за необхідності уточнюватись  з  урахуванням  стану  та  

тенденцій  розвитку  аграрного  сектору в Україні та світі.  Ефективність реалізації Стратегії 

забезпечується об’єктивним її моніторингом науковими установами, неурядовими 

організаціями та незалежними інститутами [5]. Реалізація цієї стратегії тісно пов’язана зі 

стратегією інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних 

викликів [6]. Однак, деякі аспекти цих стратегій залишаються поза зоною впливу місцевих 

громад, зокрема, у віддалених сільських територіях.  

 



 
 

Рис. 1.Фактори, що впливають на формування 

стратегії розвитку аграрного сектора економіки[5] 

 

В Україні реалізація “форсайту” (з англ. – передбачування, очікування) почалося ще у 

90-х роках ХХ ст. Але головною протидією цьому стала відсутність гуманістичної взаємодії 

у тріаді на кшталт японської  “уряд – бізнес – наука”, а також низька результативність 

роботи державного апарату і слабка міжвідомча та внутрівідомча координація. 

Управління в умовах ринкової економіки неможливе без планування господарської 

діяльності підприємства на всіх його рівнях: стратегічному, тактичному, операційному.  

Найважливішим є стратегічний рівень. На ньому приймаються життєво важливі 

управлінські рішення для подальшого розвитку підприємства, регіону, держави. Так, 

наприклад, країни Південно-Східної Азії (Китай, Індія, Японія) ввійшли в ринкову 

економіку, на відміну від України, з чітко визначеною стратегією, орієнтуючись на високі 

технології, на економне витрачання ресурсів, особливо сировинних, на досконале 

управління, на креативну інновацію.  

У господарській практиці стратегія постає як система правил, способів і методів 

реалізації концепції розвитку підприємства у перспективі. Однак вона не гарантує 

підприємству досягнення наміченого, не може вберегти від нестабільності, нестійкості, 

спаду чи краху, не може забезпечити негайний результат. 

Економічна стратегія – це мистецтво керівництва при досягненні найголовнішого, що 

базується на діагностуванні;це план здійснення перемоги над конкурентами. Цей план 

реалізується за допомогою комплексу різних дій, таких як пропонування кращого товару, а 

можливо, ще й дешевшого, це здатність утримання певної переваги на ринку впродовж 

тривалого періоду.  

Вітчизняні підприємці вже використовують стратегію обмеженого зростання, 

стратегію зростання, стратегію скорочення, комбіновану стратегію тощо. 

Реальна стратегія розвитку конкретного підприємства, як правило, складається з двох 

суттєвих елементів: продуманих цілеспрямованих дій та реакції на непередбачуваний 

розвиток подій. Звідси стратегія – це не лише те, що менеджери завчасно придумали, 

продумали, вивчили, запропонували і збираються зробити для реалізації певного 

стратегічного плану, а й те, що ще потрібно передбачити і зреалізувати. Обставини 



реального життя завжди вносять свої корективи і тому передбачити всі стратегічні варіанти 

неможливо. 

Існуюча модель вітчизняного агровиробництва не забезпечує, та й не може 

забезпечувати виконання ним його багатофункціональної місії. Вона лише спрямована на 

нарощування виробничого та експортного потенціалу і на отримання вагомих фінансових 

результатів певному колу виробників. Така постановка питання забезпечує державі та її 

народу лише животіння.  

Така ситуація означає, що існуюча модель агросфери є структурно розбалансованою, 

бо суспільні блага, які повинні створюватися в результаті агропромислового виробництва, 

продукуються недостатньо та й розподіляються недосконало.  

Узагальнення опрацьованого нами матеріалу підтверджують думку про необхідність 

використання форсайту, як системного підходу до перспективного уявленняпроцесів, які 

відбуватимуться а аграрному секторі України. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

 

Методологія прийняття рішень є найважливішим складником менеджменту. Головним 

призначенням методології прийняття рішень є розробка підходів, рекомендацій, що дають 

змогу обгрунтувати вибір найправильнішого рішення у складних і невизначених ситуаціях. 

Традиційно вибір найкращого рішення здійснювався за допомогою єдиної числової функції, 

критерію оптимальності. Найприйнятливішим вважалось рішення, що забезпечувало 

максимум або мінімум обраного критерію. Однак у більшості сучасних практичних задач 

прийняття рішень характеризується не одним, а багатьма непорівнянними критеріями. Для 

цього менеджеру необхідно вміти аналізувати ситуацію і самостійно приймати рішення.  

Технологія прийняття і реалізації управлінських рішень – дуже непрості операції. 

Адже рішення є не тільки процесом, а й одним із видів розумової діяльності та виявів волі 

людини. Його характеризують такі ознаки: можливість вибору з множини альтернативних 

варіантів, наявність цілі, необхідність вольового акту від особи, яка приймає рішення. 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=10&CAT=NEWS&QUERY=0%20415fa0817e:9fd5:26356432&RCN=24648
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Технологію прийняття рішення можна описати за допомогою питань, які тісно пов’язані з 

його елементами: 

 що робити (кількість та якість об’єкта); 

 які витрати при цьому матимемо (ресурси); 

 як робити (технологія); 

 кому робити (виконавці); 

 коли робити (терміни); 

 для кого робити (споживачі); 

 де робити (місце); 

 що це дає (економічний, екологічний, соціальний, технічний ефекти)? 

Якщо дано відповідь на всі ці запитання та узгоджено характеристики окремих 

елементів (терміни, витрачені ресурси та виконавці), то це означає, що розроблено 

технологію прийняття рішення. 

Процес прийняття рішення повинно відбуватись за наступним алгоритмом. 

Етап 1. Постановка мети рішення. Поставлене питання про вибір, який необхідно 

зробити, задає напрямок пошуку альтернатив та виключає альтернативи, які не допомагають 

досягти поставленої мети. 

Етап 2. Встановлення критеріїв рішення. Рішення оцінюються насамперед за 

отриманими результатами, а встановлення критеріїв визначає низку чинників, що мають 

бути враховані при вирішенні. 

Етап 3. Розподіл критеріїв за їх важливістю для організації. Критерії мають різне 

значення. Для прийняття достатньо ефективного рішення варто всі критерії проранжувати за 

рівнем бажаності і відкинути менш бажані. Чим більша кількість критеріїв, тим вищий 

ступінь компромісу і нижчий результат.  

Етап 4. Розроблення альтернатив та їх порівняння. Кваліфіковане прийняття рішень 

потребує розробленння низки альтернатив та вибору найкращої.Для цього використовуються 

різні засоби порівння альтернатив. 

Етап 5. Визначення та оцінювання ризику. Щоб правильно визначити сферу ризику, 

необхідно розглядати альтернативи по черзі і намагатися передбачити труднощі, з якими 

можна зіштовхнутися у випадку реалізації кожної з них. При оцінці ризику визначають його 

вплив на організацію. 

Етап 6. Вибір альтернативи. Прийняття рішення зумовлене вибором найбільш 

ефективної альтернативи з точки зору поставлених критеріїв з найменшим ступенем ризику. 

Прийняття рішень в економіці ускладнюється конфліктністю, де стикаються інтереси 

двох чи більше сторін, що мають суперечливі цілі, причому результати кожної зі сторін 

залежать від поведінки інших. Досить широким є спектр ситуацій, коли загроза для особи, 

яка приймає рішення, зумовлена недостатньою проінформованістю про умови середовища 

діяльності та наслідки рішень, що будуть прийняті. Наприклад, підприємство зазвичай не 

може точно знати обсяг попиту на свою продукцію; ціни, які сформуються в майбутньому на 

ринку на продукцію та на основні ресурси, що використовуються; майбутні зміни 

податкового законодавства і їх вплив на рівень податкового навантаження тощо. Це 

призводить до існування ризику в управлінській діяльності, невизначеності. Невизначеність - 

це неповне або неточне уявлення про значення різних параметрів в майбутньому, які 

породжені різноманітними причинами, і пов'язані з ними витрати і результати. Ризик та 

невизначеність - це елементи і господарської діяльності, і процесів управління. 

При виборі оптимальної стратегії поведінки в умовах конфліктності та ситуації 

невизначеності зовнішніх умов діяльності доцільно використовувати апарат теорії ігор, 

зокрема теорію статистичних рішень. Аналіз конфліктних ситуацій полягає у формалізації 

конфлікту шляхом кількісного оцінювання наслідків різних варіантів поведінки кожного з 

учасників з урахуванням дії опонента. Далі використовуються стандартні математичні 

процедури з метою обгрунтування оптимальної стратегії поведінки особи, що приймає 

рішення. 



Формалізація невизначеної ситуації з метою застосування науково обгрунтованого 

апарату вибору оптимальних стратегій здійснюється шляхом побудови платіжної матриці. 

Платіжна матриця формується шляхом переліку можливих стратегій кожного із гравців. 

Рядки матриці відповідають стратегіям одного гравця, а стовбці – іншого. На перетині 

кожного рядка та стовбчика матриці розміщуються елементи, які показують фінансовий 

результат, що одержить гравець при реалізації обраної стратегії. Якщо один із гравців 

отримує виграш, то інший – програш (зазнає збитків) на цю ж суму. Оптимальна стратегія 

поведінки гарантує найбільший виграш за умови реалізації найгіршої стратегії іншого 

гравця. 

Для визначення ефективної стратегії необхідно проаналізувати платіжну матрицю за 

певними критеріями. Основними критеріями прийняття рішень в умовах невизначеності є 

критерій Байєса, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій Гурвіца. Використання того чи 

іншого критерію при прийнятті рішень залежить від імовірності реалізації стратегій 

поведінки. Використання критерію Байєса доцільно при рівноімовірних сценаріях розвитку 

подій. Визначення оптимальної стратегії полягає у розрахунку очікуваного результату від 

використання кожної із стратегій і виборі найбільшого фінансового результату. Застосування 

критерію Вальда призводить до вибору найбільш консервативних, обережних рішень, які в 

окремих ситуаціях неефективні. Його ще називають критерієм крайнього песимізму. 

Визначення оптимальної стратегії за критерієм Севіджа передбачає побудову матриці 

ризиків, елементи якої свідчать про відносні втрати, які виникнуть у разі застосування 

відповідної стратегії замість оптимальної. Критерій Гурвіца, який ще називають критерієм 

крайнього оптимізму, зумовлює обирати стратегію, якій відповідає максимальний елемент 

платіжної матриці. На практиці обирати таку стратегію є досить ризиковано, адже при виборі 

враховуються лише найсприятливіші наслідки застосування кожної стратегії і повністю 

ігноруються проблеми, що можуть виникнути за менш сприятливих обставин. 

Застосування різних критеріїв може дати різні результати вибору оптимальних 

стратегій поведінки. Тобто за одними критеріями оптимальними виявляються одні статегії, а 

за іншими – інші. В такій ситуції остаточне рішення щодо вибору оптимальної стратегії 

залишається робити аналітику, який досліджує цю проблемну ситуацію і розробляє 

рекомендації щодо подальших дій.    

 

Баран М. П. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Досвід розвинених країн світу свідчить, що запорукою економічного зростання як 

окремого підприємства, так і економіки країни в цілому, є розвиток та стимулювання 

інноваційної діяльності. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного 

сектора в сучасних умовах є стратегічно важливою проблемою, вирішення якої можливе 

лише за умови інноваційного розвитку вітчизняного сільського господарства. Саме тому 

однією з актуальних проблем агропромислового комплексу є інноваційний шлях розвитку 

виробництва. 

Агропромислові підприємства, що зневажають інноваційну політику, неминуче 

морально застарівають, йдуть на спад і вибувають з боротьби за споживача. У періоди 

великих змін, яким зараз є етап розвитку української економіки, спад відбувається значно 

швидше. Як тільки окреме агропромислове підприємство чи ціла галузь починає «озиратися» 

назад, дивитися в минуле, повернутися обличчям до майбутнього стає надзвичайно важко, а 

часом і просто неможливо. Досвід цілих кран показує, що домогтися великих успіхів можна 

лише на шляху свідомої, цілеспрямованої інноваційної діяльності. 



Згідно закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційна діяльність – це 

діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і 

послуг [3].  

В активізації інноваційної діяльності зацікавлені: 

- підприємець, бо це випуск нових і конкурентоспроможних видів товарів, які 

дозволять йому отримати гарантований прибуток; 

- робітник, бо це нові робочі місця, гарантована та своєчасно виплачена заробітна 

плата; 

- споживач – він одержує доступ до нових видів товарів з покращеними споживчими 

якостями; 

- держава, оскільки розвиток інноваційної діяльності – це збільшення надходжень у 

бюджет, надходження в державу іноземного капіталу у вигляді інвестицій. [2] 

Відповідно до п.2 ст. 327 Господарського кодексу України [1] визначено такі напрямки 

інноваційної діяльності як: 

– проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об’єктів 

інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

– розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки та 

технології; 

– розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для 

поліпшення соціального та екологічного становища; 

– технічне переоснащення, реконструкція, розширення, будівництво нових 

підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції 

або впровадження нової технології. 

Обґрунтувати необхідність активізації інноваційної діяльності підприємств можна 

такими чинниками: 

– підприємства характеризуються повільним розвитком ефективних форм інноваційної 

діяльності, що зумовлено економічною нестабільністю та чіткістю законодавства; 

– значна кількість підприємств не спроможна впроваджувати інновації власним 

коштом, а економічний клімат не сприяє залученню зовнішнього капіталу чи запозиченню 

коштів; 

– держава потребує у глибоких структурних перетворень в економіці; 

– для більшості підприємств властиве значне зношення основних фондів; 

– гостро відчувається необхідність збереження і розвитку науково-технічного 

потенціалу та інноваційного підприємництва; 

– нагальною є проблема створення нових робочих місць. Їх організація за новітніми 

надбаннями дасть змогу не лише виробляти вітчизняну продукцію та розвивати економіку, а 

й виплачувати працівникам гідну заробітну плату. 

До основних особливостей інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві є: 

1) різноманітність сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, вагома 

різниця в технологіях їх виробництва; 

2) значна диференціація окремих регіонів країни по агротехнологічних умовах 

виробництва; 

3) залежність використовуваних у сільському господарстві технологій від природних 

умов; 

4) розпорошеність сільськогосподарського виробництва на значній території; 

5) велика різниця в періодах виробництва окремих видів сільськогосподарської 

продукції; 

6) відособленість сільськогосподарських товаровиробників від наукових установ, що 

займаються виробництвом науково-технічної продукції; 

7) відсутність організаційно-економічного механізму передачі досягнень науки 

сільськогосподарським товаровиробникам [5, с. 29-30]. 



До основних проблем, що стають на заваді провадження інноваційної діяльності 

аграрними підприємствами України можна віднести: фінансові, організаційно-комунікаційні, 

інформаційні, виробничі, ринкові. 

Фінансові проблеми характеризуються нестачею власних коштів підприємств 

аграрного сектору, а також складними умовами залучення фінансових ресурсів у власне 

розпорядження. 

Нерозвиненість ринку технологій, недосконалість нормативно-правової бази 

інноваційної діяльності, а також обмеженість досконалого застосування комунікативних 

зв’язків з іншими суб’єктами інноваційного процесу можна узагальнити як організаційно-

комунікаційні труднощі. 

Інформаційні проблеми свідчать про недоступність, або взагалі відсутність інформації 

про нові технології, а також про стан та оцінку ринку збуту інноваційної продукції. 

Низький інноваційний потенціал підприємства, нестача кваліфікованого персоналу є 

вагомими причинами недосконалого виробничого процесу підприємства аграрної сфери. 

Ринкові проблеми характеризуються невизначеністю строків інноваційного процесу, 

високою вартістю нововведень, високим ризиком провадження інноваційної діяльності, 

низьким попитом на вітчизняні нововведення, а також тривалим строком окупності 

нововведень. 

Активізація інноваційного розвитку є необхідною умовою ефективного 

функціонування агропромислової сфери, що можливо досягти шляхом швидкого 

впровадження прогресивних технологій і збільшення виробництва нових конку-

рентоспроможних продуктів. 

Щоб забезпечити розвиток інноваційної діяльності на державному рівні, потрібно: 

– стимулювати розвиток міжнародної науково-технічної співпраці, забезпечуючи його 

законодавчими актами та створенням спільних програм; 

– створити дотаційні програми фінансування інновацій та забезпечити достатній рівень 

фінансування науково-дослідних і конструкторських робіт; 

– удосконалити законодавчу базу здійснення інноваційної діяльності; 

– стимулювати створення сприятливого фінансового клімату, що дозволить залучати 

інвестиції для фінансування інноваційної діяльності. 

 

Список використаної літератури: 

1. Господарський кодекс України від [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

2. Єлець О. П., Катюжанська А. М. Оцінка інноваційної діяльності промислових 

підприємств України / О. П. Єлець, А. М. Катюжанська // Економічний Вісник Запорізької 

державної інженерної академії [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_063.pdf 

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15  

4. Римар М. С., Ликун Н. В. Етапи та принципи здійснення інноваційної 

діяльності підприємства. /М. С. Римар, Н. В. Ликун // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 

2012. - № 725. - С. 360-365 

5. Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа 

підвищення йогоконкурентоспроможності / Г.М. Саранчук // Інноваційна економіка. – 2010. 

– № 1. – С. 26–32. 

 

 

 

 

 



Винників М. Д. 

к.е.н. доц. Іваницька  Г. Б. 

 

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В 

ОРГАНІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

  Особливо складним та малодослідженим питанням в науці та практиці управління 

залишається оцінка впливу корпоративної культури на діяльність організації. В різні часи 

дослідники проводили паралелі між корпоративною культурою організації та її успішною 

діяльністю. Зокрема,про це йдеться у роботах В. Сате, Т. Парсона, Т. Пітерса, Р. Уотермана. 

  У дослідженнях значних авторів представлені напрямки впливу корпоративної 

культури на діяльність організації, взаємозв’язки культури та результатів, але 

найскладнішим залишається кількісна оцінка такого впливу. У існуючих нині методиках 

пропонується, переважно, застосування експертних методів оцінки стану, рівню, якості, 

ефективності корпоративної культури. Не заперечуючи наукової та практичної цінності 

багатьох з даних методик, я пропоную зробити наголос на кількісному визначенні впливу 

корпоративної культури на діяльність організації. 

  Досвід багатьох успішних підприємств свідчить, що використання принципів 

корпоративної культури дозволяє отримати високу ефективність виробництва та зайнятості, 

а також підвищити конкурентоспроможність. Разом з тим, слід підкреслити, що в умовах 

української економіки, з урахуванням її історичного минулого і сучасних проблем, ідеї 

корпоративної культури та відповідний розвиток соціально-трудових відносин ще не 

знайшли широкого практичного впровадження. Такий важливий чинник гармонізації 

виробничих відносин на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування поки що не діє 

належним чином, і однією з основних причин цього є те, що теоретичні дослідження 

корпоративної культури  не набули системного характеру. 

  Зважаючи на те, що підприємства галузі постійно розвиваються, виникає необхідність 

розвитку корпоративної культури. Для цього запропоновано алгоритм розвитку 

корпоративної культури. Але, перш за все, з’ясуємо, що розуміється під розвитком. Чи це 

масштабні зміни у поведінці, робочому процесі, чи непомітні вимоги щодо, наприклад, 

корпоративної символіки. 

  Застосування знань, зусиль, практичного досвіду та таланту сильної команди топ-

менеджерів або експертів і консультантів з управління персоналом, що залучаються, є 

даному випадку необхідним, а оплата наданих послуг – досить високою. Вивчення 

ресурсного потенціалу дозволяє визначити ступінь його матеріально-технічної готовності до 

засобів з удосконаленням. Діагностика інформаційно-інноваційного потенціалу дозволяє 

виявити приховані резерви для вдосконалення корпоративної культури, а саме системи 

внутрішніх і зовнішніх комунікацій, автоматизації трудової діяльності тощо. 

  Найчастіше розвиток корпоративної культури є чітко визначеним і необхідним, по-

перше, при виникненні кризових ситуацій, по-друге, при значній зміні підприємств галузі, а 

саме їх злиття або реорганізації, розширені виробництва, вихід на нові ринки збуту 

продукції, що супроводжуються організаційними перетвореннями, а також при переході 

підприємства галузі на нову стадію життєвого циклу їх розвитку. 

  Подальший розвиток корпоративної культури підприємства галузі 

машинобудування,в залежності від особливості процесу її формування багато в чому 

зумовлюється не тільки чітким визначенням цілей і завдань такого, але і цілісним 

розумінням необхідності внесення змін і позначення результатів внаслідок прийняття 

розроблених заходів. Удосконалення структури та змісту корпоративної культури 

направлено на зміну не актуальних елементів новими – адаптованими до сучасних умов 

господарювання. У першу чергу це стосується ціннісно-орієнтованої структури 

корпоративної культури працівника. 



  Розвиток корпоративної культури передбачає не скасування, а поступову 

трансформацію її цінності з урахуванням змінених стратегічних цілей, напрямів сучасної 

політики галузі машинобудування, яка враховує етапи процесу змін. При цьому передбачає 

здійснення спостережень за зіставленими цінностей, переконань і практичних результатів 

внесення змін до культури підприємств з урахуванням складних обставин і ступеня їх 

впливу. 

  Під процесом розвитку корпоративної культури розуміємо реалізацію функцій 

розвитку корпоративної культури, заснування методів менеджменту та прийняття 

управлінських рішень у сфері розвитку корпоративної культури. Запропоноване визначення 

процесу управління розвитком корпоративної культури основний акцент зосереджується на 

охопленні всіх дій щодо оперативного розвитку корпоративної культури, у відповідності до 

поставлених цілей і завдань. 

  Однак процес управління розвитком корпоративної культури повинен реалізовуватися 

із застосуванням певних моделей  чи алгоритмів розвитку. В ході дослідження розроблено 

алгоритм розвитку корпоративної культури підприємств галузі машинобудування, який 

призначений для забезпечення координації дій з розвитку корпоративної культури  та 

визначення їх послідовності. Алгоритм розвитку для підприємства галузі машинобудування 

складений таким чином, що в ньому відображено перелік типових дій з розвитку 

корпоративної культури, характерних більшості машинобудівних підприємств України. 

  Формуючи корпоративну культуру, керівництво повинне враховувати те, що 

корпоративна культура першочергово сприяє ефективності управління персоналом. А тому, 

розробляючи алгоритм розвитку потрібно орієнтуватися на ті чинники, які допомагають 

працівникам працювати з максимальною віддачею та користю, а не використовувати жорсткі 

правила і норми поведінки та орієнтацію на результат. Розвиток корпоративної культури 

повинен бути спрямований на розвиток корпоративних вмінь працівників,допомагати їм 

повністю реалізовувати свої можливості. 

  Корпоративна культура не є статичною, раз і назавжди встановленою формою 

взаємовідносин на підприємствах галузі машинобудування. Кризи та зміни, які нерідко 

відбуваються в економіці, спричиняють пошук нових методів управління, розроблення нових 

стандартів поведінки. Причинами змін корпоративної культури часто є охоплення нових 

ринків, ріст підприємства, зміна керівництва та лідерів. Керівництво має бути готовим до 

таких змін. Швидко адоптуватися до мінливих умов господарювання допоможе 

скоординована діяльність персоналу. Щоб забезпечити скоординовану та відповідну 

поведінку працівників, керівництву необхідно мати відповідні механізми управління. 

 

 

3. Сучасні тенденції розвитку та організації менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

 

Касенич О.І. 

к.е.н., ст. викл. Гаврилюк І.І. 

 

CУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД 

 

Менеджмент ЗЕД пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту 

у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності. Сутність менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні 

міжнародного середовища в поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і 

посадових осіб організації в інтересах продуктивного досягнення визначених стратегій. 



Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності тісно пов'язаний із міжнародним 

менеджментом. Управлінська діяльність завжди базується на основних правилах, яких 

дотримуються керівники і спеціалісти апарату управління в процесі прийняття тих або інших 

рішень. Ці правила можуть бути декларовані в спеціальних документах або ж бути 

своєрідною традицією, нормою, звичаєм. Найчастіше має місце поєднання і того й іншого. 

Виходячи на міжнародні ринки, кожному підприємству необхідно насамперед вибрати 

найбільш придатний вид зовнішньоекономічної діяльності. 

Існують різноманітні класифікації видів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки в 

різних випадках можуть використовуватися різноманітні критерії. Основою регулювання 

діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон "Про зовнішньоекономічну 

діяльність". Крім того, у відповідних сферах регулюючу роль відіграють й інші Закони 

України. 

Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є Верховна Рада України. 

Кожна організація, що бере участь у міжнародному бізнесі, може проводити 

різноманітну кількість операцій. При невеликому їхньому масштабі і малій номенклатурі, як 

правило, на початковому етапі, не потрібно створювати додаткові структурні підрозділи, а 

тим більше засновувати зовнішньоторговельну фірму або ж купувати офшорну компанію. На 

початковому етапі виходу на міжнародні ринки лише деякі компанії готові витрачати значну 

частину ресурсів на міжнародні операції; фірми можуть просто не мати у своєму 

розпорядженні коштів, достатніх для швидкого розгортання діяльності за кордоном. Як 

наслідок, такі фірми нарощують свою участь у міжнародному бізнесі поетапно. 

В Україні можливість використання менеджменту, в тому числі у зовнішній сфері, 

з'явилася в роки перебудови, на початку переходу країни до ринкової економіки. Виділяють 

три етапи розвитку даного процесу. В ході встановлення менеджменту ЗЕД вивчається 

досвід західних країн в галузі організації управління міжнародною діяльністю фірм. Для 

наших підприємств, менеджерів ЗЕД, інших спеціалістів, що здійснюють ЗЕД, цей досвід 

має неоціниме значення. Знання даного досвіду дає можливість виявити загальні тенденції і 

закономірності в розвитку менеджменту ЗЕД, особливості його здійснення в окремих 

країнах, порівняти вітчизняну практику по організації управління ЗЕД з іноземною. 

У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції в міжнародному 

економічному просторі. Доказом цього є тісна взаємозалежність виробництва і міжнародної 

торгівлі. Сьогодні більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або 

виготовляється з використанням складників, що завозяться з-за кордону. 

Процеси економічної інтеграції неоднозначні. Спостерігається підвищення 

ефективності виробництва за рахунок поглиблення спеціалізації. Завдяки зростанню торгівлі 

посилюється економічна активність у багатьох країнах. 

Процес входження України в систему світогосподарських зв'язків багато в чому 

залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Міжнародні ділові операції, як і внутрішні, є результатом визначених 

управлінських дій: прогнозування і планування, організації, мотивації, керівництва, 

контролю і т. д. 

Звичайно, всі зазначені функції менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності мають 

істотні особливості. Скажімо, у процесі планування варто враховувати міждержавні 

відносини, що впливають на вибір партнерів. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності 

базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей запитів іноземних клієнтів, 

просування товарів і послуг на закордонні ринки здійснюється з урахуванням місцевих 

традицій і численних обмежень і т. д. По-іншому виглядає і функція організації в 

зовнішньоекономічній діяльності. Наприклад, перед підприємством, що виходить на 

закордонні ринки, відразу ж виникає запитання: створювати за кордоном свої підрозділи чи 

шукати там закордонних посередників? Це специфіка організації зовнішньоекономічної 

діяльності, оскільки внутрішні ділові операції організовувати набагато простіше і менш 

ризиковано. 



Схожі проблеми виникають і в інших аспектах управління зовнішньоекономічною 

діяльністю. Це в результаті приводить до того, що із загальної системи управління рано чи 

пізно при збільшенні обсягу міжнародних операцій виділяється порівняно відособлена 

підсистема управління (менеджменту) зовнішньоекономічною діяльністю. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язаний із застосуванням 

загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності 

(експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т. д.). 

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному 

дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою 

взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації чи установи в інтересах 

продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій. 

Отже, по-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає 

вивчення і проектування елементів міжнародного середовища: закордонних партнерів, рівня 

цін, митних правил, міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не 

тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на проектування 

взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. Цей елемент менеджменту становить 

майже половину чинників успіху в міжнародному бізнесі. 

По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки між працівниками 

зовнішньоекономічних підрозділів, але і між усіма службами підприємства, що і визначає 

успіх на міжнародних ринках. Тому менеджмент ЗЕД, безумовно, включає і зусилля інших 

працівників у просуванні товарів фірми на зовнішні ринки.  

По-третє, потрібно наголосити на продуктивному досягненні всією організацією 

обраних зовнішньоекономічних цілей. Це значить, що критерієм якості менеджменту ЗЕД є 

не тільки успіх сам по собі (досягнення цілей), але і ціна цього успіху (витрати ресурсів, 

продуктивність). 

Щодо таких категорій, як міжнародні фінанси, міжнародна логістика, міжнародне 

право та ін., то кожна з них має власні функціональні основи і закономірності. Міжнародні 

аспекти при цьому відіграють визначальну роль. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств будь-якої країни не може ігнорувати закономірності здійснення кожної зі 

згаданих функцій міжнародного бізнесу: фінансів, логістики, права, персоналу та ін. Тому 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності базується на функціональних складових 

міжнародного бізнесу такою мірою, якою це має відношення до операцій даного 

підприємства. При цьому сам менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ґрунтується на 

визначених принципах. 

Управлінська діяльність завжди базується на основних правилах, яких дотримуються 

керівники і спеціалісти апарату управління в процесі прийняття тих або інших рішень. Ці 

правила можуть бути декларовані в спеціальних документах або ж бути своєрідною 

традицією, нормою, звичаєм. Частіше усього має місце поєднання і того й іншого. 

Можна виділити три рівні принципів зовнішньоекономічної діяльності: загальні, 

специфічні і національні. 

Загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності – це невелика кількість 

загальновизнаних у всьому світі правил, що стали своєрідними загальновідомими істинами 

(аксіомами), яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операцій. І хоча в 

різноманітних виданнях набір цих принципів може відрізнятися, однак у кінцевому 

результаті, вони зводяться до трьох головних: науковість, системність, взаємовигідність. 

Науковість ЗЕД означає, насамперед, розвиток цієї діяльності відповідно до 

об'єктивних економічних законів. Дотримання цього принципу на практиці управління 

міжнародними діловими операціями передбачає виявлення організацією попиту і пропозиції 

на її продукцію за кордоном, рівня цін, співвідношення їх із витратами в країні-експортері та 

ін.. 

Системність ЗЕД означає, насамперед, що між окремими її складовими існують міцні 

взаємозв'язки. Самі складові ЗЕД можуть бути виділені за різноманітними ознаками. 



Безсумнівно, одним із найбільш важливих є контракт (договір) ЗЕД. Виходячи з цієї ознаки, 

необхідно забезпечувати належний взаємозв'язок між всіма статтями контракту: якістю 

товару, базисними умовами постачання і ціною, валютою ціни, валютою розрахунку і 

формами платежу, термінами постачань і транспортних умов, предметом контракту та 

арбітражем і т. д.Принцип системності ЗЕД включає також взаємозв'язок міжнародних 

операцій даної компанії з міжнародним бізнесом у цілому.  

Принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і 

виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує 

свій прибуток. Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, 

необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків 

між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін. 

Найбільш повний перелік принципів організації міжнародних економічних відносин є в 

"Хартії економічних прав і обов'язків держав", прийнятій IV Спеціальною сесією 

Генеральної Асамблеї ООН у 1974. В зазначеному документі вказано такі 

принципи:суверенітет;територіальна цілісність і політична незалежність держав;суверенна 

рівність усіх держав;ненапад і невтручання у внутрішні справи;взаємна і справедлива 

вигода;мирне співіснування;рівноправність і самовизначення народів;мирне регулювання 

спорів;усунення несправедливості, що виникає в результаті застосування сили та позбавляє 

націю засобів для її нормального розвитку; сумлінне виконання міжнародних 

зобов'язань;повага до прав людини та основних свобод; відсутність прагнення до гегемонії в 

сферах впливу;сприяння міжнародній соціальній справедливості; міжнародне 

співробітництво з метою розвитку; вільний доступ до морів для країн, що їх не мають. 

Щодо зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, то її принципи 

закріплені в ст. 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [1]. Причому ці 

принципи охоплюють і діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. 

Система згаданих принципів включає:суверенітет;свободу; юридичну рівність і 

недискримінацію;верховенство закону;захист інтересів суб'єктів підприємницької 

діяльності;еквівалентність обміну. 

Законодавства інших країн також містять принципи такої діяльності, яких повинні 

дотримуватися не тільки національні, але й іноземні суб'єкти господарської діяльності. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність пов'язаназ проведенням різними господарськими 

суб'єктами ділових операцій назакордонних ринках. Важливим фактором на сьогодні не 

достатньоїзовнішньоекономічної діяльності підприємств є не ефективний ступіньвпливу на 

прийняття управлінських рішень і досягнення підприємствомреальних позитивних зрушень 

від втілення у життя результатів діяльностіпідприємства. 



При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності одним із потужних інструментів 

конкурентної боротьби підприємств є запровадження інноваційної політики. 

Із встановлення ринкових відносин українська економіки супроводжується 

всезростаючим науково-технічним і технологічним розвитком, але все таки відчувається 

відставанням від індустріальних розвинених країн. Причина цього – відсутність стабільної 

стратегії розвитку країни, що спричинило нестабільність і ситуативність економічних 

процесів. Нехтування сучасними тенденціями розвитку світової економіки може 

обумовлювати те, що Україна в найближчій перспективі буде повністю витіснена із ринку 

високотехнологічної продукції, а це безпосередньо вплине на рівень соціально-

економічного стану країни та погіршення якості життя населення. 

Незважаючи на те, що протягом останніх років чисельність науково-технічних 

працівників в Україні зменшилася вдвічі, країна ще має потужний науковий потенціал, 

здатний виконувати складні фундаментальні та прикладні дослідження, багатогалузевий 

промисловий комплекс, на 30 % зорієнтований на високотехнологічне виробництво 

(машинобудування, приладобудування, енергетика, авіаційні та космічні технології). 

Україна відома у світі своїми видатними вченими, науковими колективами та 

наукомісткими виробництвами. Проблема полягає тільки в тому, як всім цим 

розпорядитися. 

До головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність як в Україні, так і в 

Львівській області можна віднести: 

 відсутність достатніх джерел фінансування;  

 недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи; 

 відсутність пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності; 

 міграція фахівців високого рівня, науковців у США, Німеччину та інші країни; 

 відсутність інформації та технологічної бази. 

Отже, інноваційна діяльність – один із важливих факторів сталого регіонального 

розвитку. Оцінка її територіальної диференціації може здійснюватись за допомогою методів 

суспільно-географічного аналізу: системно-структурного, порівняльно-описового, 

картографічного, математичного (з використанням кореляційного та кластерного аналізів) 

[1, с. 82]. 

Кореляційний аналіз чинників розвитку інноваційного процесу, куди входять 

екологічні, технічні, соціально-демографічні й економічні фактори свідчить, що найбільше 

інноваційна діяльність залежить від соціально-демографічного та економічного факторів. В 

умовах сучасного соціально-економічного розвитку України на динаміку інноваційної 

діяльності практично не впливають технічний та екологічний фактори. 

Серед факторів, що мають найбільший вплив на рівень розвитку інноваційної 

діяльності, відносяться: 

 наукові кадри; 

 фінансування інноваційної діяльності; 

 матеріально-технічна база; 

 стан та умови інноваційної діяльності на підприємствах; 

 ринок ліцензійної та сертифікованої продукції. 

Вирішення проблем інноваційного зростання у Львівській області можливе лише за 

умови проведення науково обґрунтованої інноваційної політики, яка б базувалася на 

створенні відповідних умов, зокрема: 

 прийняття комплексу нормативно-правових актів, які регулюють інноваційну 

діяльність; 

 реалізації заходів із усунення суперечностей у правових актах; 

 запровадження механізму гарантування дотримання законодавчих положень 

органами виконавчої влади; 

 створення інноваційної інфраструктури; 



 налагодження спільного інформаційного простору між науковцями, підприємцями 

та інвесторами; 

 визначення пріоритетів та концептуальних засад інноваційного розвитку Львівської 

області тощо. 

Аналіз сучасного стану науково-технічної та інноваційної сфери як в Україні, так і в 

Львівській області свідчить про те, що за рівнем інноваційної активності, станом 

виробництва високотехнологічної продукції, обсягами фінансування науки, розвитком 

інфраструктури інноваційного підприємництва Україна значно відстає від провідних країн 

світу. Існує невідповідність науково-технічного потенціалу країни загальній продуктивності 

національної економіки, що зумовлено низькою ефективністю національної інноваційної 

системи [2, с. 114]. 

Таким чином, використання збалансованої системипоказників у сфері стратегічного 

управління ЗЕД підприємства дозволяєудосконалити систему прийняття стратегічних та 

тактичних рішень,оптимізувати використання обмежених внутрішніх резервів 

розвиткупідприємства щодо подальшого розвитку конкурентних переваг удовгостроковій 

перспективі. 

Отже, однією з головних проблем, що гальмують розвиток високотехнологічного 

сектору економіки, залишається відсутність фінансування та недостатньо ефективна 

державна інноваційна політика, що призводить до скорочення числа наукових працівників, 

ускладнює отримання економічної віддачі у вигляді завершених інноваційних пропозицій 

та їх реалізації у сферах вітчизняної економіки. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Недоліками в роботі підприємства щодо зовнішньоекономічної діяльності є 

розпорошення функцій, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності, між різними 

підрозділами фірми, наявність недоліків при складанні зовнішньоторговельних угод та 

контрактів. 

Для подолання даної проблеми доцільно створити на фірмі відділ 

зовнішньоекономічної діяльності, об’єднавши з відділом зберігання та митного 

забезпечення у зв’язку з послідовністю та поєднанням завдань, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю. З цією метою потрібно найняти нових працівників, які б 

займалися  підготовкою проектів зовнішньоторгових контрактів, роботою з іноземними 

контрагентами та виконанням інших функцій, пов’язаних із ЗЕД; також – маркетолога для 

досліджень внутрішнього ринку збуту товарів. Реорганізація структури управління ЗЕД 

підприємства націлена на підвищення ефективності роботи в зовнішньоекономічній сфері 

шляхом зосередження зовнішньоекономічних функцій в межах одного відділу. Нові 

працівники забезпечать аналітику зовнішньоекономічної діяльності, результати чого 

вкажуть на відмову від певних товарів, заміну їх іншими, пошуки нових напрямів роботи. 



На даний момент підготовку та перевірку зовнішньоторгових контрактів веде 

юридичний відділ, що створює незручності в іншій роботі відділу, обмежує в часі. Фірмі 

необхідно також здійснювати аналіз своєї діяльності, як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. На рис.1 зображено структуру нового пропонованого відділу ЗЕД. 

Досвід західних підприємств, розвиток управлінської науки вказує на іншу, відмінну 

від організаційної структури управління підприємством “з радянським минулим”. Захід 

орієнтований на децентралізовану в тій чи меншій мірі структуру, взаємодію підрозділів 

підприємства, щоб дії одного підприємства не були відірвані від потреб іншого підрозділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Рекомендована структура відділу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Розглянемо функції працівників відділу зовнішньоекономічної діяльності, які наведені 

у табл. 1. 

В умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності необхідно, щоб у всіх 

основних функціональних підрозділах були спеціалісти із зовнішньоекономічних зв’язків. 

Поряд з цим на перших стадіях адаптації до зовнішньоекономічного середовища, коли 

підприємство ще не подолало розриву між внутрішньоекономічною та 

зовнішньоекономічною діяльністю, можуть утворюватися спеціальні функціональні 

підрозділи (відділи, управління, служби) зовнішньоекономічних зв’язків. Їх керівникам 

повинні бути підпорядковані спеціалісти із зовнішньоекономічних зв’язків з інших 

підрозділів на основі застосування матричної схеми управління, яка приходить на зміну 

традиційним лінійним чи лінійно-функціональним схемам мікроекономічного управління. 

Таблиця 1 

Функції працівників відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТзОВ“Яричів” 

№ з/п Посада Відповідальність Повноваження 

      1. Спеціаліст з 

імпорту 

Забезпечення імпортних 

операцій 
 Підготовка та розсилання запитів і замовлень 

 Підготовка зовнішньоторгових контрактів 

 Ведення листування з імпортних поставок 

 Здійснення закупівель 

 Відслідковування платежів 

 Організація забезпечення імпортними 

напівфабрикатами, будівельними матеріала-ми та ін.  

      2. Спеціаліст з 

експорту 

Вивчення зовнішніх 

ринків 
 Збір інформації про продавців, покупців 

 Систематизація інформації про продаж і рух 

товарів за кордоном 

 Розробка заходів щодо економії імпортних 

ресурсів і їх здійснення (разом з спеціалістом з 

імпорту) 

Відділ 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Спеціаліст з 

імпорту 

Сектор зберігання 

митногозабезпечен

ня 

Спеціаліст з 

експорту 

Сертифікацій-

ний склад 

Складське 

господарство 



 Збір інформації про виставки в іноземних країнах 

 

Створення відділу зовнішньоекономічної діяльності буде впливати на наступні 

показники: збільшення валового доходу, збільшення балансового прибутку (а також 

чистого), збільшення активів, зменшення власного капіталу, зменшення кредиторської 

заборгованості, збільшення рентабельності власного капіталу, збільшення рентабельності 

активів (вагове значення у очікуваній величині – 8 %), збільшення рентабельності 

виготовленої продукції, збільшення капіталовіддачі реалізованої продукції та повної 

собівартості. Формування відділу зовнішньоекономічної діяльності впливає на збільшення 

рентабельності активів, проте частка цього заходу в очікуваній величині достатньо мала. 

Цей захід більше спрямований на вдосконалення самого механізму зовнішньоекономічної 

діяльності, покращення умов діяльності, спеціалізації працівників на зовнішньоекономічній 

сфері, завдяки кращому аналізу ринкових умов, досягнення кращих результатів у збуті 

імпортної продукції.Вдосконалення механізму організації зовнішньоторгових угод та 

контрактів потребує певних вмінь, навичок та заходів із підвищення кваліфікації 

працівників відділу зовнішньоекономічних відносин. 

На ефективну зовнішньоекономічну діяльність організації суттєво впливає правильно 

розроблена торговельна угода. Організація зовнішньоторгових угод є складним процесом, 

який вимагає певних знань та кваліфікації широкого кола залучених до цього спеціалістів. 

Реалізація угод здійснюється в декілька етапів, на яких повинні вирішуватися певні 

завдання та виконуються відповідні формальності, пов’язані з оформленням та 

обробленням документації, необхідної для забезпечення виконання угоди. 

Весь процес організації зовнішньоторговельної угоди можна розділити на такі етапи 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні етапи організації зовнішньоторгового контракту на перспективу 

 

На першому етапі під час маркетингового дослідження ринку експортерами та 

імпортерами вивчається кон’юнктура світового ринку або ринків окремих географічних 

регіонів чи певних країн. Аналіз кон’юнктури експортерами має за мету виявити попит на 

товари, які вони планують експортувати на цей ринок.  

На другому етапі для вибору найдоцільніших форм та методів роботи на зовнішньому 

ринку до уваги беруться такі обставини: 

o митний режим імпортера, наявність спеціальних економічних зон, існування 

нетарифних бар’єрів, таких як заборона імпорту, контингентування, ліміти цін, 

ліцензування, зустрічні закупівлі, спеціальні вимоги щодо сертифікації, вимоги стандартів, 

ветеринарний нагляд, тобто вимоги так званого адміністративного протекціонізму; 

o участь країни у міжнародних картельних або товарних угодах щодо певного 

товару; 

o транспортні умови; 

o умови платежу та кредиту, форми розрахунку, які існують у даній країні; 

o способи збуту, що застосовуються в країні, терміни поставок, дилерська мережа; 
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o рівень розвитку суміжних галузей економіки країни з метою визначення 

перспектив розвитку виробничої та виробничо-збутової кооперації;  

o законодавчі акти, що стосуються способів розміщення імпортних замовлень. 

На третьому етапі розробляються організаційні та комерційні заходи, взаємопов’язані 

за часом та змістом. До заходів,які здійснюють при організації експортної операції, 

належать такі: 

o організація системи збуту, зокрема створення збутових філій та дочірніх фірм, 

укладення угод з посередниками, участь у ярмарках та виставках, використання бірж та 

аукціонів; 

o проведення рекламної кампанії стосовно розробленої системи збуту, 

o направлення перспективним покупцям ініціативних пропозицій; 

o проведення переговорів та підписання контрактів; 

o встановлення договірних відносин з постачальниками з розроблення та освоєння 

конкурентноспроможних товарів та поставки їх на експорт. 

Четвертий етап - здійснення комплексу рекламних заходів, склад та зміст яких 

визначається на стадії дослідження кон’юнктури ринку. До таких заходів належать: 

o підготовка, видання та доведення друкованої реклами до потенційних покупців, 

зокрема пряма поштова розсипка та інші методи; 

o публікація реклами у періодичній та спеціальній пресі; 

o проведення рекламної кампанії на телебаченні, радіо, в Інтернеті; 

o участь у виставках, ярмарках, салонах тощо; 

o проведення рекламних конференцій та презентацій; 

o спонсорство різних спортивних та культурних заходів та проектів. 

П’ятий етап - підготовка до укладення зовнішньоторгового контракту, яка передбачає, 

насамперед, вибір способу встановлення контакту  з потенційними партнерами. 

Експортер може використовувати такі способи встановлення контактів з 

контрагентами: 

o направити пропозицію (оферту) безпосередньо одному чи декільком можливим 

іноземним покупцям; 

o прийняти та підтвердити замовлення покупця; 

o направити покупцю пропозицію у відповідь на запит із зазначенням конкретних 

умов майбутнього контракту або з проформою контракту; 

o взяти участь у торгах, подавиш тендер організаторам торгів; 

o взяти   участь   у   торгово-промислових   виставках   та   ярмарках,   як 

міжнародних так і національних; 

o направити проформу контракту вже відомому покупцю як результат узгодження 

умов контракту телефоном, телексом, е-mail тощо або на підставі попередніх 

домовленостей. 

Шостим етапом зовнішньоекономічної операції є укладання контракту. Якщо під час 

пророблення пропозицій контрагенти прийдуть до взаємоприйнятих умов, контракт може 

бути підготовлений однією зі сторін, підписаний та висланий іншій для підписання та 

повернення.  

У результаті переговорів сторони складають спільний проект контракту, в якому 

враховується фактична домовленість, досягнута сторонами. 

Перед підписанням кожна зі сторін погоджує умови контракту з функціональними 

підрозділами своєї організації: 

o з планово-економічним відділом - для перевірки відповідності плану та 

забезпеченості матеріально-технічними ресурсами (експортні контракти), і на відповідність 

плану виробництва з використання імпортних комплектуючих; 

o з валютно-фінансовим відділом - на відповідність виділеним валютним коштам, а 

також на застосування найефективніших фор розрахунків та гарантій платежів; 



o з відділом цін - на відповідність цін та кредитних умов затвердженим діапазонам 

граничних величин; 

o з юридичним відділом - для перевірки правильності формулювання комерційних 

та юридичних умов контрактів; 

o з бухгалтерією - щодо обліку та розрахунків; 

o з транспортним відділом - для оптимізації перевезень вантажів та планування 

використання транспортних засобів. 

Пропозиція укласти контракт, зроблена усно, телефоном або телеграфом, веде до його 

укладення в момент, коли прийняття пропозиції стане відомо особі, що зробила 

пропозицію.  

Сьомий етап - це виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.  

Дотримання усіх вищенаведених етапів укладання зовнішньоекономічних контрактів 

дозволить підвищити якість роботів із іноземними партнерами, дасть змогу уніфікувати 

весь документальний процес та спростить роботу відділу ЗЕД підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що при управлінні маркетинговою 

ціновою політикою в умовах ринку враховують особливості попиту та конкуренції. 
Як економічний інструмент ринкової економіки управління ціною суттєво впливає на 

ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств, створюючи умови для 

забезпечення їх фінансової сталості та економічної незалежності. 

Вибір загального напряму в управлінні ціноутворенням, підходів до визначення цін на 

нові вироби, а також вироби, що вже випускаються, і послуги з метою збільшення обсягів 

реалізації, товарообороту, підвищення рентабельності виробництва і зміцнення ринкових 

позицій підприємства є функцією маркетингу аграрного сектору. 

Управління маркетинговою політикою ціноутворення є важливим фактором діяльності 

аграрних підприємств. 
Управління маркетинговою ціновою політикою складається із комплексу заходів, що 

включає визначення ціни, знижок, умов оплати, які задовольняли б споживачів, уміння 

управляти процесом ціноутворення і давали б змогу аграрному підприємству отримувати 

намічені обсяги прибутку, а також вирішувати інші стратегічні та тактичні завдання. 
В управлінні маркетинговим ціноутворенням на продукцію в аграрному секторі 

економіки аналізують ціни на продукцію конкурентів, порівняльні характеристики новизни і 

якості продукції, додаткові послуги, гарантії, що надаються підприємством-виробником, а 

також враховувати можливість зниження її собівартості. 

В управлінні ціноутворенням необхідно враховувати особливості аграрних 

підприємств, як галузі. Такими особливостями є: сезонність, кліматичні умови, кредитування 

сільського господарства, непостійна робота працюючих та інші. 
У системі маркетингового управління основою прийняття цінових рішень є 

багатофакторність та кон’юнктурність. Головним етапом управління маркетинговою 



політикою ціноутворення є визначення стратегічної мети аграрних підприємств. При 

управлінні ціноутворення на підприємствах аграрного сектору підприємству необхідно 

розуміти з якими намірами воно виходить на ринок: максимізувати прибуток, завоювати 

лідерство, забезпечити довготривалу життєздатність тощо. Від зміни мети та стратегії 

управління змінюється цінова політика. 
Вивчення попиту є важливим етапом в управлінні ціноутворенням, тому що обсяг ціни 

на сільськогосподарську продукцію залежить від популярності продукції на аграрному ринку. 
Для ефективного управління політикою ціноутворення проводяться маркетингові 

дослідження, які показують що для споживачів існують верхня і нижня межі, за яких їхнє 

сприйняття якості товару прямо залежить від ціни. Ціна, нижча від нижньої межі, видається 

їм заниженою, а вища за верхню межу - завищеною. 

Конкуренція є важливим фактором в управлінні маркетинговою політикою 

ціноутворення. При цьому здійснюються маркетингові дослідження товарної продукції 

конкурентів, щоб визначити необхідні заходи, що могли б задовільнити потреби споживачів в 

більшій мірі ніж підприємство - конкурент. 
Аналіз ціни на продукцію рослинництва і тваринництва аграрного сектору України 

свідчить про відчутні зміни ціни на дану продукцію, а також показує суттєву різницю між їх 

змінами. 
Дослідження ціни за останні три роки вказують на зменшення ціни на продукцію 

рослинного походження на 42%, і збільшення ціни на продукцію тваринництва на 12%. 
До таких результатів призвело збільшення обсягів виробництва, а також збільшення 

кількості аграрних підприємств, підвищення пропозиції і зменшення попиту, також наявність 

великої кількості посередницьких структур поряд з монопольним механізмом ціноутворення 

переробних підприємств і не досконале управління ціноутворенням. 
В управлінні політикою ціноутворення цінова кон’юнктура аграрного ринку є одним з 

головних факторів, які впливають на економічні показники діяльності аграрних підприємств. 

Неправильний напрямок управління ціноутворенням на сільськогосподарську 

продукцію обмежує відтворювальний потенціал аграрних підприємств та вносить 

дестабілізуючий вплив в процеси відтворення. Така ситуація не дозволяє товаровиробникам 

сформувати достатні для відтворення обсяги нагромаджень, доходи товаровиробників 

нестабільні, зростання собівартості потребує зростання доходів для відшкодування 

понесених витрат. 
В реальних умовах України через нерозумне управління аграрною політикою держава, 

яка створила деформовану систему ринкових відносин, аграрне виробництво, залишаючись 

твердо на першій позиції, аж ніяк не може впливати на ціноутворення на вироблену ним 

продукцію, оскільки в механізм обігу вклинилася надто розгалужена та практично ніким не 

регульована і не контрольована система комерційних посередників. А тому рух аграрної 

продукції здійснюється за таким напрямом: аграрне підприємство – посередник – кінцевий 

споживач. 
До того ж, через відсутність прямих зв’язків у системі «виробник - споживач» рівень 

та управління ціною на аграрну продукцію визначає не аграрне підприємство, а посередник. 

Через це ціна, сформована таким способом, практично не забезпечує прибутку аграрію й 

виробництво стає збитковим. 
В управлінні ціновою політикою процес укладання зовнішньоторговельних угод є 

важливим кроком в розвитку аграрного підприємства і дуже тісно пов'язані з предметом 

угоди, його особливостями і організаційними формами торгівлі на світовому ринку, а також 

каналами збуту і характером взаємовідносин між зовнішньоторговельними партнерами. 

Одним з дієвих факторів успішного управління ціною в умовах гострої конкуренції є 

надання покупцю визначених пільг у вигляді знижок до ціни. 
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ГЕОПОЛІТИЧНА КРИЗА В ЄВРОПІ ─ ПОШТОВХ ДО ПОШУКУ НОВИХ ФОРМ 

СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

В умовах глобалізації всіх сфер суспільного життя, воєнно-політичне та військове 

домінування поступово втрачає свій – визначальний у XX столітті сенс. На сьогодні 

головною складовою глобального лідерства є конкурентоспроможність національної 

економіки, у більш вузькому сенсі — адекватність національної економіки старим й новим 

викликам та загрозам. З розпадом СРСР існувала концепція монополяризму з ключовою 

роллю США, проте на сьогодні набула поширення концепція багатополярності світу. 

Глобальна економічна, політична, безпекова кризи, глибинні соціокультурні зміни не лише у 

Європі, але і у Світі,  явило перед світовою спільнотою нові виклики, спричинені війнами, 

боротьбою за ресурси, перерозподілом сфер впливу в глобальному світі. 

Геополітична модель світу, розглядається, як динамічна, ієрархічна структура. 

Важливе значення має концепція особливих геополітичних просторів ─ зон розлому, 

конфліктних зон, які розташовані на стику між геополітичними регіонами. Визначальним 

фактором формування таких зон є геополітичне та геостратегічне положення територій. 

Одним із таких регіонів є Балто-Чорноморсько-Каспійський регіон, який має подвійну 

роль ─ контактну і буферну, центром якого у перспективі могла б стати Україна, яка 

знаходиться між ЄС та Євразією. У склад зазначеного регіону входять країни Балтії, ГУАМ, 

країни Східної Європи, Вишеградської четвірки. Причинами пошуку нових шляхів 

співробітництва України з іншими державами ЄС і СНД є ризики, які постали перед 

державою (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Ризики, що впливають на процеси міждержавного співробітництва* 

*Авторська розробка 

 

ЄС, як наднаціональне об'єднання уже зараз активно розвиває Балтійський регіон, як 

транзитний коридор між ЄС та Євразією, зокрема запустивши, в рамках програми ТЕN -
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Tтакі проекти,як: (Nordic Triangle) - "Північний трикутник", що охоплює такі порти, як: 

Турку і Наанталі у Фінляндії, Стокгольм в Швеції, Крістіансанд в Норвегії та Гамбург в 

Німеччині. Ціллю якого є створення сучасної високоефективної транспортно-логістичної 

інфраструктури для перевезень в регіоні Балтики.  Іншим важливим проектом для ЄС в 

рамках цієї програми став проект "Rail Baltica"─ транспортний коридор, що об'єднує 

Фінляндію, Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Також під патронатом ЄС в басейні Чорного 

моря здійснюється проекти ТRАСЕСА (Transport Corridor Europe -Caucasus - Asia -Європа-

Кавказ-Азія) і Black Sea PETrA - Чорноморська Панєвропейська транспортна зона. 

Україна, що знаходиться в центрі Європи і є свого ролу "буферною зоною" - 

транзитним коридором, між Європою і Азією володіє надзвичайним економічним 

потенціалом, вигідним геополітичним розташуванням, тому варто звернути увагу на 

подальше поглиблення співпраці з країнами цього регіону, зокрема пріоритетними для 

України є такі проекти ЄС, як SLINT (Sea-Lend International Transport) - ціллю якого є 

прокладання залізничного маршруту між Гданськом і Одесою, а також проект "Polcorridor", 

ціллю якого є створення ефективного і безпечного транспортного коридору між країнами 

Східної і Південно-Східної Європи через територію Польщі. Також досить цікавим для 

України є проект, як DaGoB (Safe and Reliable Transport Chains of Dangerous Goods in the 

Baltic Sea Region - Безпечні і надійні транспортні лінії по перевезенню небезпечних вантажів 

в регіоні Балтійського моря. Важливим для України має стати також долучення до програми 

ЄС з побудови LNG (Liquefied Natural Gas), - терміналів, що дозволить знизити залежність 

України від російського газу та диверсифікувати газові потоки, що підвищить в свою чергу 

енергетичну безпеку країни. Також варто звернути увагу на співпрацю України в ЧЕС 

(Чорноморський Економічний Союз), в рамках якого було створено ГУАМ, членами якого є 

Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. У військово-політичному плані, то Україна уже 

зараз активно співпрацює з НАТО, а також країнами Східної Європи, про що свідчить 

формування Литовсько-польсько-української бригади (скор. ЛитПолУкрбриг; 

LITPOLUKRBRIG; лит. Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos brigada; пол. Brygada litewsko-polsko-

ukraińska) — багатонаціональна військова бригада, яка була створена у 2014 році зі збройних 

сил Литви, Польщі та України. Протокол про наміри щодо створення бригади був 

підписаний ще 16 листопада 2009 року. Інші країни можуть приєднатися до тристоронньої 

угоди.  

Саме розвиток співпраці України з країнами Балтійського, Чорноморського та 

Каспійського регіону не тільки сприятиме встановленню миру і добробуту регіону, але 

зробить можливим перетворення України, у перспективі, в одну з найбільших транзитних 

держав світу. Таким чином Україна повинна активізувати свою міжнародну діяльність у 

співпраці з країнами цього регіону в рамках безпекової та економічної політики, з метою 

забезпечення миру та стабільності у регіоні. Співпраця з країнами цього регіону дозволить 

залучити значні інвестиції у розвиток інфраструктури, сприятими розвитку промисловості, 

створенню нових робочих місць, що в свою чергу у перспективі збільшить надходження до 

державного та місцевих бюджетів країни. В подальшому ця співпраця може привести до 

формування нового об'єднання на Європейському континенті ─ Балто-Чорноморсько-

Каспійського Союзу. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В умовах економічного занепаду в Україні постає питання модернізації виробництва 

та пошуку нових шляхів збуту для сільськогосподарської продукції. Так як зовнішня 

політика держави спрямована на євроінтеграційні процесі та вихід українських виробників 

на ринок країн Євросоюзу, необхідним стає нарощування експортного потенціалу з метою 

проникнення українських виробників на європейські ринки.  Для того, щоб правильно 

сформувати експортний потенціал країни загалом, необхідно розбити його на потенціал 

певних сегментів (регіонів, галузей, підприємств). Питання дослідження експортних 

можливостей регіону на даному етапі є не повною мірою дослідженим.  

Львівська область знаходиться на крайньому заході України де проходить держаний 

кордон. Близьке розташування регіону до країн Європейського Союзу сприяє розвитку 

зовнішньоекономічних відносин у області, проте вони здебільшого орієнтовані на імпорт, 

тому необхідно змінити ситуацію та наростити експортний потенціал. 

Дослідженням проблематики формування та нарощування експортного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств регіону займалися такі науковці як С.М. Кваша[4],  

В.І. Власов [1], Б.К. Супіханов [3], О.О. Школьний [5] та багато інших. Проте такі 

принципові питання, як сутність поняття «експортний потенціал» на рівні 

сільськогосподарського підприємства, методична та методологічна база його формування та 

управління досліджені недостатньо. Потребують більш поглибленого вивчення фактори, які 

обумовлюють рівень ефективності використання та нарощування експортного потенціалу 

агропідприємств регіону.  

Отже, вітчизняний досвід у цій сфері недостатній і потребує ретельної систематизації 

та аналізу.  

Для того, щоб проаналізувати стан зовнішньої торгівлі Львівської області, а саме 

експорту та імпорту продукції сільського господарства було використано дані управління 

статистики за 11 місяців 2014 року (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз експорту та імпорту сільськогосподарської продукції у Львівській 

області, січень-листопад 2014 року * 

Назва продукції 

Експорт Імпорт Сальдо 

тис. дол. США 
у % до загаль-

ного обсягу 

тис. дол. 

США 

у % до загаль-

ного обсягу 
 

1 2 3 4 5 6 

Всього 1214682,7 100,0 2260734,1 100,0 

 

-1046051,4 

 



Всього по сільському 

господарстві 

180510,5 

 
14,6 

370850,1 

 
16,4 

-190339,6 

 

 

Живі тварини; 

продукти тваринного 

походження 

11319 0,9 59524,4 2,6 -48205,4 

живі тварини 96,3 0 12088 0,5 -11991,7 

м'ясо та їстівні 

субпродукти 
7825,1 0,6 37768,6 1,7 -29943,5 

риба і ракоподібні 70,5 0 1248,4 0,1 -1177,9 

молоко та молочні 

продукти, яйця птиці; 

мед 

361,5 0 4296,6 0,2 -3935,1 

інші продукти 

тваринного 

походження 

2965,6 0,2 4122,8 0,2 -1157,2 

Продукти рослинного 

походження 
78936,3 6,5 125900,6 5,6 -46964,3 

зернові культури 32963,5 2,7 93 0 32870,5 

Інші продукти 

рослинного 

походження 45972,7 3,7 125807,7 5,5 -79835 

* Розраховано на даних Головного управління статистики у Львівській області[2] 

Аналіз структури торговельного балансу Львівської області (в частині експорту та 

імпорту сільськогосподарської продукції) засвідчує, що імпорт значно переважає експорт, 

зокрема позитивне сальдо лише по групі «зернові культури» та по групі «рослинні матеріали 

для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження», всі решта 

продукти сільськогосподарського виробництва мають сальдо із знаком «-». 

Для того щоб знайти шляхи управління експортним потенціалом аграрних 

підприємств регіону необхідно розібратися, які основні чинники впливають на його 

формування. 

Серед основних чинників прийнято виділяти наступні: 

 інноваційно-ділова активність підприємства (випуск високотехнологічної, 

наукомісткої продукції;  

 освоєння ресурсозберігаючих та природоохоронних видів техніки; 

  використання передових методів управління підприємством;  

 участь у міжнародних виставках; 

  підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку); 

  оновлення та модернізація виробничих потужностей; 

  упровадження новітніх технологій виробництва, підвищення кваліфікаційного 

рівня персоналу; створення замкненого циклу виробництва та зменшення обсягів імпорту;  

 державне регулювання експортної діяльності (надання податкових 

преференцій; виконання прийнятих урядових програм розвитку; створення сприятливого 

інвестиційного клімату; укладання міжнародних угод про співпрацю, які сприятимуть 

зменшенню тарифних та нетарифних бар'єрів). 

Виходячи з вище наведених чинників для підвищення ефективності управління 

експортним потенціалом аграрного підприємства пропонується система організаційно-

економічних заходів: 

1. удосконалення асортиментної структури виробництва та реалізації продукції за 

рахунок підвищення питомої ваги товарної продукції кінцевого споживання за одночасного 

зменшення частки напівфабрикатів; 



2. диверсифікації зовнішніх ринків збуту з метою реалізації продукції, 

виготовленої поза замовленням, а також за умов використання незавантажених виробничих 

потужностей; 

3. модернізації, реорганізації, реконструкції матеріально-технічної бази, що дасть 

змогу знизити собівартість продукції, сприятиме досягненню гіпотетичного рівня 

експортного потенціалу. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРЕФЕРЕНЦІЙ ЄВРОСОЮЗУ 

 

Економічні преференції Європейського Союзу для українських товарів поставили 

серйозні завдання перед вітчизняною економікою. Щоб потрапити на європейський ринок, 

необхідно виконати цілу низку умов щодо відповідності стандартам якості та  

конкурентоспроможності продукції згідно стандартів ЄС і в українського бізнесу є непогані 

перспективи. Особливі очікування покладено на агропромисловий комплекс, однак для цього 

необхідно докласти багато зусиль щодо реформування АПК згідно європейських норм.  

Торгівля - це один із найбільш ефективних інструментів сприяння розвитку 

економіки. Збільшення обсягів торгівлі країн, що розвиваються, підвищує рівень доходів від 

експорту, сприяє індустріалізації та стимулює диверсифікацію їх економічних систем. 

Класичним інструментом досягнення цих цілей є тарифні преференції. 

Тарифні преференції  - це пільги, що надаються ЄС у процесі реалізації 

зовнішньоторговельної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо 

товарів, які переміщуються через митний кордон ЄС та звільняються від справляння мита, 

зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів. Це означає, що 

товар, імпортований з країн, що розвиваються, не підлягає нормальним митним 

зобов'язанням.  

Тарифні преференції стимулюють покупців промислово розвинутих країн 

імпортувати товари з країн, що розвиваються, і в такий спосіб покращують їхні конкурентні 

позиції на міжнародних ринках. В Україні створено близько десяти робочих груп, у яких 

представники міністерств і бізнесу разом намагаються полегшити вихід на нові ринки, однак  

лише скасування мит без гармонізації законодавства відповідно до євростандартів не дасть 

відчутних переваг від експорту вітчизняної продукції. Слід зазначити, що вже підготовлено 

нові законопроекти «Про безпеку харчових продуктів» та «Про ідентифікацію», які 

покликані відкрити для наших підприємств шлях до Європи. 



Позитивний ефект від відкриття європейського ринку для українських компаній 

виявився нетривалим, оскільки за підсумками 2014 року зростання українського експорту в 

ЄС склало лише 2,6%. Згідно з початковими прогнозами уряду, дія автономних преференцій 

мала б забезпечити зростання українського експорту в ЄС на рівні не менше 15%. Спочатку 

ці прогнози справджувалися. Так, за підсумками першого півріччя зростання українського 

експорту до ЄС склало 14,9%. Втім уже за підсумками дев'яти місяців минулого року 

зростання експорту в ЄС становило 12,3%. А з урахуванням того, що відкриття нового ринку 

потребує часу на укладання контрактів, можна було сподіватися, що темпи зростання 

поставок в ЄС будуть лише прискорюватися. Тим більше, українському експорту мала 

сприяти і девальвація гривні, яка зробила вітчизняну продукцію більш 

конкурентоспроможною. 

Якщо у 2013 році українські компанії експортували до ЄС товарів на суму 16,5 млрд. 

дол., то минулого року — на 17 млрд. Частка ЄС у структурі українського експорту зросла — 

з 26,6% до 31,5%, що пояснюється падінням поставок українських товарів на інші ринки, в 

першу чергу — на російський. В цілому минулого року темпи падіння українського експорту 

склали 13,5%. Водночас експорт в країни СНД знизився на 31,3%, а в РФ — на 33,7%. 

Виходячи з показників 2013 року та порівняння даних трьох кварталів і всього 2014 

року можна визначити, що падіння українського експорту до ЄС у IV кварталі склало біля 

22%.  

Рівень торгівлі з ЄС можна оцінити і за використанням європейських квот. Якщо ще 

недавно вважалося, що запропонованого ЄС обсягу квот на безмитне ввезення українських 

товарів недостатньо, то за підсумками 2014 року виявилося, що за більшістю позицій 

експорт навіть не розпочався. Як наслідок, зростання поставок до ЄС зафіксовано лише 

серед декількох товарних груп. Найбільші серед них: жири і масла (+58,4%), а також 

деревина і вироби з деревини (+21,8%). Набагато нижчими є темпи зростання продукції 

механічного (+5,5%) та електронного (+10,6%) машинобудування. Експорт українських 

зернових до ЄС зріс на 5%. 

Проблема гальмування темпів нашого експорту в ЄС особливо актуальна на тлі 

закриття російського ринку. Відповідно, якщо уряд не активізує заходи щодо підтримки 

українського експорту (з адаптацією європейських стандартів, створенням експортного 

агентства), то темпи падіння українського експорту в 2015 році можуть виявитися набагато 

вищими за минулорічні. 

При цьому слід зазначити, що продукція окремих галузей, а саме – птахівництво і 

зерновиробництво вже відповідає нормам ЄС. За умови відкриття зони вільної торгівлі в 

Україні ці галузі є конкурентоспроможними, що не можна сказати, наприклад, про 

вівчарство. Для України актуальною є проблема у збільшенні квот для безмитної торгівлі, 

адже для деяких галузей вони вкрай малі, наприклад: 5 тис. т — на мед, 20 тис. т — на цукор, 

6 тис. т — на ячмінну крупу чи 10 тис. т — на крохмаль. Проте наразі навіть такі квоти 

ще повністю не використано». 

До найбільш адаптованих до ЄС галузей, які експортують продукцію переробки, 

відносимо олійно-жирову промиловість. Попри всі негаразди в державі, вона нарощує 

обсяги: цьогоріч зростання виробництва становить 130%, а експорт збільшився на 140%. 

До кінця року планується вивезти 3,8 — 4 млн. т олії, а це – 56% усього світового експорту, 

що визначає Україну глобальним лідером у цій галузі. Україна наразі споживає 450 — 

500 тис. т олії на рік, а виробляє в 10 разів більше, що дозволило їй експортувати у країни ЄС 

565 тис. т продукції на 600 млн. дол., а вже 2014 року — 240 тис. т.  

Однак Європа намагається купувати сировину, щоб потім переробляти її  на своїх 

підприємствах для завантаження робочих місць і створення доданої вартості в єврозоні. При 

цьому, переробні потужності завантажено наполовину, оскільки 28 країн виробляють стільки 

ж соняшнику, як одна Україна. У минулому році в ЄС придбано ріпаку та соняшнику 

на 1,1 млрд. дол.   



Завдяки скасуванню мит з’явилася можливість постачання до Євросоюзу і фасованої 

олії, тому до 1 листопада планується продати її 50 тис. т. Звичайно, до Європи дуже важко 

проштовхнути продукцію через надмірну кількість директив і регламентів, які нормують 

показники безпеки. В Україні є поняття технічного регулювання, а самого регулювання 

немає. Існує чимало негармонізованих стандартів, і жодного технічного регламенту 

на харчову продукцію не затверджено, а обов’язкову сертифікацію скасовано. Тому держава 

повинна створити відповідні умови для сертифікації продукції, що адаптує національні 

стандарти якості до умов європейських ринків.  

Позитивні очікування щодо європейського ринку мають і вітчизняні кондитери, 

оскільки 40% їх продукції йде на експорт. За домовленостями з представниками ЄС уряд 

забезпечив нульову митну ставку на вироби карамельної, шоколадної та борошняно-

кондитерських груп. 

У минулому надвисокі мита були тим бар’єром, який унеможливлював розвиток 

експорту українських кондитерських виробів до Європейського союзу. У той час коли 

Україна застосовувала мито на рівні 5 — 10% від вартості, в ЄС запровадили складну 

систему мит, які треба було вираховувати із застосуванням спеціальних таблиць. Орієнтовно 

такий бар’єр становив 35 — 45% вартості товару, що визначало річні обсяги експорту 

кондитерської продукції усього на 50 млн. дол.  

За показниками якості та безпечності продукція кондитерської галузі вже відповідає 

всім європейським вимогам. Підприємства давно пройшли процедури відповідності 

стандартам та отримали необхідні сертифікати і за експертними оцінками прогнозується 

зростання експорту до 400 млн. євро на рік у найближчі 5 — 7 років, однак це зростання буде 

здійснюватись в умовах жорсткої конкуренції. 

Звичайно, ринок Європи перенасичений і надзвичайно конкурентний, але його 

місткість — 40 млрд. євро щороку, тобто у 10 разів більше, аніж у Митному союзі. Тому 

потрібно відійти від орієнтації на російський ринок, який є важкопрогнозованим. Росія вже 

тричі застосовувала спеціальні захисні заходи щодо української карамельної продукції, через 

що за 10 років її експорт знизився зі 140 тис. т до 4 — 5 тис. т. Допустивши вступ Росії 

до Світової організації торгівлі, Україна не вимагала радикально переглянути цю ситуацію, 

що безумовно є недопустимим з огляду на відстоювання національних інтересів.  

Крім зовнішніх загроз існують і внутрішні ризики, особливо значна зарегульваність 

української економіки зі складною системою оподаткування і не завжди зрозумілою 

методикою митних процедур. Викликає питання також монополія ДП «Укрекоресурси» 

у сфері утилізації відходів, адже без печатки експерта-еколога неможливо пройти митницю. 

Крім того, кондитерів турбує заборгованість з повернення експортного ПДВ, яка сягає 

близько 100 млн. грн. для п’яти найбільших підприємств галузі, без урахування «Roshen» 

і «Конті» і деякі фабрики через це не можуть купити цукор. 

Хоча Україна є чистим імпортером фруктів та ввозить чимало овочів, існують певні 

перспективи і в цій сфері. Щороку 200 — 300 тис. т фруктів в Україну завозять з Європи, 

осеільки вирощені в наших теплицях овочі не можуть конкурувати з європейськими через 

високу собівартість, спричинену застарілими енергозберігаючими технологіями. 

Перспективною продукцією для виходу на ринки ЄС є українські яблука, проте 

у цьому сегменті потужним конкурентом виступає Польща, яка посідає перше місце в Європі 

за експортом яблук. Власне, польські компанії конкурують з вітчизняними і на російському 

ринку. Натомість користується попитом промислове яблуко, адже у нас ще є чимало старих 

садів, де вирощують кислі його сорти і їх немає у Європі, тому український концентрат 

є своєрідним ексклюзивом. Щороку його експортують близько 70 тис. т, а безмитну квоту 

в 10 тис. т вибрано всього за два місяці. Підприємства можуть удвічі збільшити обсяг 

виробництва, і все одно європейські партнери його викуплять. 

        Отже, економічні преференції сформували певні фінансові результати для України, 

зокрема загальний економічний ефект для української економіки у 2014 році становив  497 

млн.євро, який включає: 



 97 млн.євро – економія українськими експортерами від скасування ввізних мит ЄС; 

 340 млн.євро – збільшення експорту української агропродукції; 

 53 млн.євро – збільшення експорту переробленої с/г продукції. 

       Підсумовуючи вищесказане варто зазначити, що встановлення економічних преференцій 

Євросоюзу є суттєвою підтримкою для українського АПК.  Проте існує ряд бар'єрів, а саме - 

недосконалість законодавчої бази та невідповідність якості вітчизняної продукції до вимог 

Євросоюзу на фоні нестабільної політичної ситуації і невизначеного стану валютного ринку, 

які необхідно вирішувати для повноцінної інтеграції України у Європейський Союз.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК КОМПЛЕКСУ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Зміни в економіці України, що пов'язані з переходом до ринкових засад господарювання, 

потребують нових способів і підходів до управління економічними процесами. Значною 

мірою це стосується й управління процесами формування та використання фінансових 

ресурсів на рівні держави, підприємницьких структур, інших господарських об'єднань і 

громадян. Отже, у сучасних умовах об'єктивно зростає роль фінансового менеджменту як 

комплексу взаємопов'язаних управлінських рішень і заходів на різних рівнях управління 

фінансовими ресурсами. 

Багато хто з авторів намагається довести відмінність між термінами "фінансовий 

менеджмент" та "управління фінансами". Так, зокрема С.Л. Уліна вважає, що фінансовий 

менеджмент, як термін американського походження, можна застосовувати лише тоді, коли 

йдеться про бізнес, тобто управління фінансово-економічними процесами комерційної 

організації. На її думку, управління фінансами – поняття ширше, порівняно з фінансовим 

менеджментом, оскільки воно має місце у всіх економічних формаціях, зокрема й у плановій 

економіці, може здійснюватися як на рівні держави, так і на рівні комерційних і 

некомерційних організацій. 

На мій погляд, зміст управління фінансами (фінансового менеджменту) полягає в 

ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних 

цілей виробництва. Виходячи з філософського тлумачення процесу як послідовної зміни 

стану суб'єкта, можна зробити висновок, що процес управління фінансами є процесом зміни 

функцій, за допомогою яких суб'єкт господарського управління впливає на об'єкт – фінансові 

потоки з метою їх оптимізації та отримання кінцевого результату виробництва (чистого 

прибутку). 



На нашу думку, роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств полягає в 

наукових принципах, засобах та формах організації грошових відносин підприємства, 

спрямованих на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: 

 розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; 

 інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітностіпідприємства); 

 оцінка інвестиційних проектів і формування „портфеля" інвестицій; 

 поточне фінансове планування та контроль. 

Є.Ф. Брігхем, будучи насамперед практиком у сфері фінансового менеджменту, 

виділяє такі специфічні заходи, які здійснюються під час управління фінансами компанії: 

прогнозування та планування; допомога у прийнятті рішень; взаємодія і управління; 

діяльність на фінансовому ринку, 

Систематизувавши дані з праць відомих фахівців із питань фінансового менеджменту, 

автори дійшли висновку, що в наш час можна визначити три основні підходи до тлумачення 

функцій фінансового менеджменту. Перший підхід полягає у фактичному ототожнені 

функцій фінансового менеджменту і фінансів підприємств із деякими варіаціями. До цих 

функцій відносять: 

1) відтворну функцію, яка забезпечує збалансованість між рухом матеріальних і 

фінансових ресурсів на всіх стадіях кола оберту капіталу в процесі простого і розширеного 

відтворення; 

2) розподільчу функцію, яка формує і використовує грошові фонди, підтримує 

ефективну структуру капіталу підприємства; 

3) контрольну функцію, яка контролює зміни фінансових показників, стану платежів і 

розрахунків. 

Оскільки фінансовий менеджмент є інструментом формування та використання 

грошових доходів і фондів, вони об'єктивно відображають розподільчий процес. Управління 

контрольною функцією фінансово менеджменту виявляється в контролі за розподілом 

внутрішнього валового продукту за відповідними фондами та їх використанням відповідно 

до цільового призначення. У сучасних умовах фінансовий контроль повинен забезпечити 

розвиток суспільного й приватного виробництва, прискорення НТП, підвищення якості праці 

в усіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу та невиробничу сфери і 

спрямований на поліпшення економічного стимулювання, раціональне й економне 

витрачання матеріальних, трудових, фінансових та природних ресурсів, скорочення 

невиробничих витрат тощо. 

У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту перебуває поки лише 

в стадії становлення, зіштовхуючись із об’єктивними економічними труднощами, 

недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до 

роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових 

реформ і подолання кризових економічних тенденцій дозволить повною мірою 

використовувати теоретичні результати і практичний досвід фінансового менеджменту. 

Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем 

розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним 

сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в галузі фінансових відносин, ускладнення 

ринкової ситуації, постійна зміна зовнішніх і внутрішніх чинників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кожушко А.В. 

к.е.н., доц. Шолудько О.В. 

 

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах криз, ринкових перетворень економіки держави, постає необхідність пошуку 

нових шляхів виробництва і реалізації продукції, адаптації господарюючих структур до умов 

сьогодення. 

В умовах кризових ситуацій, ринкової нестабільності фінансовий стан багатьох 

підприємств, в тому числі аграрних, залежить від вміння вчасно реагувати на виклики 

зовнішнього і внутрішнього середовища економічної системи[4]. 

Особливість підприємства як системи полягає в тому, що підприємство — це відкрита 

система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з навколишнім середовищем[1, 

с. 10]. 

Обов'язковою складовою фінансового менеджменту є фінансова діагностика, яка 

дозволяє виявити недоліки функціонування організації з метою оптимізації її роботи, пошуку 

резервів підвищення ефективності діяльності та шляхів підвищення ефективності 

виробництва продукції та її реалізації. 

Тому, на наш погляд діагностика фінансового стану підприємства дозволяє 

встановити причинно-наслідкові зв'язки між "вхідними чинниками", які використовує 

підприємство під час своєї діяльності та "вихідним" кінцевим результатом та дає змогу 

виявити недоліки функціонування організації з метою оптимізації її роботи, пошуку резервів 

підвищення ефективності діяльності. 

Фінансовий аналіз пов’язаний з господарськими явищами та процесам, які виражають 

сутність відносин щодо: 

— формування фінансових ресурсів підприємства з відповідних джерел; 

— розміщення фінансових ресурсів в активах; 

— формування витрат при створенні об'єктів  діяльності і вибутті активів; 

— грошових потоків підприємства; 

— створення доданої вартості суб’єктами господарювання; 

— формування, розподілу і використання фінансових результатів [2, с. 17]. 

Економічна діяльність підприємства чи організації вважається ефективною, якщо 

підприємство раціонально використовує наявні активи;  своєчасно погашає зобов'язання; 

функціонує рентабельно [3, с. 172], що залежить від процесу формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів господарства. 

Формування фінансових ресурсів сільськогосподарського підприємства залежить від 

результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності, яка визначається 

специфікую аграрної сфери: економічний процес відтворення переплітається з природним 

процесом зростання і розвитку живих організмів, що розвиваються на основі біологічних 

законів; циклічний (календарний) процес природного зростання і розвитку рослин і тварин 

зумовив сезонність сільськогосподарської праці та споживання, попиту; великий ступінь 

ризику господарської діяльності, пов'язаний з значною залежністю від природних умов та 

впливає на фінансовий стан аграрного формування. 

Проведення діагностики фінансового стану, на наш погляд,  викликано потребою в  

аналізі і оцінці тих проблем, з якими підприємство чи організація може стикнутися вході 

своєї роботи (рис.1) та можливістю виникненням кризових ситуацій. 
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Рис. 1.Ризики підприємницької структури* 

*Авторська розробка 

З нашої точки зору інформація, одержана вході проведеної діагностики  є досить 

цінною для її користувачів, оскільки вона відображає не лише наявний фінансовий стан 

підприємства, а й ті фактори, які на нього вплинули. 

Саме тому, для запобігання цих ризиків, головними завданнями фінансового 

менеджменту на підприємстві будь-якої сфери чи виду діяльності має стати: 

1. Аналіз і оцінка фінансових показників діяльності, на основі отриманих даних 

2. Розробка коротко, середньо і довгострокових планів розвитку підприємства 

На нашу думку, фінансовий менеджмент в сучасних умовах має забезпечити 

мінімізацію ризиків неповернення коштів, витрачених на виробництво та реалізацію 

продукції. яка залежить від видів людської діяльності та природних явищ; виявляти "слабкі" 

місця на всіх етапах господарської діяльності, а також реагувати на ті зміни, які 

відбуваються в економічній системі як на мікро так і на макро рівні. 

Таке поняття дає змогу: характеризувати ризик не лише з точки зору якісної оцінки, але й з 

кількісної; застосовувати конкретні методи та прийоми щодо його запобігання; ідентифікації 

його з ризиками, притаманними іншим сферам діяльності підприємств. Ризик в цьому 

випадку може оцінюватись його ступенем та розміром. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ 

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є спеціалізованою установою Організації 

об’єднаних націй, що була створена 27 грудня 1945 року 28 державами-засновниками з 

метою регулювання валютно-кредитних відносин та надання допомоги його учасникам. 

Так само, як і Світовий банк, МВФ є міжнародною фінансовою інституцією, що 

займається підтримкою макроекономічної стабільності у світі. Однак, на відміну від 

Світового банку, діяльність МВФ зосереджена на відносно короткострокових економічних 

кризах. Світовий банк надає кредити тільки бідним країнам, МВФ може кредитувати будь-

яку країну з числа членів, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття 

короткострокових фінансових зобов’язань.  

Міжнародний валютний фонд – це своєрідна каса взаємодопомоги для 187 держав, які 

є його членами. Згідно з установленими квотами кожен учасник вносить до фонду кошти і 

бере участь у формуванні органів управління. Потім за рахунок коштів організації 

здійснюється кредитування бідних країн та підтримується світова економіка.  

Внесення коштів до фонду здійснюється за наступною схемою: 1/4 в резервних 

валютах (долар США, євро, японська йєна, британський фунт стерлінгів) і 3/4 в національній 

валюті країни-донора. Для приведення внесених коштів до єдиного знаменника 

використовується внутрішня валюта МВФ – так звані «спеціальні права запозичення» (SDR). 

В SDR МВФ веде усі свої розрахунки і видає кредити. SDR можна обміняти на будь-яку 

іншу валюту світу в рамках МВФ або за його межами.  

Формально на зборах фонду його учасники намагаються дотримуватися принципу 

одноголосності. На практиці фактичне управління МВФ здійснюють країни, що володіють 

найбільшою квотою внесених коштів. Найбільшу кількість голосів мають США (17,1%), 

Німеччина (6%), Японія (6,1%), Велика Британія (5%), Франція (5%), Саудівська Аравія 

(3,2%), Китай (2,9%) і Росія (2,7%). Сумарна частка країн ЄС становить 30,3%. За традицією 

МВФ завжди очолювали європейці. На противагу МВФ керівником Світового банку завжди 

призначався американець. Цього негласного правила дотримуються вже більше 50 років. 

Спочатку МВФ надавав кредити на покриття тимчасових розривів платіжних балансів. 

Оскільки фонд не бере застави, а кредит може бути «проїдений», пропонувалися певні 

рекомендації, які ніби нормалізують економічну ситуацію країни-позичальника і 

забезпечують повернення кредиту. Щоб уникнути звинувачень у втручанні у внутрішні 

справи інших країн, рекомендаціям надавалася форма стабілізаційної програми, яку 

отримував уряд і центральний банк країни-позичальника.  

Державний борг Україниперед Міжнародним валютним фондом на початок 2015 року 

становить 7 млрд 607 млн 477,24 тис. дол. Це випливає з оприлюднених на сайті Мінфіну 

даних щодо держборгу України. 

У структурі державного боргу 3,651 млрд доларів (або 5,23% у загальній структурі 

держборгу України) зазначено як заборгованість за позиками, отриманими від міжнародних 

фінансових організацій, ще 1,779 млрд доларів (2,55%) - як заборгованість, не віднесена до 

інших категорій. 

У структурі гарантованого держборгу Україна заборгувала МВФ $2,058 млрд (2,95%) 

як заборгованість за позиками, отриманими від міжнародних фінансових організацій, ще 

$117 млн (0,17%) - як заборгованість, не віднесена до інших категорій. 

Європейському співтовариству Україна завинила $1,658 млрд (2,38%), Європейському 

банку реконструкції та розвитку - $581 млн (0,83%), Європейському інвестиційному банку - 

$485 млн (0,70%), а Міжнародному банку реконструкції та розвитку - $4,332 млрд (6,21%). 

Гарантований держборг України перед Європейським співтовариством з атомної 

енергетики становить $28 млн (0,04%), Європейським банком реконструкції та розвитку - 

http://ukr.lb.ua/news/2015/01/28/293566_derzhborg_ukraini_rik_skorotivsya.html
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$84 млн (0,12%), а Міжнародним банком реконструкції та розвитку - $368 млн 311,30 тис. 

дол. (0,53%).  
 

Лемешко О. І. 

                                                         к.е.н., ст. викл. Агрес О.Г. 

 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах окремого підприємства, 

так і в масштабах економіки в цілому є об'єктивною умовою їх життєздатності. Складовою 

цього кругообігу виступають грошові надходження і грошові витрати суб'єктів 

господарювання. Грошовий обіг відображає відносини між учасниками процесу 

виробництва, розподілу, споживання, а тому має свої специфічні важелі впливу на хід та 

результати виробничо-господарської діяльності підприємства. Саме це дає підстави вважати 

управління грошовими потоками  складовою фінансового менеджменту. 

 Грошові потоки — це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у 

результаті виробничо-господарської діяльності підприємств. 

Виділяють такі види грошових потоків: 

- грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового 

потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес 

підприємства в цілому; 

- грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності) 

підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як 

самостійний об'єкт управління в системі господарської діяльності підприємства; 

- грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського 

процесу підприємства такий вид грошового потоку слід розглядати як первинний об'єкт 

самостійного управління.. 

Управління грошовими потоками являє собою систему принципів і методів розробки 

й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням 

коштів підприємства й організацією їхнього обороту. 

Принципи управління грошовим потоками та їх зміст: 

- інформативна достовірність. Цей принцип пов'язаний з формуванням певної 

інформаційної бази, необхідної для здійснення фінансових операцій підприємства; 

- збалансованість. Даний принцип використовується з метою оптимізації грошових 

потоків підприємства в процесі управління ними; 

- забезпечення ефективності. У зв'язку з нерівномірністю утворення і руху грошових 

потоків у процесі фінансово-господарської діяльності виникає необхідність забезпечення 

ефективного використання коштів, що передбачає відслідковування руху грошових потоків у 

часі; 

- забезпечення ліквідності. У процесі управління грошовими потоками необхідно 

забезпечувати достатній рівень їх ліквідності в часі. Для цього проводиться в динаміці 

процедура синхронізації додатного і від'ємного грошових потоків. 

Згідно із принципами управління формують систему методів управління грошовими 

потоками. До складу основних методів управління грошовими потоками відносять: 

- аналіз грошових потоків; 

- планування та оптимізація; 

- контроль за рухом грошових коштів; 

- облік та звітність. 

Аналіз грошових потоків — це сукупність методів формування і обробки даних про 

грошові потоки, які дають об'єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів 

підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх реалізації. 



З урахуванням терміну часу, ступеня деталізації об'єктів і показників аналіз може 

бути перспективним, поточним і оперативним. 

 

З погляду обсягів аналіз може бути тематичний, тобто пов'язаний з визначеною 

конкретною метою, локальний — пов'язаний з діяльністю окремого підрозділу, комплексний 

— охоплює всі сторони діяльності підприємства. 

Інформаційною базою для аналізу грошових потоків за звітні періоди є форми 

бухгалтерської звітності, додатки до них та інші облікові документи. 

Аналіз грошових потоків та оцінка їх впливу на фінансовий стан підприємства 

визначається системою показників, до яких відносять показники ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості. 

Результати аналізу враховуються при плануванні грошових потоків та їх оптимізації. 

Планування грошових потоків — це процес визначення їх обсягів за видами 

діяльності, часовими інтервалами та напрямами використання з метою забезпечення 

максимальної синхронізації надходжень і витрат та платоспроможності підприємства. 

У процесі планування досягається оптимізація грошових потоків, тобто знаходження 

такого співвідношення між вхідними і вихідними грошовими потоками, між напрямами й 

умовами залучення та використанням грошових коштів, яке дає змогу досягти найкращих 

результатів діяльності (мінімізації витрат, максимізації прибутку). 

Контроль за надходженням та використанням грошових коштів є системою 

спостереження і перевірки процесу надходження та використання грошових коштів з метою 

визначення відхилень від їх заданих параметрів. Як функція управління контроль об'єктивно 

необхідний. Він спрямовує процес управління за встановленими ідеальними моделями, 

коригуючи поведінку підконтрольного об'єкта. 

Сутність і значення контролю за грошовими потоками полягає в тому, що суб'єкт 

управління здійснює перевірку виконання запланованих параметрів формування грошових 

фондів, напрямів їх використання, дотримання синхронності надходжень і витрат у 

встановлені періоди часу, блокує відхилення від заданої програми, а в разі виявлення 

порушень сигналізує про необхідність коригування системи управління. Таким чином, 

контроль є засобом отримання інформації про грошові потоки по каналу зворотнього зв'язку, 

тобто за результатами свого управлінського впливу на об'єкт управління. 

У циклі управління грошовими потоками облік є кінцевою стадією. Він передбачає 

визначення, реєстрацію на різних носіях та класифікацію інформації про грошові 

надходження та витрати для отримання підсумкових даних, які відображають досягнутий 

результат. Результати обліку відображаються у звітності. Таким чином, облік як кінцева 

стадія в циклі управління є одночасно початковою стадією для наступного циклу. Облік і 

звітність складають інформаційну базу для аналізу грошових потоків за звітний період. 

Отже, наведені методи управління грошовими потоками є одночасно етапами процесу 

управління в цілому. Кожен з цих етапів є вихідним для іншого, як це відображено на рис 

Ефективним управлінням можна досягти фінансової рівноваги, отримання прибутку 

та підтримати платоспроможність, що забезпечить виживання, стабільне функціонування та 

процвітання будь-якого з суб'єктів господарювання в жорстких умовах ринку. 

 

Маланій І.О. 

к.е.н., доц. Садура О.Б. 

 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішою характеристикою його 

діяльності та фінансово-економічного добробуту, яка характеризує результат його 

поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для 



інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й 

зобов'язаннями і нарощувати економічний потенціал. 

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, яке залежить від багатьох 

факторів і характеризується складом і розміщенням коштів, структурою їх джерел 

(забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування 

підприємства), швидкістю обороту капіталу, здатністю підприємства погашати свої 

зобов'язання в строк і в повному обсязі (фінансові відносини з іншими юридичними та 

фізичними особами), а також іншими чинниками. Отже, під фінансовим станом розуміється 

здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Це найважливіша характеристика його 

ділової активності і надійності.  

В першу чергу фінансовий стан підприємства оцінюється його фінансовою стійкістю і 

платоспроможністю. Платоспроможність відображає здатність підприємства платити за 

своїми боргами й зобов'язаннями в конкретний період часу. Під фінансовою стійкістю слід 

розуміти платоспроможність підприємства у часі з дотриманням умови фінансової рівноваги 

між власними і позиковими коштами. 

На сьогоднішній день на фінансову стійкість підприємства найбільше впливають 

економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити виникнення кризових явищ, 

банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно зауважити, що на сучасному етапі 

розвитку економіки України фінансова стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. 

Основними чинниками цього є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, 

нестабільна державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в 

Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі. Значний вплив на фінансову 

стійкість підприємств справляє також зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює 

експортну та імпортну політику. Така політика повинна бути спрямована на створення 

сприятливих умов для українських товаровиробників на світовому ринку. На фінансову 

стійкість підприємств істотно впливаєі  фаза економічного циклу, в якій перебуває економіка 

держави. У період кризи існує відставання темпів реалізації продукції від темпів її 

виробництва, що спостерігається сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні 

запаси, що ще більше скорочує збут. Зменшуються також і доходи суб’єктів господарської 

діяльності, падають обсяги прибутку. Все це зумовлює зниження ліквідності підприємств, 

їхньої платоспроможності та формує передумови для масових банкрутств. 

Отже, на фінансову стійкість впливають різні причини - як внутрішні, так і зовнішні, 

зокрема:  

 виробництво і випуск дешевої продукції, що користується попитом;  

 міцне становище підприємства на товарному ринку;  

 високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування 

передових технологій;  

 налагодженість економічних зв'язків із партнерами;  

 ритмічність кругообігу засобів, ефективність господарських і фінансових 

операцій;  

 мала ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності.  

Таке розмаїття причин обумовлює різні грані самої стійкості, яка стосовно до 

підприємства може бути спільною, фінансової, цінової і т.д., а залежно від факторів, що 

впливають на неї - внутрішньою і зовнішньою.  

Внутрішня стійкість підприємства - це такий стан матеріальної і вартісної структури 

виробництва і реалізації продукції, і така її динаміка, за якої забезпечується стабільно 

високий результат функціонування підприємства. В основі внутрішньої стійкості лежить 

принцип активного реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Звісно, підприємство може управляти лише внутрішніми чинниками впливу на 

фінансову стійкість. Саме тому найбільшої уваги необхідно приділяти цій групі чинників, 

адже забезпечення оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами, 

вибір виду діяльності і структури продукції, ефективне управління необіговими активами, 



забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір стратегії і тактики 

управління фінансовими ресурсами і прибутком, впровадження нових технологічних 

моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, дослідження і розробка 

можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі – фактори, які повністю або 

частково залежать від підприємств. 

Одним з важливих компонентів фінансової стійкості є наявність необхідної кількості 

фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови ефективної роботи підприємства 

та отримання прибутку. Ключовими характеристиками є платоспроможність та  

кредитоспроможність. 

Зміст платоспроможності лише на перший погляд зводиться до наявності вільних 

грошових коштів, необхідних для погашення наявних зобов'язань. При відсутності вільних 

грошових коштів, потрібних для розрахунку за борговими зобов'язаннями, підприємства 

можуть зберігати платоспроможність, якщо вони в змозі швидко продати щось зі свого 

майна і завдяки виручених засобів розрахуватися. Для визначення платоспроможності 

підприємства з урахуванням ліквідності його активів зазвичай використовують баланс. 

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні розмірів коштів за активами, згрупованих за 

ступенем їх ліквідності, з сумами зобов'язань за пасивами, згрупованими за термінами їх 

погашення.  

Фінансова стійкість тісно пов’язана з кредитоспроможністю. Кредитоспроможність 

характеризується тим, наскільки вчасно та в повному обсязі підприємство розраховується з 

раніше одержаними кредитами, наскільки проявляється його здатність при необхідності 

мобілізувати грошові засоби з різних джерел на прийнятних умовах тощо. Однак найчастіше, 

визначення кредитоспроможності - це поточний фінансовий стан підприємства, а також 

прогнозовані перспективні його зміни. Очевидно, що коли у підприємства протягом певного 

періоду спостерігається тенденція до зниження рентабельності, то падає і його 

кредитоспроможність. Кредитоспроможним є підприємство при наявності в нього передумов 

для одержання кредиту і спроможності своєчасно повернути взяту позику зі сплатою 

належних відсотків за рахунок прибутку та інших фінансових ресурсів.  

Все вищевикладене дозволяє стверджувати, що фінансова стійкість - комплексне 

поняття, що виражає такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і 

використання, яке забезпечує йому розвиток на основі зростання прибутку і капіталу при 

збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах  ризику.   

Отже, можна стверджувати, що процес забезпечення фінансової стійкості має бути 

націлений на мінімізацію негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на 

діяльність підприємства, створення передумов ефективної реалізації запланованих дій. 

 

Покиньброда О.В. 

ас. Содома Р.І. 

 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У ФОРМІ 

ФАКТОРИНГУ  

 

На сучасному етапі світова економіка, як сукупність національних господарств, їх 

політичних та економічних взаємовідносин набуває характерних рис інтернаціоналізації та 

глобалізації світових зв’язків, що супроводжуються зростанням економічної 

взаємозалежності країн усього світу. Для банківської системи України актуальними є 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності надання фінансових послуг. 

Відповідно дієвим чинником конкурентної боротьби стає не зниження розцінок і тарифів, 

проведення різноманітних заходів заохочення, а цінові методи розширення асортименту та 

якості так званого комплексу розрахунково-платіжних і фінансових послуг, що 

зумовлюються зростаючими потребами клієнтів банку. На нашу думку, в сучасних умовах 



функціонування вітчизняних банківських установ та суб’єктів підприємницької діяльності не 

можливе без використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних 

відносин, саме тому питання аналізу перспективи розвитку факторингу в Україні на сьогодні 

з теоретичного та практичного аспекту дослідження є актуальне. 
Банківські установи та підприємства з деяким острахом відносяться до використання 

факторингових схем, так як факторингове фінансування, так або інакше, продовжує нести в 

собі великі ризики. І багато операторів ринку, банки, факторингові компанії вже зіткнулися з 

такими ризиками. 

Факторинг насамперед призначений для вирішення таких питань, як негайне 

інкасування коштів або одержання їх на визначену у факторинговому договорі дату, 

незалежно від платоспроможності платника; покриття ризиків, пов’язаних зі своєчасним 

отриманням оплати; управління дебіторською заборгованістю клієнта; надання 

консалтингових послуг власнику дебіторської заборгованості тощо. Факторинг дає змогу 

постачальникові мінімізувати ризики, пов’язані із відстроченням оплати придбання товарів 

чи послуг, зменшує необхідність у відволіканні значних адміністративних ресурсів для 

отримання оплати від покупця за поставлені товари чи послуги, а також дає змогу 

постачальнику отримати кошти за свою дебіторську заборгованість.  

Поняття та предмет договору факторингу чітко визначені в Цивільному і 

Господарському Кодексах. Згідно ст. 1077 Цивільного Кодексу договір факторингу – це 

договір, згідно якого одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові 

кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або 

зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи 

(боржника) [2]. Згідно зі ст. 350 Господарського Кодексу факторинг – це придбання банком 

права вимоги в грошовій формі з поставки товарів або надання послуг з прийняттям ризику 

виконання такої вимоги та прийом платежів [1].   

Отже, факторинг – комплекс послуг, що надаються клієнту спеціалізованою компанією 

(фактором) в обмін на уступку дебіторської заборгованості (обов'язковим є перехід права 

власності на дебіторську заборгованість). Важливо знати і розуміти, що факторинг – 

самостійний напрямок економіки, скерований на надання комплексних послуг, що сприяють 

росту об’єму продаж торгових і виробничих компаній та не являється частиною ніякої іншої 

галузі економіки і важливий сам по собі.  

Згідно нормативами Національного банку України та внутрішньобанківськими 

положеннями факторинг не вважається аналогом кредиту. Тому, збільшуючи обсяги 

факторингових операцій, клієнт не плюсує до власного кредитного портфеля банку 

додатковий борговий вантаж, зменшуючи свої подальші можливості при кредитуванні. 

Скажімо, при накопиченні певної кредиторської заборгованості підприємству можуть 

відмовити у кредитуванні.  

В процесі проведеного дослідження нами було визначено, що впродовж останніх років 

визначилися пріоритетні інтереси щодо факторингових операцій і в Україні, які надаються 

такими банками, як ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк)», 

Пат «Приватбанк», ПАТ «UniCreditBank»  та інші. Це обумовлено не лише законодавчим 

регулюванням, а й економічною суттю факторингу. Остання полягає в наданні фактором 

клієнту таких фінансових послуг, завдяки яким клієнт отримує ряд переваг і економічну 

вигоду. Нами було визначено переваги використання внутрішнього факторингового 

обслуговування, а саме: здійснюється оптимізація та збільшення ліквідності балансу 

підприємства, мінімізується та прискорюється оборотність дебіторської заборгованості, 

збільшується можливість покриття дефіциту оборотних коштів, спрощується планування 

грошових потоків, виникає можливість без ризикового надання контрагентам відстрочки 

платежу і тим самим збільшення потенційних покупців та збільшення обсягу продажу 

товарів і надання послуг, покращується кредитна привабливість та фінансовий потенціал 

підприємства. Більш того, разом із фінансуванням клієнт може розраховувати на допомогу 

фактора в управлінні дебіторською заборгованістю. 



Існує думка, що єдиним і головним недоліком факторингу є його ціна, яка трохи вища 

від ставки за кредитом. Ця плата складається з двох частин: власне відсотків за позикою і 

комісійних за послуги банку з управління дебіторською заборгованістю. 

Факторинг є високодохідним банківським продуктом, ефективним знаряддям 

банківського менеджменту, однієї із форм інтегрування банківських операцій, які найбільш 

пристосовані до сучасних процесів розвитку економіки. 

У розвитку факторингу зацікавлені банки та їхні клієнти. Здійснення факторингових 

операцій йде на користь як банківській системі, так і підприємствам, установам, 

організаціям. Тому можна сподіватися на розвиток факторингу в Україні за умови 

поступової стабілізації ринкових відносин господарської сфери країни, податкової політики 

та формування ефективного грошового обігу. Здійснення факторингових операцій дасть 

змогу  банкам України значно розширити коло своїх клієнтів, збільшити обсяг прибутку і 

диверсифікувати активні операції та пов’язані з ними ризики. Здійснення банками 

факторингових послуг дозволить займатися ризикованим, але високоприбутковим 

фінансовим бізнесом, який істотно підвищить їх конкурентоспроможність. 
Важливу роль відіграє й обізнаність менеджерів, економістів та керівників з 

факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна підготовка спеціалістів та 

фахівців українських підприємств повинна розкрити їм ефективні методи управління 

підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці, серед яких і є факторинг.  

Кожне підприємство використовує різні джерела фінансування своїх оборотних 

засобів, зокрема це: власні кошти, товарний кредит від постачальника, попередня оплата від 

покупця, банківський кредит, овердрафт, факторинг тощо. Коротко проаналізувавши і 

порівнявши вище зазначені джерела фінансування оборотних засобів підприємств, можна 

навести основні їх переваги та недоліки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняння джерел фінансування оборотних засобів підприємств 
 Власні 

кошти 

Товарний 

кредит 

Банківський 

кредит 

Овердрафт Факторинг 

Доступність + + - + + 

Наявність забезпечення - - + - - 

Необхідність повернення - + + + - 

Обмежений строк використання - + + + - 

Обмеження суми + + + + - 

Документальне оформлення - - + - - 

Оперативність в залученні + - - + + 

Страхування ризиків - - - - + 

Як бачимо, використання факторингу не лише дає змогу підприємству уникнути 

кризових явищ, а й сприяє подальшому розвитку підприємства, отриманню великих 

прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

На сьогоднішній день тема фінансового забезпечення, кредитування підприємств 

АПК є досить актуальною, оскільки суб’єкти аграрного бізнесу не в змозі самостійно 

фінансувати свою діяльність і таким чином мають потребу у фінансових ресурсах. Залежно 

від власника джерела, фінансування поділяються на власні, позикові та залучені. Зазвичай, 

структура джерел фінансування підприємства залежить від галузі народного господарства. В 

переважній більшості випадків суб’єкти господарювання орієнтуються на власні внутрішні 

джерела фінансування, однак їх обсяги не завжди здатні забезпечити навіть просте 

відтворення [2]. 

Станом на 2014 рік в Україні налічується 42 тис. малих та середніх 

сільгоспвиробників, що обробляють близько 11 млн. га земель. Областями - лідерами з 

наявністю фермерських господарств є Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, 

Кіровоградська. 

Важливим методом фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств є 

виділення дотацій з державного бюджету. 

З метою здешевлення кредитних ресурсів, залучених підприємствами аграрного 

сектору області в банківських установах, щорічно, з державного бюджету через Міністерство 

аграрної політики та продовольства України за бюджетними програмами КПКВ 28011240 

«Здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення 

кредитів»та КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам»  виділяються 

бюджетні кошти. 

Проаналізувати видатки із державного бюджету на підтримку сільськогосподарським 

підприємствам ми можемо на основі нижче наведеної таблиці. 

 

Таблиця 1 

Видатки державного бюджету на підтримку АПК, млн грн. 
 2011 2012 2013 

Тваринництво і 

рослинництво 

- - - 

Підтримка тваринництва 2030 732 650 

Закладка і догляд за 

молодими садами 

557 1075 100 

Компенсація вартості 

складної техніки 

10 - - 

Боротьба з шкідниками 1 34 26 

Інші програми 270 1077 97 

Разом 2868 2918 872 

 

Із таблиці бачимо, що за досліджуваний період 2011-2013 років обсяг видатків з 

державного бюджету на підтримку АПК значно зменшився, що досить негативним та 

гальмуючим фактором для розвитку фермерських господарств. Нестабільна політична та 

ринкова ситуації часто спричиняють банкрутство цілих галузей, що веде до тотального 

безробіття на селі [6]. 

Значна кількість банків України займається кредитуванням сільськогосподарських 

виробників та підприємств АПК. На сьогоднішній день це число становить 119. Зазвичай 

сільськогосподарські підприємства звертаються в «Райффайзен Банк Аваль», «Креди 

Агріколь», «Промінвестбанк», «Ощадбанк», здебільшого завдяки розгалуженій мережі 

філіалів цих банків в Україні [1]. 



Проте економічна криза і високі кредитні ставки призвели до звуження кредитного 

портфеля підприємств АПК більш ніж на 3 млрд грн. у 2014 році. Так, станом на 26 вересня 

2014 року банківські кредити залучили 1928 підприємств галузі, що на 276 підприємств 

менше від показника 2013 року. Загальний обсяг кредитів у 2014 році склав 8,1 млрд грн. 

Всього банківські кредити, надані підприємствам АПК, складають більше 103,9 млрд грн. 

Таблиця 2 

Динаміка обсягів кредитування аграрних підприємств 

  

станом на 30 вересня, млрд грн 

2010 2011 2012 2013 

Кредити до 1 року 9,3 13,5 16,5 20,7 

Прострочена заборгованість за кредитами до 1 року 1,3 0,7 0,7 1,1 

Кредити, усього 26,6 34,2 38,1 40,4 

Прострочена заборгованість за кредитами, усього 3,4 3,3 3,0 2,6 

Питома вага у загальному обсязі:          

Кредитів до 1 року 35% 39% 43% 51% 

Простроченої заборгованості за кредитами до 1 року 36% 22% 22% 42% 

Джерело: Додаток до Статистичного бюлетеня НБУ за відповідні роки 

За даними НБУ, в 2014 р сільськогосподарські підприємства України залучили на 32% 

менше кредитних коштів у порівнянні з 2013 р При цьому середня ставка кредитування в 

національній валюті для сільськогосподарських підприємств виросла на 1,5% і склала 21,5%. 

Разом з тим, на 28% зменшилася кількість підприємств, які отримали позики, що є наслідком 

скорочення банками програм кредитування агросектору та посилення вимог кредиторів до 

позичальників. 

У той же час, загальна кількість непогашених кредитів, наданих 

сільськогосподарським підприємствам, становить 55340 млн. грн. і за рік зросла на 11840 

млн. 

У країнах Євросоюзу сільськогосподарським виробникам надають кредити під 

незначний відсоток. Наприклад, в Польщі кредити для фермерських господарств банки 

надають під 8-9 відсотків, порівнюючи як в Україні це 25-30 відсотків, при цьому, в умовах 

досить нестабільної політичної та економічної ситуації на даний час сільськогосподарським 

підприємствам проблематично отримати навіть короткостроковий чи середньостроковий 

кредит [3]. 

 Це вкрай негативне явище, так як вітчизняні сільгоспвиробники не в змозі виплатити 

кредит і розвивати свою діяльність. В Данії кредити надають під 3-4 відсотки, тобто ці 

країни створюють сприятливі умови для ведення сільського господарства. 

Особливе місце в системі сільськогосподарського кредитування в європейських 

країнах займають кредити під заставу землі, тобто іпотечні кредити. Фермери активно 

користуються іпотекою, яка дозволяє продуктивно використовувати частину капіталу, 



зв’язаного у вартості землі та майна.Іпотечний кредит сприяє прискоренню обігу капіталу і 

отриманню додаткового прибутку. 
В результаті дослідження можемо сказати, що іпотечний ринок в Україні знаходиться 

на початковому етапі розвитку і характеризується незначними обсягами, недоступністю 

окремих видів іпотечного кредитування, зокрема під заставу землі сільськогосподарського 

призначення. Нині в Україні найпоширенішими видами іпотечного кредитування є 

банківський кредит під заставу комерційної нерухомості та житла [5]. 

У нинішніх кризових умовах на поліпшення фінансування з боку банківських установ 

розраховувати не доводиться, тому аграрії будуть змушені розраховувати тільки на власні 

ресурси і шукати альтернативні методи фінансування або ж скорочувати виробництво або 

порушувати його технології, що може призвести до втрат майбутнього врожаю. 

На нашу думку, з метою уникнення проблем фінансового забезпечення АПК в першу 

чергу необхідно повністю відмовитися від будь-яких прямих форм підтримки сільського 

господарства з державного бюджету і зосередитися лише на підтриманні поточного рівня 

податкових пільг для галузі. Податкові пільги - це єдиний механізм, який дозволяє всім 

аграріям отримувати однаковий рівень державної підтримки. 

Податкові пільги важливі для АПК через значні дотації у розвинених країнах, так як  

ЄС щороку витрачає на це близько 57 млрд євро[4]. 

Для покращення умов кредитування фермерських господарств, ми вважаєм за 

необхідне знизити відсоткову ставку за кредит, що надаватиме більш доступніші можливості 

для сільгоспвиробників. Також доцільним буде відходити від обов’язкової вимоги великого 

заставного майна у забезпечення кредитування. 
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ІПОТЕКА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ  

Ринок іпотечного кредитування почав розвиватися протягом останніх років. Державні 

програми забезпечення громадян житлом  (з низькими процентними ставками) не мають 

достатнього фінансування, тому активно і системно почали пропонувати свої послуги на 

ринку нерухомості великі банки такі як ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ 

«Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Укрсиббанк»,  ПАТ «UniCreditBank» (Укрсоцбанк). Ці 

банки мають розвинену філійну мережу. До їх кампаній потроху приєднуються групи 

середніх банків та дрібних банків. Схеми іпотечного кредитування у різних банках 



принципово не відрізняються, хоча є певні відмінності, що стосуються самої процедури 

отримання кредиту та вартості послуг. 

Ринок нерухомості України сьогодні і надалі знаходиться на етапі бурхливого 

розвитку, проте, на жаль, присутній ряд негативних чинників таких, як зниження сумарних 

інвестицій в нерухомість, низький ступінь інвестиційної організації як первинного, так і 

вторинного ринків, відсутність необхідної інфраструктури, значний якісний і кількісний 

розрив між найбільшими економічними центрами, в першу чергу великими містами України 

і рештою регіонів.  

Сьогодні на ринку іпотечного кредитування активно працюєПАТ «UniCreditBank» 

(Укрсоцбанк). Проте слід не забувати, що розвиток іпотечного кредитування залежить не 

лише від даного банку. Питанням іпотеки повинні займатися достатньо велика кількість 

банків для того щоб наситити ринок і створити конкуренцію.  

Більшість іпотечних кредитів надається через традиційну мережу відділень банків. 

Однак при цьому великі банки розглядають заяви на надання іпотечних кредитів лише у 

регіональних чи спеціалізованих філіях, а місцеві відділення виконують лише функції 

«пунктів продажу». Деякі банки створюють так звані «іпотечні центри». Їх дії базуються на 

бажанні допомогти населенню полегшити клопоти, спростити механізм одержання 

іпотечного кредиту та підібрати житло під вимоги клієнта. Функції іпотечних центрів є 

набагато ширші, ніж у регіональних відділеннях чи управління банків. Іпотечні центри 

спочатку створюють в обласних центрах, а згодом поширюються і на область. Центри 

будуються за принципами західних банків, де усе зроблено для зручності позичальників. 

Відкриваючи іпотечний центр, банк повинен ставити собі завдання спростити процедуру 

отримання іпотечних кредитів, звести до мінімуму всі ризики для клієнтів у процесі купівлі-

продажу нерухомого майна. 

На відміну від класичного банківського відділення, в іпотечному центрі має бути 

просторий зал для переговорів, у якому клієнт може зустрітися  й обговорити усі питання із 

представниками банку, і з іншими зацікавленими сторонами.  

Позбувшись екзотичного присмаку, нажаль іпотека поки не стала «своєю» для 

пересічного українця. На рівні свідомості він уже готовий жити в борг, але низькі доходи і 

зависокі банківські відсотки стримують цей порив. Банкірів також можна зрозуміти, тому що 

для зниження відсотків поки що не має ніякого економічного підґрунтя. Відомо, що 

перспективи розвитку іпотеки в Україні значно залежать від економічного зростання, 

стабільності цін та обмінного курсу національної валюти, удосконалення фінансово-

кредитної системи та ринку нерухомості. Іпотечне кредитування – це надійний і вивірений 

спосіб залучення приватних інвестицій іноземних та вітчизняних інвесторів. Лише надійні 

гарантії, зокрема застава нерухомості, дозволять мобілізувати в значних масштабах 

заощадження населення спрямувати їх на інвестування перспективних секторів економіки. 

У 2014 році на українському ринку іпотечного кредитування суттєвих позитивних 

зрушень не було. У банків не вистачало коштів для кредитування позичальників на довгий 

термін. В Україні досі немає інструментів залучення довгого гривневого ресурсу. У 

роздрібному сегменті це, як і раніше, депозити фізичних осіб, максимальний термін яких не 

перевищує трьох років. І навіть ті кошти, які банки можуть залучити, занадто дорогі, тому на 

зниження ставок позичальникам розраховувати не варто.  

Для переважної більшості населення держава повинна створювати сприятливі умови 

шляхом реалізації іпотечного кредитування. Будівництво соціального житла сьогодні 

неможливе внаслідок обмеженої фінансової бази і нестачі бюджетних коштів. Долаючи 

кризові явища потрібно використовувати складніші фінансові схеми і механізми, ширшого 

набору іпотечних інструментів що сприятиме загальній підтримці іпотечного ринку. 
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СТРАХУВАННЯ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: 

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Страхування виступає як один з найдієвіших елементів фінансової системи, який має 

забезпечувати захист майнових прав та інтересів суб’єктів господарювання у сільському 

господарстві. Оскільки виробництво сільськогосподарської продукції найбільшою мірою 

залежить від природно-кліматичних умов, які суттєво впливають на якість та обсяги 

одержаного врожаю, нагальною в цих умовах стає необхідність страхування 

сільськогосподарських культур від несприятливих погодно-кліматичних умов. 

Аграрний потенціал України з кожним роком приваблює все більше і більше 

іноземних інвесторів та банківського сектору. За даними 2011 – 2013 рр., кредитні портфелі 

банків в сільському господарстві – найменш збиткові, в порівнянні з іншими галузями 

економіки. У вказаний період показники «проблемних» кредитів в сільському господарстві 

знаходилися на рівні 5%. Загальний об’єм виробництва сільськогосподарської продукції 

Україні складає біля 10% в структурі ВВП країни, що суттєво впливає на її економічні 

показники і наповненість бюджету. Це пояснюється тим, що сільське господарство – єдина 

галузь  економіки, яка не постраждала під час кризи 2008 року. Починаючи з цього періоду в 

сільському господарстві України спостерігається стабільний ріст, а середня рентабельність 

виробництва уже кілька років підряд залишається на рівні 19-20%, і продовжує поступово 

збільшуватися, досягаючи понад 30% в окремих господарствах. 

Проте, сучасний стан розвитку системи страхування в Україні, поки що не завжди 

дозволяє ефективно й якісно виконувати функції зменшення фінансових втрат через 

настання ризиків. В даній галузі, і надалі, існує ряд проблем, які заважають розвитку системи 

страхування врожаю сільськогосподарських культур. Зокрема, страхові послуги, які 

пропонуються страховиками сільськогосп, не завжди якісно захищають інтереси 

страхувальників, а інформація про порядок і умови страхування часто є важкодоступною і 

неповною. Більшість тарифних ставок, які використовуються страховиками не збалансовані 

актуарно, тобто не відображають об’єктивну вартість збитків та ймовірність настання таких 

ризиків. Умови договорів страхування враховують більшою мірою інтереси страховиків. 

Страховики не дотримуються часових та технологічних термінів, чим порушують принципи 

ведення страхового бізнесу. 

Страхуванням урожаю сільськогосподарських культур займається незначна кількість 

страхових компаній України, а тому частка такого страхування у загальному страховому 

портфелі коливається від 0,5 до майже 36,0%. При цьому, незважаючи на законодавчо-

гарантоване державне субсидування, фактичний рівень підтримки з боку держави незначний, 

а в 2009-2013 роках взагалі відсутній. 

Отже, варто серйозно оцінити ситуацію та вжити необхідних заходів.  Відновлення 

субсидійованого агрострахування може суттєво підштовхнути ринок України до розвитку. 

Важливо, щоб цей процес був прозорим і зрозумілим для всіх учасників ринку. Так це 

працює в більшості країн, де страхування аграрних ризиків розвивається та покриває більше 

50% всього виробництва. Досвід проведення страхування в ринково-розвинених країнах  

показує, що сільське господарство в цих країнах постійно отримує фінансову підтримку з 

боку держави. Відповідної підтримки з боку держави потребує і вітчизняний аграрний 

страховий ринок. Саме завдяки фінансовій, правовій та організаційній допомозі держави, 

сільськогоспвиробникам вдасться підняти рівень розвитку сільського господарства на вищий 

рівень та забезпечити безперебійне та якісне виробництво продовольства в державі. 

Страхування може стати однією з важливих умов гарантування економічної безпеки і 

стабілізації фінансового стану виробників сільськогосподарської продукції. 

 



5. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємства. 
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МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого 

неможливе ефективне управління підприємством, тому організація обліку є одним із 

головних джерел отримання інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність 

підприємства, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. В умовах 

розвитку ринку та майбутніх євроінтеграційних перспектив, перед теорією і практикою 

організації бухгалтерського обліку постає ряд назрілих, не вирішених завдань, розв’язання 

яких потребує певної систематизації та формування єдиних науково-теоретичних підходів 

щодо удосконалення бухгалтерського обліку. Важливим аспектом цього процесу є належна 

його організація, яка повинна відповідати принципам чинного законодавства, забезпечувати 

адаптацію обліку до сучасних умов і вимог законодавства та враховувати потреби суб’єктів 

господарювання в інформаційному забезпеченні. 

Бухгалтерський облік, відображаючи господарські процеси і явища в динаміці дає 

змогу встановити тенденції і закономірності в розвитку керованого об’єкта, надаючи тим 

самим необмежені можливості для своєчасного напрацювання оптимальних управлінських 

рішень з належним впливом на керований об’єкт. Облік виступає у ролі інструмента, що 

забезпечує всі щаблі управління інформацією про стан суб’єктів менеджменту. Певним 

гарантом надійності даних бухгалтерського обліку стає контроль. Внутрішньогосподарський 

контроль із різноманітністю застосовуваних ним методів і прийомів при належній організації 

здатен не тільки засвідчувати достовірність облікової інформації, а й сприяти підвищенню 

якості і повноти оперативних даних та даних управлінського обліку. Отже, система обліку та 

система контролю характеризують об’єкт управління – підприємство з усіма його 

особливостями, загалом створюють інформаційну основу його діяльності, ідентифікуються з 

системою господарського механізму як складові частини, водночас входять до складу 

економічної системи управління у вигляді окремих підсистем. 

Система бухгалтерського обліку є частиною інформаційної системи підприємства, 

оскільки вона будується на єдиній методологічній основі, що дозволяє адекватно відобразити 

діяльність підприємства, сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий стан на 

рівні суб’єктів господарювання, здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності для 

прийняття управлінських рішень. Крім того, сьогодні система обліку набуває стратегічного 

напряму, тобто спостерігається поєднання інформації фінансового, управлінського та інших 

видів обліку для прийняття ефективних рішень підприємства.  

Для досягнення результату функціонування системи бухгалтерського обліку на рівні 

підприємства необхідно враховувати специфіку його діяльності і організаційну структуру. 

Суб’єкт господарювання, як власник облікової інформації, що містить комерційну таємницю, 

має право визначити правила обробки інформації та осіб, які можуть володіти, 

розпоряджатися, користуватися такою інформацією і мати права доступу до неї, а також 

встановлювати інші умови щодо збереження складових комерційної таємниці. При 

дотриманні необхідних заходів щодо організації бухгалтерського обліку, власник матиме 

право на юридичний захист даних, що дозволить підвищити відповідальність облікового 

персоналу та зберегти майно підприємства, яке йому належить. Таким чином, при організації 

облікового процесу необхідно в обов’язковому порядку передбачити реалізацію функцій 



обліку й управління та спосіб їх взаємодії. В іншому випадку це призведе до зниження 

оперативності процесу управління що негативно відобразиться на фінансовому становищі 

підприємства. 

Досліджуючи місце і значення бухгалтерського обліку в системі господарського 

механізму, необхідно підкреслити його зв’язок з усіма елементами управління – 

плануванням, контролем, аналізом та ін. Саме облік є інформаційною базою, що забезпечує 

функціонування цих елементів, він також надає інформацію про ефективність управління 

загалом. Таким чином, бухгалтерський облік є постачальниками інформації про стан та 

напрями розвитку підприємства, а тому формує основу інформаційного забезпечення 

управління підприємством. Доведено, що система обліку та система контролю 

характеризують об’єкт управління – підприємство з усіма його особливостями, створюють 

інформаційну основу його діяльності, ідентифікуються з системою господарського 

механізму як складові частини, водночас входять до складу економічної системи управління 

у вигляді окремих підсистем. Сформовані об’єкти інформаційного забезпечення управління 

підприємством у частині реалізації задач бухгалтерського обліку, які можуть бути покладені 

в основу моделювання інструментальних засобів управління підприємством.  

Організація бухгалтерського обліку є дієвим механізмом запровадження облікової 

політики підприємства та основою для забезпечення ефективності управління 

підприємством. Механізмом її запровадження є обране підприємством, з урахуванням 

чинного законодавства та умов господарювання, відображення інформаційних потоків в 

системі бухгалтерського обліку і полягає в ефективному використанні її складових для 

забезпечення потреб різних груп користувачів. Дійова організація бухгалтерського обліку 

повинна забезпечувати реалізацію сукупності функцій та процесів бухгалтерського обліку і 

управління. Організація бухгалтерського обліку представляє собою інструмент 

впровадження системи бухгалтерського обліку в управління діяльністю підприємства та 

повинна відповідати національній системі бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

власника підприємства.  
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ  

ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В нинішніх умовах жорсткої конкуренції на зовнішніх та внутрішніх ринках виникає 

необхідність забезпечувати прибутковість підприємства і його довгострокове зростання. 

Досягнення зазначених цілей ґрунтується на прийнятті керівництвом оперативних і зважених 

управлінських рішень. Але прийняття рішень для різних цілей на різних рівнях управління 

потребує різної інформації, яку має забезпечувати облікова система управління 

підприємством. 

Облікова система займає ключове місце в системі інформаційного забезпечення 

управління підприємством. Це можна пояснити, як значною часткою облікової інформації – 



70% у всій інформації [1], так і важливістю вихідної інформації у формі зовнішньої 

(фінансової) та внутрішньої звітності для задоволення інформаційних потреб власників і 

менеджерів підприємства. Головним призначенням інформаційного забезпечення діяльності 

підприємства є здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних 

управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльностісуб’єкта господарювання.  

Більшість економістів, які досліджували проблеми управління підприємств роль 

бухгалтерського обліку і звітності розглядали саме з позицій джерела інформаційного 

забезпечення. Безперечно, головною функцією бухгалтерського обліку є забезпечення 

користувачів, в тому числі управлінського персоналу підприємства, повною та 

неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

підприємства. Фінансова звітність (звіт про майновий стан, звіт про фінансові результати, 

звіт про рух грошових коштів) застосовується в процесі фінансового аналізу, планування, 

розробки фінансової стратегії та політики, дає найбільш агреговане уявлення про результати 

фінансової діяльності підприємства. Перевагою показників фінансових звітів є їх 

уніфікованість; чітка регулярність формування (у встановлені нормативні терміни); висока 

ступінь надійності[2].  

Бухгалтерський облік забезпечує кількісною інформацією процес прийняття та 

реалізації управлінських рішень. В цьому аспекті необхідно додати, що інформація 

фінансового та управлінського обліку повинна бути порівняльною. Адже в іншому разі 

ставиться під сумнів можливість прийняття якісних рішень і досягнення бажаного 

результату.  

Неможна розглядати і налагоджувати на підприємстві фінансовий, податковий та 

управлінський облік (у всіх його проявах) окремо один від одного, створюючи так звані 

«системи фінансового, податкового, управлінського обліку». На сучасному підприємстві, що 

бажає досягти успіхів у бізнесі загальна система обліку повинна мати стратегічну 

орієнтацію. В цьому разі інформація, що надається системою обліку, буде сприяти процесу 

розробки та реалізації ділової стратегії підприємства, а інструменти бухгалтерського обліку, 

як класичні так і запозичені з менеджменту, будуть органічно вписані в процес стратегічного 

управління. 

Як видно з рис. 1 стратегічне управління підприємством є процесом безперервним та 

циклічним. Кожен цикл даного процесу можна розділити на три стадії (етапи). Кожен з 

даних етапів може бути реалізований тільки за умови інформаційної підтримки 

бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І етап. «Стратегічне планування» 

ІІ етап. «Стратегічна орієнтація»: 

розповсюдження в структурі 

управління підприємством 

інформацію про обрану стратегію; 

розробка та здійснення кроків 

тактичного рівня для досягнення 

стратегічних цілей 

Стратегічний та фінансовий аналіз 

на базі даних бухгалтерської 

фінансової та управлінської 

(прогнозної) звітності 

Бухгалтерські (управлінські) звіти 

у зрозумілій для всіх внутрішніх 

користувачів формі 



 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Інформаційна підтримка бухгалтерським обліком процесу стратегічного 

управління підприємством 
 

Для забезпечення корисності інформації, що надається користувачам, у тому числі 

власникам і менеджерам підприємства, необхідно, щоб вона відповідала наступним якісним 

характеристикам: зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність, зіставність, 

доречність, доступність. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути 

дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [4].  

Достовірність фінансових звітів забезпечується відсутністю помилок та перекручень, 

які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Доречність інформації полягає у її 

впливі на прийняття рішень користувачами, наданні можливості вчасно оцінити минулі, 

теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.  

Своєчасна та ефективна фінансова діагностика за даними звітності дає можливість 

прогнозувати настання кризи, оцінити ймовірність банкрутства підприємств в майбутньому, 

визначити масштаби і причини кризи.  

Незважаючи на те, що облікова інформація, отримана у формі фінансової звітності, є 

цінною та значимою при прийнятті управлінських рішень, вона, як відзначає Садовська І.Б., 

має такі недоліки: – низьку періодичність складання, внаслідок чого можливою є діагностика 

лише діяльності підприємства загалом за звітний період, чітко визначений законодавчо (як 

правило, один раз на квартал, а окремі форми звітності – тільки один раз на рік); – 

історичність – фактичні дані є можливими для оцінювання за кілька днів після завершення 

звітного періоду та констатують історичний факт, на який не можна вплинути; – обмеженість 

– відсутня деталізація за видами економічної діяльності [3].  

Зазначені недоліки значною мірою можуть бути усунені за рахунок налагодження 

ефективного управлінського обліку на підприємствах, під яким розуміють ідентифікацію, 

збір, реєстрацію, узагальнення, аналіз і передачу внутрішнім користувачам інформації, 

необхідної для управління підприємством. Якщо порядок ведення фінансового обліку та 

складання звітності регламентується національними положеннями, то формування вихідної 

інформації управлінського обліку залежить від потреб управління підприємством. Одним з 

основних завдань управлінського обліку в контексті антикризового управління діяльністю 

підприємства є пошук оптимальних рішень для зниженння витрат і поліпшення управління 

ресурсами підприємства.  

Під час здійснення антикризового управління діяльністю підприємства ключова роль 

належить його інформаційному забезпеченню у вигляді зовнішньої (фінансової) і 

внутрішньої звітності, що формуються в різних підсистемах – фінансовому та 

управлінському обліках. Роль бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні не 

повинна обмежуватися лише звітною інформацією, а повинна передбачати використання всіх 

елементів його методу, постійний обмін інформацією між учасниками господарських 

відносин на підприємстві. Використання облікових підходів дає змогу досягнути 

однозначності в трактуванні економічних та фінансових явищ і понять, повного врахування 

внутрішніх і зовнішніх джерел фінансового оздоровлення підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В 

СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

На початку третього тисячоліття Україна докладає багато зусиль до інтеграції в 

сучасну європейську та світову співдружність. Цей факт безпосередньо пов'язаний з 

необхідністю доведення до високого рівня всіх сфер економічного життя країни. Вітчизняні 

підприємства перебувають на дуже складному етапі свого розвитку. Поряд з економічною 

кризою, постійними змінами податкового законодавства йдуть процеси накопичення 

досвіду в галузі управління кризовими ситуаціями, нових форм господарювання тощо. 

Важливою проблемою менеджменту підприємства є формування та збереження її 

конкурентоспроможності в умовах постійних змін зовнішнього середовища. Метою 

обліково-аналітичного забезпечення менеджерів фірми є забезпечення управлінського 

персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття 

поточних і стратегічних управлінських рішень[2, с.109]. Управління підприємством вимагає 

систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про 

наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові 

результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал-

терського обліку, які систематизують у звітність. Така звітність має велике значення, 

оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого 

підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для 

узагальнення результатів у масштабігалузей і економіки загалом.  

Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми власності. 

Недбалість і неточність у системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих 

збитків. Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий потік первинних 

документів, постійне виконання арифметичних операцій, перевірка правильності 

розрахунків і здійснення операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних ділянках 

обліку тощо. Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на прийнятих у світовій 

практиці методологічних принципах і підходах до аналітичних досліджень, спрямованих на 

всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та 

зміцнення його фінансових позицій на ринку. Отже, на наш погляд, основним джерелом 

інформаційного забезпечення у функціонуванні підприємства є обліково-аналітична 

інформація. 

У період поглиблення ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється 

коло проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік та економічний аналіз. 



Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, впровадження інноваційних технологій та 

поява нових організаційних форм виробництва зумовлюють ускладнення управління 

господарсько-фінансовою діяльністю підприємств, тому виникає нагальна потреба 

удосконалення системи інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість 

облікової та аналітичної інформації, її обробки та зберігання, що є необхідною умовою для 

ефективного управління підприємством. 

Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб менеджменту є суттєвим 

елементом розвитку економіки. Домінуючі підходи до формування інформаційних потоків 

обліково-аналітичного спрямування поступаються місцем новому підходу, основним 

принципом якого є забезпечення корисності для прийняття управлінських рішень. 

Відповідно в новітній економіці різко зростає цінність інформації. Зовнішнє нестабільне 

оточення вимагає від підприємств розроблення складніших та деталізованіших систем 

управління. Кожний етап якісного переходу до нової концепції управління характеризується 

різкими змінами на макро-та мікроекономічному рівні. Еволюційне ускладнення завдань 

управління та системних рішень призвели до виникнення спеціальних методичних підходів 

як до організації виробничо-комерційної діяльності підприємств, так і до інформаційного 

супроводу управління нею. 

Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінського обліку 

викликане, зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, 

відповідно, умов економічної діяльності, умов виробництва, розвитком системи 

розгалужених взаємозв'язків з іншими інформаційними системами управління 

підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і 

техніко-економічних характеристик сучасного програмного забезпечення збору, обробки і 

передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі комп'ютеризації обліково-

аналітичного процесу. 

Інформацію як сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан системи 

управління використовують для оцінки і аналізу економічних явищ і процесів з метою 

розроблення і прийняття управлінських рішень. Управління діяльністю підприємства - це 

неперервний процес пізнання стану і потреб розвитку об'єкта управління на основі 

інформації, з подальшим напрацюванням необхідних управлінських рішень. Процес 

пізнання, незалежно від того, що саме є його об'єктом,визначається як єдність трьох 

послідовних етапів: етап спостереження, осмислення інформації (аналіз господарської 

діяльності), планування діяльності. Кожний із них набуває специфічних форм. Етап 

спостереження реалізується через систему бухгалтерського обліку, оскільки при фіксації 

відомостей в письмовому вигляді створюється специфічний носій інформації - первинний 

документ. На другій фазі спостереження із невпорядкованої маси відомостей, зафіксованих 

в первинних документах, формується інформаційна модель об'єкта, адекватна йому тією 

мірою, яка необхідна і доступна для правильних суджень про його стан і динаміку. 

На другому етапі процесу пізнання відбувається осмислення інформації, яке, 

враховуючи специфічні форми й особливості економічного об'єкта, є за суттю аналізом 

господарської діяльності. Основне завдання аналізу - виявити причинно-наслідкові зв'язки 

факторів і результативних показників і окреслити прийняття оптимальних управлінських 

рішень. 

Третій етап пов'язаний із практичним впливом людини на об'єкт пізнання. Це 

виявляється в плануванні господарської діяльності й організації виконання окреслених 

заходів. При цьому використовують висновки економічного аналізу, які, своєю чергою, 

базуються на даних бухгалтерського обліку[1, с.235]. 

При організації діяльності підприємства здійснюються контроль і регулювання 

функціонування економічного об'єкта. Фінансовий облік, формуючи інформацію, виступає 

як органічне доповнення в застосуванні загальної теорії інформації до проблем 

оперативного управління економічними подіями. Облік забезпечує сферу прийняття рішень 

необхідними даними, тому він є частиною інформаційної системи менеджменту. 



Зміст функцій обліку становлять процеси фіксації первинної інформації про 

господарські операції і групування даних за строго визначеними ознаками, напрямами, 

періодами. Завдяки обліку забезпечується збереження цінностей, і разом з тим суб'єкт 

управління має змогу отримувати інформацію про наявні ресурси. Саме облік створює 

можливість реального контролю за ходом виробництва, за його результатами на 

підприємстві. Важливу роль відіграє облік і в підтриманні зворотного зв'язку між суб'єктом 

і об'єктом управління. 

Визначимо основні завдання, що треба враховувати під час формування стратегій та 

тактик щодо ефективного функціонування підприємства. Серед них, на нашу думку, 

основними є: 

1. Нагромадження достатнього обсягу капіталу, необхідного для діяльності 

підприємства. 

2. Забезпечення фінансової незалежності підприємства. 

3. Досягнення найраціональнішого розподілу капіталу підприємства. 

4. Максимізація доходів. 

5. Мінімізація фінансових ризиків, пов'язаних із розміщенням та використанням 

майна і капіталу. 

6. Забезпечення фінансової стійкості підприємства та зміцнення його фінансових 

позицій. 

З огляду на вищезгадані завдання обліково-аналітична інформація має відповідати 

таким вимогам: 

- точно та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі 

господарські операції, що здійснюються на підприємстві; 

- надавати користувачам інформацію про поточний та перспективний стан, динаміку 

розвитку та фінансовий стан підприємства; доцільно використовувати мінімальний обсяг 

найважливіших показників; 

- виявляти вплив окремих чинників на формування, використання та кругообіг 

активів і капіталу; 

- забезпечувати внутрішній контроль за діяльністю підприємства; 

- формувати базу вихідної інформації для складання планів розвитку підприємства.  

Отримуючи інформацію, споживачі досить часто керуються різними цілями, тому 

змінюється кількість і цінність інформації, що відповідає методологічним засадам 

організації фінансового і управлінського обліку. Отже, ступінь релевантності 

інформаційного блока для прийняття управлінських рішень залежить від цілей окремої 

людини, тобто велика частина інформації використовується для вироблення кількох 

управлінських рішень і кількома особами, які приймають ці рішення. Загальною цінністю 

цієї частини інформації є сума значень щодо її кількості та якості в кожному рішенні, яку на 

практиці визначити досить важко. Головна проблема полягає в неможливості в період збору 

інформації врахувати численні аспекти використання всіх її видів. Також необхідно 

пам'ятати, що деякі види інформації можуть відхилятись під час її використання. Це 

залежить насамперед від компетентності і кваліфікації осіб, які збирають, зберігають і 

використовують інформацію, від цілей і призначення інформації, як нині, так і в 

майбутньому[3, с.203]. 

Прийняття якісного управлінського рішення у разі недостатнього забезпечення 

необхідною інформацією практично неможливе. В переліку найважливіших принципів, 

спрямованих на вдосконалення менеджменту підприємств, можна виділити отримання 

адекватної інформації щодо процесів, які відбуваються. Основою організації, планування, 

аналізу діяльності суб'єктів господарювання повинні бути оперативні й достовірні потоки 

облікової інформації. Головним призначенням фінансового обліку має бути задоволення 

інформаційних потреб менеджменту. 

Неодмінною умовою підвищення ефективності застосування облікової інформації та 

вдосконалення управління підприємством загалом є докорінна реконструкція його технічної 



та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку та застосування 

інформаційних технологій, що є важливою складовою інформаційного забезпечення. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах у бізнес-середовищі відбуваються швидкі зміни економічної 

ситуації, що висуває нові вимоги до системи управління підприємством з метою швидкого та 

адекватного реагування на відповідні виклики. У зв’язку з цим зростає роль сучасних систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності, які дають змогу 

вирішувати існуючі проблеми розвитку [1]. Зміщення економічного і інноваційного 

потенціалу держави залежить від стабільного фінансового стану всіх господарських 

структур, досягнення якого можливо лише на умовах їх інноваційного розвитку. 

Метою обліково-аналітичного забезпечення менеджерів підприємства є забезпечення 

управлінського персоналу повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття 

поточних і стратегічних управлінських рішень. Управління підприємством вимагає 

систематичної інформації про господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати 

діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, 

що узагальнюються у фінансовій звітності, яка використовується не тільки для економічного 

аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для 

управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і економіки загалом. 

Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми власності. Недбалість 

і неточність у системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих збитків. 

Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий потік первинних документів, 

постійне виконання арифметичних операцій, перевірка правильності розрахунків і 

здійснення операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних ділянках обліку тощо. 

Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на прийнятих у світовій практиці 

методологічних принципах і підходах до аналітичних досліджень, що впливають на 

діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та зміцнення його фінансових 

позицій на ринку. 

Отже, на наш погляд, основним джерелом інформаційного забезпечення у 

функціонуванніпідприємства є обліково-аналітична інформація. У період поглиблення 

ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, що покликані 

вирішувати бухгалтерський облік та економічний аналіз. Стрімкий розвиток науково-

технічного прогресу, впровадження інноваційних технологій та поява нових організаційних 

форм виробництва зумовлюють ускладнення управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення системи 

інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної 

інформації, її обробки та зберігання, що є необхідною умовою для ефективного управління 

підприємством. 



Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного 

забезпеченняприйняття управлінських рішень з метою розв'язання економічних проблем 

зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікової 

інформації суб'єктамигосподарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб 

і прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення 

поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої облікової інформації. 

Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової інформації, а 

й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони можуть 

приймати на основі цієї облікової інформації [2]. 

Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за 

рахунок сукупностіінформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню процесу 

управління, зокрема розробленню та реалізації управлінських рішень. Інформаційне 

забезпечення – це якісне інформаційне обслуговування управлінського персоналу 

підприємства шляхом створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та 

перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для ефективного 

ведення процесу управління та прийняття відповідних управлінських рішень. 

Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами інформаційної системи 

підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, фінансової та 

інших видів інформації, забезпечення зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією 

про фінансовий стан і результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – 

функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів досліджує 

наявність, структуру, динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх 

використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан підприємства. 

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою 

прийняття управлінських рішень. 

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу роль 

вфункціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних 

структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Під 

системою розуміють сукупність множин взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну 

цілісність [3]. 

Отримуючи інформацію, користувачі досить часто переслідують різні цілі, тому 

змінюєтьсякількість і цінність інформації, що відповідає методологічним засадам організації 

фінансового та управлінського обліку. 

Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних 

оперативного,статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні 

дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші 

види інформації. Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку 

всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на мікро- і 

макрорівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи 

управління. Її суть полягає в об'єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 

виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні  безперервності цього процесу і 

використанні його результатів для формування рекомендацій щодо прийняття управлінських 

рішень. Загальну методологію і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюють для 

раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

2) облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгалтерського обліку 

здодаванням нефінансових показників; 

3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильнимвідображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку 

та за достовірністю аналітичних даних; 



4) планування діяльності підприємства за її основними видами: операційної, 

інвестиційної,фінансової, податкової; центрів відповідальності та підприємства 

загалом; 

5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової облікової 

тааналітичної інформації. 

Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб менеджменту є суттєвим 

елементомрозвитку економіки. Домінуючі підходи до формування інформаційних потоків 

обліково-аналітичного спрямування поступаються місцем новому підходу, основним 

принципом якого є забезпечення корисності для прийняття управлінських рішень. 

Відповідно в новітній економіці різко зростає цінність інформації. Зовнішнє нестабільне 

оточення вимагає від підприємств розроблення складніших та  деталізованіших систем 

управління. Кожний етап якісного переходу до нової концепції управління характеризується 

різкими змінами на макро- та мікроекономічному рівні. Еволюційне ускладнення завдань 

управління та системних рішень призвели до виникнення спеціальних методичних підходів 

як до організації виробничо-комерційної діяльності підприємств, так і до інформаційного 

супроводу управління нею. 

Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінського обліку 

викликане,зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, 

відповідно, умов економічної діяльності, умов виробництва, розвитком системи 

розгалужених взаємозв'язків з іншими інформаційними системами управління 

підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і 

техніко-економічних характеристик сучасного програмного забезпечення збору, обробки і 

передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі комп'ютеризації обліково-

аналітичного процесу. 

Аналіз практики діяльності українських підприємств дає підстави констатувати, що 

відсутністьнеобхідного обліково-аналітичного забезпечення призводить до того, що 

організації або формують фінансові результати недостовірно, або ставляться до формування 

її елементів формально. Своєю чергою, через це організаціям складно орієнтуватися у 

подальшому розвитку, знижується їх конкурентоспроможність і стійкість, що зрештою може 

призвести до фінансової неспроможності та банкрутства. 

Визначальну роль в інформаційній системі менеджменту займає система обробки 

даних.Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім вони проходять 

трансформацію, або процес, що передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу 

(такі як класифікація, сортування, підрахунок, підсумки), які трансформують дані в 

інформацію. Інформаційно-процесійні системи також, як правило, використовують склад 

даних або їх акумулювання. Вихід даних – це звіти, документи, інші системні кінцеві 

показники, які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання 

поставлених завдань. 

Таким чином, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як 

збір іобробкака інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації і 

контролю, а комунікаційна функція системи полягає у швидкому та надійному передаванні 

даних. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
  Розглядаючи вимоги до системи управління в сучасних умовахгосподарювання варто 

відзначити їх стратегічний характер та необхідність вирішення питань, пов’язаних зі 

зростанням ринкової вартості підприємства і його активів та врахуванням умов 

невизначеності і ризику дляоптимізації фінансових результатів діяльності. Відповідно одним 

із перспективних методів управління в умовах невизначеності зовнішнього по відношенню 

до підприємства середовища є управління ризиками, що спрямоване на  мінімізацію їх 

впливу на результати діяльності та пошук резервів підвищення ефективності діяльності.  

 Головне завдання системи управління ризиками полягає в реалізації комплексного впливу 

на потенційні та існуючі ризики в господарській діяльності, їх потенційні наслідки, що 

направлені на мінімізацію дії факторів ризику і отримання стійких фінансових результатів 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Система управління ризиками 

Cучасний  підхід до бухгалтерського облікупередбачає його розгляд як важливої ланки 

процесууправління, що призначена для реалізації ситуаційногомоделювання наслідків, 

переваг та недоліківуправлінських рішень для підприємства. Відповіднобухгалтерський 

облік та аналіз повинен надавати дляпотреб управління інформацію про економічну 

ситуацію, ане лише про господарську операцію, яка відбулася, щопередбачає не лише 

здійснення оцінки її результатів, а йфакторів, що вплинули на результат. Такий 

підхіддозволяє забезпечити орієнтацію бухгалтерського облікута аналізу на можливість 

здійснення прогнознихрозрахунків, забезпечення інформаційних запитівкористувачів, а 

також впровадження адекватних реаліямчасу методів управління. 

           Аналізуючи проблеми, які виникають при формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління ризиками, слід звернути увагу на обмеженість інформації, 

Цілі  системи управління: 

мінімізація негативного впливу ризиків на результати господарської діяльності 

 

Адміністративні, 

що реалізуються в здійсненні 

організаційно-розпорядчих заходів з: 

– розробки нормативного 

регулювання управління    ризиками; 

– визначення функціональних 

обов’язків та відповідальності 

суб’єктів управління ризиками; 

– інструктування безпосередніх 

виконавців. 

Економічні, 
що реалізуються в здійсненні заходів з: 

– розробки підходів до оцінки ризиків 

та їх наслідків; 

– попередження ризиків; 

– зменшення негативного впливу 

наслідків ризиків; 

– впливу на ризики; 

– проведення економічного аналізу 

– стимулювання управлінського 

персоналу за результати роботи. 

Результат управління: 

оптимізовані з врахуванням впливу ризиків фінансові результати діяльності; зростання 

вартості активів підприємства та його ринкової вартості 



яка надається користувачам про наявні та потенційні ризики, що в свою чергу впливає на 

достовірність показників звітності. 

Важливим аспектом інформаційної обмеженості управлінського персоналу є недостовірність 

інформації, яка надається для прийняття управлінських рішень. Проблема недостовірності 

інформації пов’язана з тим, що між окремими господарськими операціями, які фактично 

відбулися з урахуванням їх наслідків та їх інформаційним відображенням в бухгалтерському 

обліку та звітності відсутня взаємоув’язка.  

Для подолання інформаційної обмеженості вважаємо за доцільне формування системи 

інформаційного забезпечення процесу управління ризиками з дотриманням наступних 

етапів:  

- збір інформації про господарські операції з ідентифікацією факторів їх ризиковості, 

обробку отриманих даних з аналізом впливу наслідків ризиків на результати діяльності та 

достовірність показників звітності; 

- формування внутрішньої звітності з відображенням наслідків впливу ризиків на фінансові 

результати,проведення економічного аналізу показників представленої звітності.  

Запропоновані етапи повинні бути враховані при побудові системи бухгалтерського обліку 

не лише в процедурному аспекті, що передбачає удосконалення існуючих або розробку 

нових процедур ведення бухгалтерського обліку (страхування, резервування, хеджування 

ризиків, що впливають на результати діяльності та інші), а й при ідентифікації об’єктів 

бухгалтерського обліку, які виникають або повинні виникати в результаті здійснення 

господарських операцій, яким притаманні ознаки ризикових. 

До основних умов ефективності системи управління ризиками можна віднести:     

 - чітка ідентифікація завдань управління;  

- повне та достовірне інформаційне забезпечення;  

- стабільність внутрішнього середовища суб’єкта господарювання;  

- можливість адаптації методів управління до змінних умов внутрішнього і 

зовнішньогосередовища функціонування;  

- орієнтація управління на досягнення стратегічних цілей;  

- налагодження чітких комунікаційних зв’язків між відділами (службами) в частині 

своєчасного формування інформаційних запитів та підготовки інформації на запити 

користувачів. 

Концептуальний підхід до системи управління ризиками з позиції інформаційної системи 

бухгалтерського обліку полягає в ідентифікації ризиків, вартісній оцінці їх наслідків, 

прийнятті участі у виборі методів впливу на ризики шляхом оцінки фінансових  

наслідків вибраних методів, обліковому відображенні здійснених господарських операцій за 

результатами прийнятих рішень, бухгалтерському контролі. 

          Таким чином, реалізація вище наведених заходів дозволить сформувати надійну 

систему інформаційного забезпечення потреб управління, яка б відповідала вимогам 

адаптивності та релевантності, що дозволить забезпечити реалізацію системного, 

комплексного та цілеспрямованого управління ризиками. 
 

Бучковська Х.Я. 

к.е.н., доц.  Андрушко Р.П. 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сьогодні в Україні у регулюванні ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності екологічні аспекти враховуються частково. На жаль, це пов’язано з тим, що в нашій 

країні ще не розроблені такі організаційні заходи, які б враховували першочергову 

необхідність досягнення природно-екологічної рівноваги та сприяли розвитку народного 



господарства. Для підприємств характерним є первісне накопичення капіталу та орієнтація 

на отримання прибутку. При цьому екологічних вимог не завжди дотримуються. 

В наш час поняття екологічного бухгалтерського обліку ще не набуло остаточного 

осмислення і логічної завершеності як комплексно сформованої система знань в економіко-

екологічній теорії та практиці. Термін «екологічний облік» авторами розглядається по 

різному.  Безсумнівно, він має стати частиною управлінського обліку. 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації, 

нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації 

про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 

зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.  

На рівні підприємств облік природоохоронної діяльності може бути використаний у 

контексті методик управлінського обліку, фінансового обліку з метою подання зовнішньої 

звітності, а також аналізу фізичних витрат сировини з методу «витрати - випуск». 

У результаті здійснення екологічної діяльності підприємства несуть витрати, які 

формують групу екологічних витрат. Відсутність достовірної та своєчасної інформації про 

склад і розмір екологічних витрат, які відрізняються від інших витрат підприємства та 

залежать від сфери його діяльності й ступеню впливу на НПС, зумовлює неефективне 

управління ними та зростання негативного впливу на довкілля. 

Відповідно існує низка перешкод, що заважають національним підприємствам 

впроваджувати екологічний облік: 

•  надмірна складність виділення витрат на природоохоронні заходи із загальних витрат; 

• відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації про при-родоохоронну 

діяльність і організацію екологічного обліку на підприємствах. 

Успішні результати екологічної діяльності підприємств АПК залежать від 

безперервності прийняття зважених і послідовних рішень його керівників, кожне з яких 

ґрунтується на існуючій інформаційній базі і в підсумку зумовлює кращий або гірший вплив 

на навколишнє природне середовище. Позитивним чинником у цьому є включення 

екологічної діяльності в систему бухгалтерського обліку і контролю. 

Варто зазначити, що у зарубіжних країнах набагато активніше відбуваються процеси 

екологізації обліку в системі управління підприємством. Суспільство високо розвинутих 

держав вже давно усвідомило необхідність перегляду традиційно споживацької парадигми 

господарювання і переходу до "дружньої" форми співіснування з природою в рамках 

концепції сталого розвитку.  

З метою підвищення рівня регулювання антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище доцільно обґрунтувати концептуальні положення теорії та методології 

бухгалтерського обліку екологічної діяльності для надання інформації користувачам з метою 

управління на мікро- та макроекономічному рівнях.  

Отже, розширення меж традиційного бухгалтерського обліку створить умови для 

більш повного врахування ступеню впливу діяльності суб’єктів господарювання на 

навколишнє середовище. А це, в свою чергу, дозволить своєчасно приймати обґрунтовані 

управлінські рішення стосовно запобігання негативним тенденціям розвитку підприємств та 

економіки нашої держави. 

Адекватне врахування екологічних аспектів діяльності підприємства і відображення їх 

у звітності забезпечить користувачів інформацією, необхідною для прийняття оптимальних 

управлінських рішень, дасть змогу повною мірою врахувати ризики та реалізувати шанси 

екологічно свідомого управління підприємством.  

 

 

 

 

 

 



Лесик Х. М. 

к.е.н., доц. Жидовська Н.М. 

 

ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна інформація 

про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки господарювання 

підприємства та його організаційної структури. Діяльність будь-якого 

сільськогосподарського підприємства спрямована на отримання позитивного фінансового 

результату — прибутку, що вимагає ведення достовірного обліку доходів і витрат, точного 

визначення фінансових результатів, відображення достовірної і повної інформації у 

фінансовій звітності, здійснення внутрішнього контролю та прийняття ефективних 

управлінських рішень [1]. 

Згідно НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансовий результат — 

це кінцевий результат діяльності підприємства, виражений у вигляді прибутку або збитку 

[4].Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Доходи — збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які 

призводять до зростання власного капіталу. 

Відмітимо, що теоретичні дослідження поняття «якості прибутку» розпочалися 

відносно нещодавно, оскільки об’єктивна необхідність виникнення даної категорії 

пояснюється підвищення рівня розвитку ринкових, економічних відносин між суб’єктами 

господарювання, удосконаленням процесів планування, управління та прогнозування 

показників господарської діяльності підприємства.Якість фінансового результату 

господарської діяльності аграрного підприємства визначається одним із двох наступних 

показників: якості позитивного фінансового результату (прибутку) або якості негативного 

фінансового результату (збитку), які прямо пропорційно залежать від рівня результативності 

діяльності суб’єкта господарювання (рис.1).  

 

 

 

 

 

Рис.1 Формування показника якості фінансового результату господарської діяльності 

аграрного підприємства 

 

ЯФР=  

де ЯФР — якість фінансового результату господарської діяльності аграрного 

підприємства; 

 — фінансовий результат від основної діяльності; 

 — фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 

Враховуючи двоїсту природу показника фінансового результату, який відображається 

через абсолютну величину прибутку або збитку, виникає об’єктивна необхідність розробки 

формул для розрахунку якості позитивного та негативного фінансового результату 

господарської діяльності аграрного підприємства. Але враховуючи тенденцію розвитку 

району є потреба визначати лише якість позитивного фінансового результату. Розрахунок 

Якість позитивного ФР 

(прибутку) 

Позитивний ФР основної 

діяльності 

підприємства 
Якість негативного ФР (збитку) Негативний ФР основної 

діяльності 

підприємства 

Якість фінансового результату господарської діяльності 

аграрногопідприємства 



проводиться на прикладі сільськогосподарських підприємств Самбірського району 

Львівської області, станом на 2013 р. 

 

=ЯПФР= 

ПОД — прибуток від основної діяльності; 

ПЗДП — прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

ЗЗДП — абсолютний розмір збитку від звичайної діяльності до оподаткування. 

 

=ЯПФР=  

      1,528=ЯПФР=1,985 

В наведеній нижче таблиці наведено приклад визначення рівня фінансового 

результату згідно базового розрахунку. 

Таблиця1 

Визначення рівня якості фінансового результату діяльності  

сільськогосподарських підприємств Самбірського району за 2013 рік 

Показник 
Рівень якості фінансового результату 

Високий Середній Низький 

Якість позитивного 

фінансового результату, 

ЯПФР 

0 < ЯПФР ≤ 1 

ЯПФР→max 

ЯПФР > 1 

ЯПФР→max 
- 

Критерій: 

Под ≤ Пздп 

Критерій: 

Под > Пздп 

 

Оцінка якості фінансового результату здійснюється за трьохступеневою 

критеріальною шкалою виміру, яка відображає діапазон рівнів якості фінансового результату 

(високий (оптимальний), середній,низький), залежно від значення показників фінансового 

результату від основної та звичайної (до оподаткування) діяльності аграрного підприємства, 

які задовольняють вимоги відповідного критерію. Особливість розрахунку якості 

фінансового результату полягає у необхідності врахування знаків чисельника та знаменника 

дробу при визначенні математичного знаку біля результативного показника. З наведених 

даних виходить що якість фінансового результату в Самбірському районі середнього рівня.  

Найбільш узагальненому вигляді якість прибутку «характеризує структуру джерел 

формування прибутку за усіма видами діяльності — операційною, інвестиційною, 

фінансовою». Якість прибутку відображає на скільки для даної організації є характерним 

(стабільним) досягнутий рівень прибутку, а також ступінь використання господарських 

резервів для його досягнення». Дуже доречною, є визначення основних «аспектів фінансово-

господарської діяльності підприємства, які забезпечать не стільки зростання прибутковості, 

скільки будуть впливати на стабільність в майбутній період» 

Основними факторами, які впливають на величину показника якості прибутку є: 

стабільність і надійність джерел прибутку, рівень дебіторської заборгованості, дискреційних 

(періодичних) витрат, витрат майбутніх періодів, суми амортизаційних відрахувань. 

Також необхідно прийняти до уваги наступні важливі аспекти, які впливають на 

якість прибутку [3]: 

 1) рівень зростання показника якості позитивного фінансового результату не має 

обмежень, оскільки, перебуває у прямому зв’язку з прибутком від основної діяльності 

суб’єкта господарювання, динаміка якого, згідно нормативних змін, повинна зростати; 

2) якість позитивного фінансового результату буде змінюватися відповідно до змін 

прибутку від основної діяльності промислового підприємства; 

3) між динамікою абсолютної величини збитку від основної діяльності та показника 

якості негативного фінансового результату спостерігається зворотна залежність; 

4) максимальне зменшення збитку від основної діяльності буде свідчити про 

зростання якості негативного фінансового результату та наближення підприємства до точки 



беззбитковості основної діяльності. Тобто, діапазон зростання показника якості негативного 

фінансового результату обмежується рамками беззбиткового обороту основної діяльності 

промислового підприємства; 

5) після подолання підприємством точки беззбитковості основної діяльності, 

відкривається реальна можливість для підвищення якості позитивного фінансового 

результату суб’єкта господарювання. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Грошовікоштивгосподарськомупроцесівиконуютьфункціїміривартості,засобуобмін

у,утворенняскарбів,накопиченнякапіталу.Вониєабсолютноліквіднимактивом,здатнимлегко

ішвидкоперетворюватисявбудь-

яківидиматеріальнихцінностей.Важливарольгрошовихкоштівузабезпеченніфінансово-

господарськоїдіяльностіобумовлюєнеобхідністьорганізаціїбезперервногоісвоєчасногооблік

уопераційзїхруху;контролюнаявності,збереженняіцільовоговикористаннягрошовихкоштівт

а грошовихдокументів. 

При виході України 

зкризипідприємства,кредитніустанови,іншігосподарюючісуб'єктивступаютьудоговірнівіднос

иниповикористаннюгрошовихкоштів,щообумовлюєзростанняроліорганізаціїоблікуданогооб’

єкту,якнеобхідноїумовиотриманнядостовірноїінформаціїдляприйняттяобґрунтованихрішень,

виборунадійнихгосподарськихпартнерівізапобіганнюпідвищеногоризикудіяльності.Рольізна

ченняоблікугрошовихкоштівособливопідвищилисяз 

розширеннямміжнароднихекономічнихвідносин 

Українитаприйняттямвладоювідповіднихзаконівтаположень.Більшістьпідприємствзвертаєнед

остатньоувагиправильностітаефективностіорганізаціїоблікугрошовихкоштів. 

Актуальністьцихпитаньвплинуланавибіртеми,аджеправильнаорганізаціяоблікугрошови

хкоштівзначновпливаєнафінансово-господарськудіяльністьгосподарства. 

До існуючихобліковихпроблемстосовнорухутанаявностігрошовихкоштівслідвіднести: 

  визнаннятакласифікаціягрошовихкоштів; 

 організаціяконтролюзапроцесомзбереженнятавикористаннягрошовихкоштів; 

 оптимізаціянадходженьівиплатготівкитаформуванняінформаційноїбазиданихдляаналізуотр

иманихівтраченихвигодвідпроведенихзаходів; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0341-14


 повнотатасвоєчасністьвідображеннявсистеміоблікурухгрошовихкоштів; 

 матеріально-технічнетаорганізаційнезабезпеченняведенняоблікугрошовихкоштів. 

Досвідпоказує,щооблікгрошовихкоштівдостатньорегламентованийзаконодавчимитанор

мативнимиактамиУкраїни.Алерозширенняформіметодівздійсненнярозрахунків,властивостейта

функційгрошовихкоштівякінструментівзабезпеченняоперативноїплатоспроможностісталиосно

вноюпричиноюуточненняйдеталізаціївідображеннявбухгалтерськомуоблікутаконтролюоперац

ійзними.Постаєнеобхідністьузастосуванніконкретнихприйомівуправліннягрошовимикоштами,

джереломякогоєдостовірнеінформаційнезабезпечення. 

ВажливоюпроблемоюоблікугрошовихкоштівпідприємствавУкраїнієповнотатасвоєчасн

істьїхвідображенняусистеміобліку.Адже,якщогрошовікоштинебудутьповністютасвоєчасноопр

ибутковані,тонебуде чіткого 

відображеннянаявностікоштів.Адалінеправильневідображенняподатковихстягнень.Постійний

контрользадотриманнямправилведенняопераційзгрошовимикоштамидозволитьзменшитимас

штабивикористанняготівкипідприємствамиіорганізаціями,аотже,іобмежитирольготівковогооб

ігуякзасобуобслуговуваннярухутіньовогокапіталу,приховуваннядоходівтаухиленнявідсплатип

одатківдобюджету [ 2 ,  с . 6 7 - 7 5 ] . 

Узв’язкуіззмінамиуП(С)БО 4«Звітпрорухгрошовихкоштів»,яківідбулисьулютому 2013 

року, 

з’явиласьщеоднапроблемапов’язанаізпорядкомзаповненняЗвітупрорухгрошовихкоштів.Метод

ологіяформуванняновогозвітупрорухгрошовихкоштівдоситьповерхневовизначенав НП(С)БО 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

[ 1 ] ,відсутнідетальніпоясненнятарекомендаціїстосовнозаповненняцьогозвіту.Цепризвелодоне

визначеностітанеоднозначностіінформації,якувідображаютьуданійформізвітності.Ідляуникнен

няпомилокслідрозробитиконкретнідетальнірекомендаціїдлявітчизнянихбухгалтерівпідприємс

тв. 

Зрозвиткомнауково-

технічногопрогресуактуальнимстаєпитанняпронеобхідністьповноїавтоматизаціїоблікугрошови

хкоштів, що забезпечить: 

автоматизаціюобліковогопроцесу,високуточністьобліковихданих,підвищенняпродуктивностіп

раціобліковихпрацівників. 

Отже,діяльністькожногопідприємствапрямозалежитьвідправильноїорганізаціїоблікугро

шовихкоштів,аджеосновудіяльностіпідприємстваскладаютьоперації,якіпов'язанізрухомгрошо

вихкоштів.Ефективністьорганізаціїоблікугрошовихкоштівзабезпечитьраціональнийрозподілтав

икористаннягрошовихкоштів,атимсамимуспішнуфінансовудіяльністьпідприємства. 
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ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ: ОБЛІКОВИЙ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ 

 

    Процеси реформування податкової системи України 

вимагають перегляду існуючої практики щодо обліку та 

адміністрування ПДВ. Сучасна нормативна база не відповідає вимогам 

часу та європейським стандартам, тому одним із шляхів вирішення цієї 

проблеми є запровадження електронного адміністрування ПДВ. 

У зв’язку з цим, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок 

електронного адміністрування податку на додану вартість, 

який визначає: 

 - механізм відкриття та закриття рахунків у системі 

електронного адміністрування ПДВ, 

 - особливості складення податкових накладних та розрахунків 

коригування кількісних і вартісних показників до податкових 

накладних у такій системі; 

 - механізм проведення розрахунків з бюджетом з 

використанням зазначених рахунків [3]. 

Суб’єктами електронного адміністрування є: платники ПДВ, 

Держказначейство, Державна податкова служба. 

Механізм електронного адміністрування передбачає відкриття 

для кожного платника податку окремого електронного рахунку. 

Електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ – 

це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який 

платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в 

сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник 

податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також в сумах, необхідних 

для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього 

податку. 

Система електронного адміністрування ПДВ, що організована 

на центральному рівні Державної фіскальної служби, забезпечує 

автоматичний облік в розрізі платників податку: 

– сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 

накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних 

(далі – ЄРПН) та розрахунках коригування до них; 

– сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на 

митну територію України; 

– сум поповнення та залишку коштів на рахунках в системі 

електронного адміністрування ПДВ; 

– суми податку, на яку платники мають право зареєструвати 

податкові накладні в ЄРПН. 

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить 

кардинальних змін до загальних принципів справляння ПДВ, 

затверджених Податковим кодексом України. Норми Кодексу, які 

визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи  

формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, 

залишаються незмінними [1]. Водночас, підставою для формування 

податкового кредиту за умови дотримання інших, встановлених 

Кодексом правил, є лише податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0#pn17
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Одночасно із запровадженням системи електронного 

адміністрування ПДВ  для платників ПДВ збільшується граничний 

рівень обсягу операцій з постачання товарів/послуг для обов’язкової 

реєстрації платників ПДВ до 1 млн. грн (без ПДВ) за рік. 

Починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, І-й 

квартал) податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого 

органу всіма платниками податку виключно в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 

осіб у порядку, визначеному законодавством [2]. 

Згідно порядку електронного адміністрування податку на 

додану вартість платник податку має право зареєструвати податкові 

накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі на суму податку 

(∑Накл), обчислену за такою формулою: 

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – 

∑Відшкод – ∑Перевищ, де: 

∑НаклОтр – це сума ПДВ за отриманими податковими 

накладними та розрахунками коригування, які зареєстровані в ЄРПН, 

складених за операціями, починаючи з 1 січня 2015 року; 

∑Митн – сума ПДВ, сплаченого платником податку під час 

ввезення товарів на митну територію України, починаючи з 1 січня 

2015 року; 

∑ПопРах – сума поповнення електронного рахунку з поточного 

рахунку платника податку; 

∑НаклВид – сума ПДВ у податкових накладних та розрахунках 

коригування, виписаних з 1 січня 2015 року і зареєстрованих в ЄРПН; 

∑Відшкод – сума ПДВ, заявлена до бюджетного відшкодування 

на поточний рахунок платника податку за деклараціями, поданими за 

звітні періоди, починаючи з 1 січня 2015 року; 

 ∑Перевищ – сума перевищення між сумами ПДВ, зазначених у 

деклараціях, поданих за звітні періоди починаючи з 1 січня 2015 року 

та сумами ПДВ згідно виписаних та зареєстрованих податкових 

накладних починаючи з 1 січня 2015 року ліміт коштів на 

електронному рахунку за вище представленою формулою визначає 

податкова служба та інформує платника про його розмір [3]. 

З вищенаведеної формули випливає наступне: розмір ліміту 

коштів на електронному ПДВ рахунку на певну дату повинен бути не 

менший, ніж сума ПДВ у виписаній податковій накладній, яку платник 

податку має намір зареєструвати у ЄРПН. Звичайно, можна й не 

реєструвати податкову накладну, проте, в такому випадку, в покупця 

не буде права на податковий кредит. 

Перевагами адміністрування є унеможливлення формування 

фіктивного податкового кредиту та отримання неправомірного 

відшкодування ПДВ з бюджету, а це, у свою чергу, сприятиме 

підвищенню рівня надходжень податку до бюджету та скороченню 

обсягів тіньової економіки в країні. Разом з тим, наслідком 

запровадження електронного адміністрування буде можливим  

зниження тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактору на 

розквіт корупційних схем. Одним з нововведень є зменшення кількості 

критеріїв для автоматичного бюджетного відшкодування, як наслідок – 

зменшиться кількість обтяжливих для біснесу звірок та перевірок, у 

тому числі перевірок «по усьому ланцюгу постачань до виробника або 

імпортера». 



Ключовими недоліками системи електронного адміністрування 

є наступне: 

- у разі, якщо контрагент не зареєстрував податкову накладну, 

платник податків буде змушений сплатити ПДВ за нього, адже не 

зможе сформувати податковий кредит, навіть за умови перерахування 

постачальнику грошових коштів з ПДВ; 

- у платників ПДВ завчасно вилучаються кошти з обороту, що 

загострить проблему нестачі ліквідності; 

- державне казначейство не буде платити відсотки по залишках 

коштів на ПДВ-рахунках. 

- блокується відшкодування раніше невідшкодованого ПДВ; 

- обсяг невідшкодованого ПДВ продовжить зростати через 

відсутність права платника податків на неавтоматичне відшкодування 

ПДВ [4]. 

Водночас, незмінними на законодавчому рівні, стосовно 2015 

року в обліку ПДВ, залишилися: 

- нарахування ПДВ тa виписка податкових накладних за 

першою подією; 

 - податковий кредит за першою подією; 

- реєстрація ПН в Єдиному реєстрі протягом 15 календарниx 

днів; 

- можливість коригувань та виправлення помилок; 

- необхідність складання і надання декларацій в податкові 

органи за окремі  податкові періоди — місяць або квартал; 

- можливість декларування від'ємного значення ПДВ і його 

зарахування у зменшення податкових зобoв'язань майбутніх періодів. 

Таким чином, в результаті дослідження було встановлено, що 

значна кількість запроваджених механізмів є досить позитивним 

кроком в сфері адміністрування ПДВ. Разом з тим, залишаються 

невирішеними ряд питань, пов’язані із відкриттям рахунків в системі 

електронного адміністрування ПДВ та їх функціонуванням; чітко не 

регламентовані окремі процедури списання коштів з рахунків 

платників податків; деякі законодавчі обмеження не враховують 

економічних реалій функціонування ринку і ускладнюють процедури 

повернення надміру сплачених податкових зобов’язань тощо. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

На даний час автоматизація підвищує не тільки якість обліку, а й якість бізнесу 

підприємства, тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися безпосередньо 

зацікавленими спеціалістами - бухгалтером і керівником підприємства. Перехід до 

автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає не лише бажання й коштів, а й значної 

підготовчої роботи як організаційної, так і методичної.  

Слід зазначити, що розробники програмних продуктів для автоматизації 

бухгалтерського обліку здебільшого орієнтовані на масового споживача, тому відповідне 

програмне забезпечення носить уніфікований характер і потребує відповідного коригування 

при впровадженні на підприємстві з урахуванням виробництва. В науковій літературі майже 

відсутні публікації, щодо практики впровадження та вдосконалення автоматизованих 

інформаційних систем обліку, які б дозволяли враховувати специфічні особливості 

діяльності підприємства та їх організацію обліку [4].  

Професор Завгородній В.П. визначив, що в умовах застосування обчислювальної 

техніки сформувалися таблично-перфокартна, таблично-автоматизована і діалогово- 

автоматизована форма обліку[1]. 

Писаревська Т.В. вважає, що найпоширенішою серед форм обліку стала діалогова 

форма. Діалогова форма бухгалтерського обліку характеризується тим, що всі господарські 

операції зі збирання, реєстрації та оброблення облікової інформації автоматизуються при 

участі бухгалтерії. При цьому будь-які облікові дані після введення їх до ЕОМ можна 

відобразити в регістрах синтетичного та аналітичного обліку [5].  

Івахненков С.В. вважає, що наступним етапом розвитку форм обліку, яка пов'язана з 

застосуванням персональних комп'ютерів та обчислювальних мереж є комп'ютерно-

комунікаційна форма обліку, яка базується на застосування комп'ютерів четвертого 

покоління та електронних засобів комунікації [2]. 

Сьогодні підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на 

базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити: 

- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; 

- виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання необхідної 

інформації про наявні відхилення; 

- аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

- одержувати на основі автоматизації управлінські рішення [6, c. 10]. 

Усі підприємства повинні вміти раціонально розподіляти і використовувати грошові 

кошти тому, що вони є обмеженим ресурсом . Для забезпечення такого результату необхідно 

своєчасно отримувати інформацію про їх залишки, джерела, напрями використання. Без 

достатнього інформаційного забезпечення  управління грошовими коштами є не ефективним. 

Перехід до автоматизованої форми обліку грошових коштів потрібно організовувати 

плавно, поетапно, краще за все до початку звітного періоду (кварталу, року). Звірений 

баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна інформація для введення 

в комп'ютер. Потрібно також правильно оцінити склад і обсяг необхідного документообігу, 

визначити, які документи будуть вестись в електронному вигляді, а які – в паперовому. Для 

цього насамперед необхідно точно визначитизавдання автоматизації. Звичайно, найбільша 

кількість помилок в обліку при паперовій технології виникає на етапі переносу даних з 

одного облікового регістру до другого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів. 

 Використання автоматизованого обліку дасть змогу повністю звільнитися від такого 

роду помилок, оскільки як правило при автоматизованому обліку ведеться тільки один 



обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних 

між регістрами обліку дорівнює нулю. Кожний бухгалтер знає, скільки часу і сил вимагає 

підготовка тих чи інших довідок, звітностей та іншої оперативної інформації, що завжди 

потрібна терміново. Використання засобів автоматизації дає змогу практично повністю 

вирішити цю проблему, протягом лічених хвилин, підготовити найрізноманітніші й 

деталізовані бухгалтерські дані. 

Автоматизація обліку грошових коштів поєднається із можливостями комп’ютера, 

програмного забезпечення та професійними навичками бухгалтера. Це дає змогу більш точно 

відображати та обробляти бухгалтерську інформацію, подавати її в електронній формі через 

електронні мережі [3, c. 38]. 

Для автоматизації обліку грошових коштів використовується значна кількість 

програмних продуктів, найпоширенішими з яких є: «Парус», «БЕСТ», «1С - Підприємство», 

«Клієнт-банк». Ці програмні продукти значно прискорюють облік грошових коштів та й 

облік в цілому на підприємстві.  

Отже, потрібно звернути увагу на те, що правильний вибір засобів автоматизації й 

програмного забезпечення дозволить легко і швидко адаптувати роботу бухгалтерії до 

частих змін в діючому законодавстві.Таким чином, належна автоматизація облікових 

процесів на підприємстві дозволяє своєчасно отримувати відповідну інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  
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ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА ЇХ ОБЛІК 

 

Умови господарювання вимагають підвищення ефективності управління витратами, 

які в майбутніх звітних періодах формуватимуть фінансові результати діяльності 

підприємств. Специфічним об’єктом бухгалтерського обліку є витрати майбутніх періодів. 

Саме вони найбільш впливають на розмір фінансових результатів. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що така категорія, як ”витрати майбутніх 

періодів” викликає ряд розбіжностей.До цих пір залишається невирішеним питання сутності 

витратмайбутніх періодів та як саме класифікувати цю категорію. 

Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків в Україні під витратами 

майбутніх періодів розуміють витрати, які здійснені у звітному періоді, але відносяться на 

витрати в майбутніх звітних періодах. 



Коваленко Т. О. вважав,що: «витрати майбутніх періодів – це витрати, які здійснені у 

звітному періоді, але мають відноситися на витрати в майбутніх звітних періодах (підготовка 

до виробництва в сезонних галузях виробництва, сплачені авансові орендні платежі, 

передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо)» [1, с. 86]. 

Ковтун І. Ю. говорив: «витрати майбутніх періодів – витрати, що не включаються до 

собівартості реалізованих активів, а розглядаються як витрати того періоду, в якому вони 

були здійснені». [2, с. 40]. 

Такі автори, як Бондарьова О., трактують витрати майбутніх періодів як витрати, що 

розміщуються в активі та забезпечують одержання економічних вигід протягом кількох 

звітних періодів. [3, с. 49]. 

Герасим П. М. говорить, що витрати майбутніх періодів – витрати, що не можуть бути 

віднесені до виробництва поточного року. Враховуючи вищевикладене особливої різниці 

між визначеннями поняття, що подані авторами, не існує.  

Можна виділититакіпідходидотрактуванняпоняття “витратимайбутніхперіодів”: 

особливийвидактиву, який, навідмінувідавансіввиданих, 

неможебутиконвертованимвгрошовікошти; 

зменшенняекономічнихвигідувиглядівибуттяактивівабозбільшеннязобов’язаньупроцесігоспо

дарськоїдіяльностідляодержаннядоходуабоіншоївигодиумайбутніхперіодах; витрати, 

якіпонесенісуб’єктомгосподарюванняузвітномуперіодівпроцесігосподарськоїдіяльності, 

алемаютьвідношеннядомайбутніхзвітнихперіодів, 

тобтобудутьвключенідоскладувитратнаступнихзвітнихперіодівшляхомкапіталізації. 

Складвитратмайбутніхперіодів,  

єнеоднозначнимтазалежатимевідвидуекономічноїдіяльностісуб’єктагосподарюванняі, 

відповідно, будехарактернимдлякожноїзних. З метою раціональної організації 

бухгалтерського обліку, аналізу та контролю витрат майбутніх періодів треба виділити 

окремі групи витрат майбутніх періодів за однорідністю їх складу. 

Зазвичай до витрат майбутніх періодів належать витрати на передплату періодичних 

видань, сплату авансом орендних платежів, пусконалагоджувальні роботи при запуску та 

освоєнні нових виробництв тощо. 

На даному етапі розвитку економічних відносин облік витрат майбутніх періодів не 

враховують вимоги, які висуваються системою управління до них. Можна виділити основні 

проблеми обліку витрат майбутніх періодів: проблема складу витрат майбутніх періодів; 

проблема визначення терміну та методу розподілу витрат майбутніх періодів; проблема 

ведення аналітичного обліку витрат майбутніх періодів за видами, та статтями витрат; 

проблема відсутності досконалого документального оформлення операцій, та єдиної системи 

облікових регістрів; проблема розмежування витрат за ознакою часу їх списання на 

довгострокові та поточні; проблема аналізу витрат майбутніх періодів у практичній 

діяльності підприємств; проблема контролю витрат майбутніх періодів . 

Склад витрат майбутніх періодів різноманітний і має свої особливості відображення в 

обліку. Тому потрібно не лише знати даний перелік, але й вміло використовувати його в 

обліку. Класифікація витрат для підприємства є дуже важливим елементом ефективного 

управління. Адже розподіл витрат за ознаками може виявити внутрішні резерви, підвищити 

рентабельність, зменшити витрати за одним видом продукції і збільшити за іншим. 
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СУТЬ ПРОЦЕСІВ  УПРАВЛІННЯ  ВИТРАТАМИ  ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Система управління витратами була створена інженерами і технологами у другій 

половині ХІХ ст. у США. Її мета формулювалася так: надання інформаційної допомоги 

управлінцям, контроль і прогнозування витрат, вибір найефективніших шляхів розвитку 

підприємства, прийняття оперативних управлінських рішень 1, с. 487. Суть системи 

полягає у забезпеченні інформації для управління підприємством (рис. 1) 

 
Рис. 1.Реалізація функцій менеджменту через систему коригування завдань2, с. 
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Дослідженню витрат присвячені роботи вітчизняних науковців: Бутинця Ф. Ф., 

Валуєва Б. І., Герасимовича А. М., Голова С. Ф., Кіндрацької Л. М., Кужельного М. В., 

Кузьмінського Ю. А., Линника В. Г., Мниха Є. В., Савченка В. Я., Сопка В. В., Чумаченка М. 

Г., а також зарубіжних вчених: Е. Бріттона, Дж. К. Ван Хорна, В. Говіндараджана, К. Друрі, 

Б. Нідлза, Б. Райна, Т. Скоуна, Р. Холта, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера та  ін.  Їх праці 

підтверджують, що будь-яка діяльність неможлива без витрат ресурсів. Закономірності 

розвитку ринкових відносин, логіка пізнання показують, що спочатку мають місце витрати 

ресурсів, а потім – результати, пов’язані з цими витратами. 

На підставі одержаних даних, аналізу прогнозів та виробничих бюджетів система 

управління витратами забезпечує планування господарської діяльності. Особливість цієї 

системи полягає в її орієнтації на детальний облік витрат на виробництво, пов’язаних з 

використанням ресурсів і калькулюванням собівартості продукції з метою вишукування 

резервів зниження витрат на одиницю продукції. У зв’язку з цим важко погодитися з 

твердженням деяких авторів про те, що управлінський облік є лише  

підсистемою бухгалтерського обліку або його частиною [2]. 

На нашу думку, система управління витратами відокремлена від бухгалтерського 

обліку, насамперед вона є складовою системи менеджменту на підприємстві, оскільки 



охоплює не тільки облік витрат, а й порядок їх планування, організацію виробництва та 

розробку системи стимулювання працівників для досягнення поставлених цілей. 

Виходячи  із наявності безлічі публікацій з дослідження витрат, можна  погодитися  з  

дослідженням [3],  де  зазначено, що  сьогодні  часто можна зустріти бездумне вживання 

таких термінів, як «затрати» та «витрати», одні автори особливо не замислюються над цим 

питанням та використовують їх як синоніми, інші – намагаються розмежувати ці поняття та 

пояснити, чим одне відрізняється від  іншого. Попри те, що вже неодноразово виходили 

публікації на дану тематику, досі не тільки не сформовано єдиного підходу до розуміння 

зазначених понять, але й, навпаки, здається  внесено ще більше плутанини. Таким чином, 

виникає потреба ознайомитись з поглядами авторів щодо даної проблеми, зважити їх 

аргументи та дати  чітку  відповідь  на  питання, що ж  таке  витрати  та  затрати,  чи  є між 

ними різниця? Якщо є, то в чому саме вона полягає? 

З’ясування різниці між «витратами» та «затратами» спонукає погодитися зі 

Скрипником М. І. [4], яка акцентує увагу на існуючій негативній тенденції запозичення  

іноземних термінів та некоректному перекладі фахової літератури  без  її  додаткового  

аналізу  і  врахування  економічної  сутності  понять. На  її думку, термін «затрати» 

стосується будь-якого використання ресурсів, у тому числі на придбання активів, у той час 

як термін «витрати» – використання тільки тих ресурсів, які при визначенні прибутку 

господарюючого суб’єкта за даний період часу ставляться у відповідність доходам.   

На думку, під  затратами слід розуміти явні (фактичні) витрати підприємства,  тобто 

вартісні оцінки ресурсів, використаних організацією у процесі своєї діяльності, тоді як 

витратами організації визнається вартість використаних ресурсів, які повністю витрачені 

протягом певного періоду часу для отримання доходу. Такий підхід називається 

відповідністю витрат  і доходів. Виходячи з цього, у бухгалтерському обліку всі доходи 

повинні співвідноситися з витратами на їх отримання. Відповідно до поглядів Одінцової Т. 

М. [6], з облікової точки зору затрати та витрати є споживанням ресурсів у процесі 

господарської діяльності. Проте затрати є більш загальним поняттям, оскільки включають 

витрати і при цьому охоплюють ще ряд об’єктів обліку (зокрема, закупівлю  запасів,  

інвестиції  тощо). Схема  відображення  затрат  і  витрат  у фінансовій звітності за 

Одінцовою Т. М. представлена на рис. 2. 

 
Рис.2.Схема відображення затрат і витрат  періоду у фінансовій звітності [6] 

 



Головною  причиною  розмежування  понять  затрат  і  витрат  є  дія принципу 

періодичності в бухгалтерському обліку. Затрати, які  здійснює підприємство, можуть стати 

витратами в періоді виникнення або в подальших періодах, у той час як витрати, що 

визнаються в певному періоді, є частиною затрат  і передбачають рух ресурсів підприємства, 

що зменшує його прибуток у даному періоді [6]. 

Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого 

використання наявних обмежених ресурсів за допомогою планування, калькулювання, 

обліку і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності.  

Управління витратами  –  це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від 

них. Крім того,  це процес цілеспрямованого формування витрат підприємства щодо їхніх 

видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. 

Управління  –  важлива функція економічного механізму будь-якого підприємства. 

Для забезпечення ефективного менеджменту необхідно організувати управління 

витратами в різних аспектах — за технологіями (звичайні, інтенсивні тощо), центрами 

відповідальності, видами продукції, за відповідальними особами. Це дає змогу всебічно 

аналізувати рівень витрат та встановлювати їх відповідність визначеним нормам. 

Система управління витратами повинна забезпечити менеджерів підприємства такою 

інформацією, яка дозволить: 

— приймати управлінські рішення з урахуванням їхніх економічних наслідків; 

— контролювати витрати у зіставленні з нормами; 

— формувати економічну стратегію; 

— оцінювати формування собівартості та прибутку протягом виробничого періоду; 

— оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів підприємства; 

— приймати рішення стосовно доцільності здійснення окремих виробництв, 

ефективності використання ресурсів [2]. 

Отже, система управління витратами відіграє надзвичайно важливу роль у розробці 

стратегії поведінки сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах, тобто 

обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього економічного середовища. Не 

менше значення її і в налагодженні ефективного внутрігосподарського управління, створенні 

ефективного механізму планування, контролю й аналізу витрат. 
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На сьогоднішній день існують невирішені проблеми, пов’язані з практичною 

організацією обліку витрат на якість продукції. 

Слід зауважити, що витрати на якість – це внутрішня економічна основа всієї системи 

якості, так як їх облік, аналіз та оцінка створюють передумови для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

Витрати, пов’язані з забезпеченням та покращенням якості продукції – це витрати, 

пов’язані з налагодженням на підприємстві системи управління якістю, яка забезпечить 

високий рівень якості процесів, що виникають на кожному етапі життєвого циклу продукту 

та виробництвом якісної продукції, відповідно до вимог встановлених стандартами якості та 

очікувань споживачів, а також втрати внаслідок невідповідності вимогам якості [1]. 

Якість продукції повинна гарантувати споживачу задоволення його запитів, 

надійність продукції і економію витрат. Ці властивості формуються в процесі всієї 

відтворювальної діяльності підприємства, на всіх її етапах і у всіх ланках [2]. Разом з 

тим утворюється вартісна величина продукту, що характеризує ці властивості від планування 

розробок продукції до її реалізації і післяпродажного обслуговування. 

Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, що характеризують 

придатність даної продукції задовольняти певні потреби споживачів відповідно з її цільовим 

призначенням. Згідно світового досвіту, якість продукції виступає функцією від рівня 

розвитку науково-технічного прогресу та ступеню реалізації його результатів у виробництво. 

Чим вища якість продукції, тим більше задовольняються потреби споживачів та ефективніше 

вирішуються соціально-економічні проблеми розвитку суспільства. 

Рослинництво - провідна галузь аграрного виробництва. Продукція рослинництва має 

надзвичайно важливе народногосподарське значення. Низка продуктів споживається в 

натуральному вигляді, інші, й це значна частина використовуються як сировина для галузей 

легкої та харчової промисловості, а частина -як корми для тварин. 

У валовому виробництві продукції сільського господарства на рослинництво припадає 

близько 45%. Тут вирощується майже 350 різних видів рослин. Рослинництво - достатньо 

динамічна галузь. Постійно змінюються площі оброблюваних земель, проводяться різні 

меліоративні роботи, змінюється кількість культивованих культур, удосконалюється 

спеціалізація та концентрація. 

Якість продукції рослинництва залежить від сукупного поєднання багатьох погодно-

кліматичних, ґрунтових та технологічних факторів. Для успішного регулювання та 

підвищення якості  продукції необхідно ретельно розібратися у процесах, які відбуваються у 

рослинах у різні фази їхнього росту й розвитку з метою подальшого їх регулювання. 

Лише за умови дотримання певних технологічних вимог економічна важливість 

проблеми якості рослинницької продукції має аргументовані підстави успішного вирішення. 

Важливе значення має внесення необхідної кількості мінеральних добрив і в певних 

пропорціях. Порушення співвідношення внесення азотних, фосфорних і калійних добрив не 

дає змоги одержати адекватну віддачу від затрат, а надмірне внесення азотних добрив сприяє 

росту стеблостою і за несприятливих погодних умов спричиняє вилягання хлібів. 

Запровадження інтенсивної технології вирощування зернових неможливе без 

комплексної механізації виробництва. Забезпеченість підприємств надійною технікою і в 

достатній кількості допомагає якісно і в оптимальні агротехнічні терміни виконувати всі  

види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових культур і значно зменшує 

втрати.Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості готової продукції, то 

виникає потреба у організації їх обліку. 

Тому пропонуємо створити окремий рахунок для обліку витрат на підвищення якості 

наступну структуру рахунку витрат на якість: 

- інформаційні послуги, маркетингові дослідження; 

- оплата за одержання кодів; 

- виплати по сертифікації продукції; 



- оплата розробки і оцінки вартості системи якості; 

- оплата праці співробітників, які зайняті відповідним питанням; 

- нарахування на заробітну плату; 

- витрати на надання споживачам доказів відповідності продукції встановленим 

вимогам; 

- витрати, пов’язані з навчанням персоналу питанням якості; 

- інші подібні витрати. 

 Цей рахунок має бути збірно-розподільчий ,за дебетом якого протягом місяця будуть 

відображатися всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення місяця з його кредиту вони 

будуть списані на рахунок «Основне виробництво», «Загальновиробничі витрати», 

«Загальногосподарські витрати», «Брак у виробництві», «Витрати майбутніх періодів» та 

інші. 

Практика останніх років доводить, що існуючий рівень організації обліку не здатний 

задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на якість продукції та надати необхідну 

інформацію у повному обсязі. Тому кожне підприємство, яке має на меті впровадити систему 

суцільного управління якістю готової продукції повинно розробити власну систему заходів 

по організації фінансування, обліку та калькулюванні витрат на якість, що в свою чергу 

сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та ефективності 

діяльності підприємства в цілому. Оскільки від величини витрат залежить прибутковість 

підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема, витратами на якість, яке 

передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є надзвичайно важливим. Тож, систему 

управління витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній основі, 

забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань. 

Отже, в загальному рослинництво є провідною галуззю господарства.Якість і 

реалізація в основному залежить від обсягів затрат,модернізованої техніки та рівня 

конкурентноспроможності та ефективності продукції. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Динаміка розвитку підприємницької діяльності в Україні, загострення конкуренції на 

внутрішньому ринку як з вітчизняними, так і з зарубіжними учасниками, визначає 

необхідність активізувати процеси стратегічного управління підприємством. Світова та 

вітчизняна практика підтверджує, що стратегічне управління дає змогу знизити вплив 

невизначеності на діяльність підприємства, підвищити його здатність протистояти 

непередбаченим ситуаціям, визначати пріоритетні напрями діяльності.  

Особливу увагу слід приділити інформаційному забезпеченню процесу стратегічного 

управління діяльністю підприємства – стратегічному обліку, який, використовуючи 

зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечує керівництво підприємства необхідною 



інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень, що визначають загальний 

напрям розвитку підприємства та його ефективність. 

Стратегічний облік варто розглядати як інструмент для стратегічного управління. Сам 

по собі облік не є самоціллю та існує, насамперед, для того, щоб сприяти розробці і 

впровадженню ділової стратегії, служить засобом досягнення успіху у бізнесі.  

До головних завдань, які забезпечує стратегічний облік відносяться:  

- стратегічне планування;  

- визначення критичних показників стратегічних планів; 

- визначення вузьких і пошук слабких місць управлінський рішень; 

- визначення основних підконтрольних показників відповідно до стратегічних цілей; 

- порівняння планових и фактичних значень підконтрольних показників з метою 

виявлення причин і наслідків даних відхилень; 

- аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів.  

Існує ряд питань стосовно його організації та методології.   

Проблемними питаннями, що стосуються розвитку стратегічного обліку є наступні: 

 на теоретичному рівні: 

- розмежування таких понять як «стратегічний облік», «стратегічний управлінський 

облік», «стратегічно орієнтована система обліку», «облік стратегічного типу», 

«бухгалтерський облік з метою стратегічного управління», «контролінг»; 

- обґрунтування необхідності впровадження на підприємствах системи стратегічного 

обліку; 

- розробка концепції розвитку стратегічного обліку; 

- визначення місця концепції «стратегічного обліку» у складі класичного розуміння 

системи бухгалтерського обліку та системи управління підприємством; 

- обґрунтування сутності системи стратегічного обліку як однієї із бухгалтерських 

підсистем, що забезпечує інформаційну підтримку системи стратегічного управління 

підприємством; 

 на методичному рівні: 

- розробка положень організації системи стратегічного обліку на підприємстві; 

- розробка та впровадження в діяльність підприємств стратегічної управлінської 

звітності; 

- розробка системи показників на основі даних стратегічного обліку для аналізу 

результатів та аналізу ефективності стратегічного управління підприємством. 

Отже, однією з найбільш важливих цілей функціонування підприємства є 

забезпечення їх стратегічної стійкості.Тому стратегічний облік,використовуючи аналітичну 

зовнішню та внутрішню інформацію, спрямований забезпечити керівництво підприємства 

необхідною інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень.  
 

Семенюк О. В. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГУДВІЛУ  

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається постійне посилення 

значення інтелектуального капіталу, що спонукає керівництво шукати нові шляхи 

підвищення прибутку підприємств. У свою чергу це призводить до підвищення ролі таких 

активів як ділова репутація суб’єкта господарювання, його клієнтська база, ділові зв’язки із 

постачальниками тощо. Все це є складовими такого нематеріального активу як гудвіл, тому 

визначення сутності гудвілу та питання його обліку є досить актуальним в економічній 

науці. 

Питанням сутності, визнання, оцінкита відображення в обліку гудвілу присвячено 

праці С. Голова, В. Ковальова, І. Павлюка, Я. Соколова, М. Пятова, М. Могилової, Г. 



Уманців, ін. В своїх дослідженнях вчені розкрили сутність гудвілу, відобразили основні 

підходи до відображення його в обліку на основі історичного досвіду, вітчизняної і 

зарубіжної практики, проте зазначені вище облікові проблеми залишаються не вирішеними 

до кінця. 

Загальноекономічний підхід визначає гудвіл як певні активи (кваліфікація персоналу, 

високий рівень менеджменту тощо), які відрізняються від звичайних активів тим, що не існує 

способів відокремити їх від інших активів та достовірно оцінити. Тобто, з цієї точки зору під 

гудвілом розуміються переваги, які отримує покупець при купівлі існуючого суб’єкта 

господарювання порівняно зі створенням нового підприємства [1, с. 528]. А з позицій 

бухгалтерського обліку під гудвілом варто розуміти різницю між ціною придбання і вартістю 

матеріальних активів придбаного підприємства, за вирахуванням його зобов’язань при 

об’єднанні балансів цих підприємств. 

Деякі науковці, зокрема І. І. Просвірина, визначають істотну різницю між економічним 

та бухгалтерським підходами до визначення гудвілу. Так, відповідно до економічного 

підходу, допускається розрахунок гудвілу для діючого підприємства, у той час, як 

бухгалтерський підхід визначає можливість оцінки гудвілу лише при придбанні 

підприємства. Крім того, економічний підхід визначає гудвіл як актив, у той час як 

бухгалтерські стандарти розглядають його як умовну величину (але актив), що 

розраховується за певними правилами [4, с. 64 − 65]. 

Цей актив не має самостійної ринкової вартості і має значення, головним чином, під час 

злиття або приєднання підприємств. Тому, за визначенням П(С)БО №19, гудвіл - це 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних 

ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання [5]. 

Щодо обліку гудвілу, то на даний момент в Плані рахунків бухгалтерського обліку для 

відображення залишків за операціями з придбання підприємств передбачено рахунок 19 

“Гудвіл”, що має такі субрахунки як 191 “Гудвіл при придбанні” та 193 “Гудвіл при 

приватизації (корпоратизації)”. 

При укладанні договору купівлі-продажупідприємства експертом з оцінки визначається 

ринкова вартість суб’єкта господарювання, а відповідно і гудвілу. Після підписання договору 

бухгалтер підприємства-покупця розраховує суму гудвілу за формулою, наведеною на 

рисунку 1  
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Рис.1.Механізм розрахунку гудвілу в бухгалтерському обліку 

 

Для узагальнення інформації про гудвіл при придбанні призначений Журнал 4 А с.-г. 

Записи в Журналі 4 А с.-г. ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів, 

до яких можна віднести розрахунки бухгалтерії у довільній формі [3].  

У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни 

балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і 

кінець року та розкриттям інформації про:  

- накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду;  

- визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка 

на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з П(С)БО 

27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»;  
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- гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу 

відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність».  

У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, 

зобов‘язань і непередбачених зобов‘язань придбаного підприємства та/або компонента 

підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що 

передує даті придбання [2]. Порядок документального обліку гудвілу наведені на рисунку 2. 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Порядок відображення гудвілу в регістрах обліку та звітності 

 

Отже, гудвіл можна назвати діловою репутацією фірми, що в майбутньому виллється в 

економічних вигодах. До елементів гудвілу слід віднести: висококваліфікований 

менеджмент, накопичений діловий досвід, хорошу репутацію підприємства, виграшне 

економіко-географічне розташування, добре налагоджену систему збуту продукції та послуг 

і інші фактори, що впливають на прибутковість підприємства, а значить і на його вартість. 
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к.е.н., доц.  Андрушко Р.П. 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У теперішній час ефективне  управління не можливе без постійного аналізу поточного і 

перспективного стану справ підприємства.  

Ефективність управлінських рішень в багато чому залежить від достовірності 

бухгалтерської і управлінської звітності.  

У системі управління підприємством внутрішньогосподарський контроль є не 

надзвичайним заходом, а невід'ємною частиною.Однак на практиці виникає багато проблем і 

питань.  

Внутрішньогосподарський контроль присутній на кожному підприємстві, але 

ефективність його забезпечується не завжди. Так, невеликі підприємства найчастіше не 

мають достатнього персоналу, матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для 

організації необхідної системи контролю. Великі підприємства, навіть володіючи 

достатньою базою, можуть бути погано керовані, і, як наслідок, досить високі затрати, 

понесені на організацію контролю, не дадуть бажаних результатів. 

Науковці та практики погоджуються в тому, що продумана та правильно організована 

система внутрішньогосподарського контролю сприяє безпеці активів підприємства та 

інвестицій акціонерів. 

Неправдиві дані у звітності можуть бути пов’язані з помилками обробки первинних 

документів, недобросовісною поведінкою персоналу.  

Відповідно використання системи внутрішньогосподарського контролю дозволить 

забезпечити надійність фінансової інформації, а також знизити  ризики прийняття 

управлінських рішень. 

Внутрішньогосподарський контроль є одним з ефективних способів, який дозволяє  

оцінити відхилення, які виникли  в розрізі  структурних підрозділів і підприємства в цілому. 

Його цілі полягають в попередженні  і виявленні  найскладніших  проблем управління 

ресурсами, процесами,  результатами за сферами діяльності, які необхідні для конкретизації 

області пошуку причин  цих відхилень і шляхів можливого  вирішення проблем.   

На сучасному етапі розвитку України, особливої уваги потребують питання 

вдосконалення управління, однією з найважливіших функцій якого є контроль. Будь-який 

вид управління неможливий без чіткої організованої системи контролю, тому що не можна 

ефективно управляти, не перевіряючи виконання встановлених вимог і не виявляючи 

фактичного стану справ на керованих об’єктах. У цьому сенсі контроль виступає засобом 

організації зворотних зв’язків, завдяки якому орган (суб’єкт управління), що управляє, 

отримує інформацію про стан керованого об’єкту і про хід виконання ухвалених рішень. Це 

дає можливість своєчасно реагувати на відхилення, що відбуваються в діяльності керованого 

об’єкту і вносити відповідні корективи.  

Будучи самостійною функцією управління, контроль тісно пов’язаний з іншими 

сторонами управлінської діяльності прогнозуванням, плануванням, обліком, аналізом і 

регулюванням [2, с. 153]. 

Основними завданнями контролю як функції управління на підприємстві є 

забезпечення: 

— планового здійснення виробничого процесу; 

— стандартів якості продукції, що випускається; 

— ефективності діяльності підприємства; 

— фінансової конкурентоспроможності підприємства; 

— гарантій належного виконання управлінського рішення; 

— встановлення зворотного зв’язку в процесі управління. 



Результативними показниками функціонування внутрішньогосподарського контролю є 

оцінка  діяльності підприємства, його керованої і керуючої системи. 

Управління неможливе без систематичного контролю за матеріальними цінностями  і 

грошовими коштами,  їх раціональним використанням, операціями і процесами, які пов'язані 

з виробництвом і реалізацією продукції та сировини.  

Необхідність контролю на рівні підприємства пов’язана з потребою власників у 

достовірній та повній інформації про результати та стан господарської діяльності 

підприємства.  

Отже, функціонування системи управління неможливе без здійснення 

внутрішньогосподарського контролю, адже саме він зменшує ризики  щодо  надання  

структурними підрозділами підприємства неправдивої інформації та прийняття  

неефективних  управлінських рішень. 
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Моделювання виробничих процесів у кормовиробництві 

 

Висока економічна ефективність  молочно-м’ясного скотарства досягається за умов 

оптимізації виробництва і використання кормів. Вирішити ці питання можна в задачах оптимізації 

плану кормовиробництва. Одним із важливих питань під час складання економіко-математичної 

моделі задачі оптимізації плану виробництва і використання кормів є визначення складу таких 

обмежень, які в основному повинні відповідати економічним умовам  і вимогам, зв’язкам і 

закономірностям.  

Основними виробничими ресурсами, які визначають темпи і рівень розвитку 

сільськогосподарського виробництва, є сільськогосподарські угіддя, робоча сила і відповідна техніка, 

а також корми. Обмеженість цих ресурсів виступає як природний регулятор росту масштабів вироб-

ництва. Тому в економіко-математичній моделі треба обов’язково їх враховувати. І все-таке з 

перелічених обмежень як визначальне переважно виступає кормова база. Тому в економіко-

математичній моделі задачі визначення оптимального плану кормовиробництва  проблема 



оптимізації виробництва і використання кормів – це перш за все насамперед проблема оптимізації 

розвитку тваринництва. 

Для годівлі кожного виду тварин вимагається відповідне співвідношення кормів, набір і 

рівень виробництва яких за видами визначається структурою посівних площ. Однак господарство 

зацікавлене не тільки виробляти корми, які б задовольняли біологічні потреби, а й водночас 

одержувати при цьому найбільшу кількість тваринницької продукції за найменшої її собівартості. 

Тому раціони тварин необхідно тісно ув’язувати з вибором для виробництва тих чи інших кормів і, 

відповідно, із структурою посівних площ. 

У більшості планово-економічних задач обсяг кожного виду виробничих ресурсів відомий. 

Але це не стосується кормів. У такій економіко-математичній моделі задачі, як і у багатьох інших  

подібних задачах, кормові ресурси, які виробляються у господарстві, становлять собою змінні 

величини, обсяг виробництва яких може бути визначений тільки після розв’язку задачі. Відповідно, 

система нерівностей, яка характеризує їх обсяг і змінні, відрізнятиметься від системи обмежень, які 

представляють процес використання інших видів ресурсів, що є величиною відомою. 

Крім того, розпочинаючи математичне формулювання такої системи, необхідно зауважити, 

що кормовий баланс неможливо представити одним рівнянням і тому тут повинна бути система 

рівнянь чи нерівностей. У цьому разі треба виходити з того, що не всі корми взаємозамінні. 

Наприклад, концентровані або соковиті корми не можна повністю замінити грубими або іншими. 

Оскільки для кожного виду тварин необхідне певне співвідношення різних груп кормів, окремі 

обмеження повинні накладатися також на виробництво і використання  цих видів: концентровані, 

соковиті і зелені. При цьому обмеження формулюються і записуються так, щоб оптимальний раціон 

формувався в межах мінімально необхідної і максимально можливої норм згодовування кожної групи 

кормів  відповідно  до вибраного типу годівлі тварин. 

Проведені нами дослідження із побудови економіко-математичних моделей задач оптимізації 

організації кормовиробництва і розвитку тваринництва з врахуванням особливостей і вимог 

підтверджуються одержаними результатами розв’язку задач на персональних комп’ютерах, які 

засвідчують, що за допомогою економіко-математичного моделювання і відповідних комп’ютерних 

технологій забезпечується розрахунок оптимальних варіантів плану із сучасною структурою 

виробництва кормів і поголів’ям тварин  порівняно з планами, які розроблені звичайними 

традиційними методами планування. Це підтверджує високу економічну ефективність застосування у 

практиці планування економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій. 

 

Гурик Катерина Василівна 

к.е.н., доц. Желєзняк А.М. 

 

ОСОБЛИВОCТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ 

ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Міжнародний досвід 

свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок 

держави є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, 

регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. 

Бум використання комп'ютерних технологій останнім часом все більше захоплює 

туристичний ринок України. Доказ тому - стрімке зростання підключень нових агентств до 

глобальних комп'ютерних систем бронювання (далі КСБ) Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Fidelio. 

Лише за минулий рік ці КСБ практично подвоїли число своїх користувачів. Багато в чому, завдяки 

зростаючій популярності Інтернет.  

В даний час без таких основних напрямів розвитку інформаційних технологій, як 

впровадження систем бронювання та використання мережі інтернет, використання локальних 



комп'ютерних мереж, автоматизації офісу та впровадження програмних продуктів бронювання 

підприємству не обійтися. Велика увага приділяється організації електронних продажів. Збільшення 

обсягу Інтернет-послуг свідчить про зміну пріоритетів користувачів з аналізу інформації до самої 

інформації.  

Представлення готелю в будь-якій системі онлайн-бронювання обов'язково має включати в 

себе наступні позиції: загальний опис, опис номерного фонду, опис тарифів, ціни, інформацію про 

наявність місць.  

Загальний опис визначає можливості готелю як об'єкта розміщення і містить адресу, місце 

розташування, рік будівлі і рік останньої реконструкції будівлі, дані про інфраструктуру, і т.п. Сюди 

ж відносяться відомості про найближчих визначні пам'ятки. В описі номерного фонду вказуються 

типи і класи номерів, наводиться їх докладний опис і місткість. Під місткістю розуміється кількість 

обслуговуваних осіб, що може бути розміщено в номері на штатних і додаткових ліжках. Саме на 

підставі характеристик місткості визначається можливість розміщення кількох людей в одному 

готельному номері. Попереднє бронювання переважно можливе за наявності номера кредитної 

картки в якості гарантії. При скасування раніше зробленого бронювання менш ніж за 24 години до 

заїзду або прі не заїзді клієнта стягується штраф у розмірі вартості проживання за добу". За аналогією 

з авіаперевезеннями в готелях існує повний тариф, званий Rack Rate, чи інакше - "стандартний 

тариф", і система спеціальних тарифів (тариф вихідного дня). 

Одним з напрямків підвищення ефективності застосування систем бронювання в готельному 

бізнесі Львівської області є використання інноваційного підходу до формування цінової політики на 

основі кількості відгуків в глобальних онлайн-системах бронювання готелів.  

На нашу думку, представникам готельного бізнесу України слід врахувати особливі потреби 

людей-інвалідів, оскільки в більшості країн Єврлопейського Союзу ця категорія населення є 

соціально активною, вони здійснють подорожі, беруть участь в культрних заходах та міроприємствах. 

Нажаль, в Україні на сайтах готелів та систем інтернет-бронювання не висвітлено повної іеформації 

для можливостей перебування людей з особливими потребами, що може негативно вплинути як на 

імідж готелю, так і на обсяги можливих замовлень. Найбільш перспективним цей напрям є і для 

Львівської області, на території якої знаходяться санаторно-курортні зони м.Трускавець, м.Моршин, 

смт.Східниця. 

 

 

7. Проблеми правового забезпечення сучасної системи менеджменту. 

 

 
Цепок Валентина Ростиславівна 

ст. викл. Корчинська О.О. 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Реформування національної системи бухгалтерського обліку є складовою частиною 

заходів, спрямованих на розвиток в Україні ринкових відносин. Розбудова економічних 

відносин неможлива без активізації інвестиційних процесів і покращення якості управління 

ними на рівні підприємств, а отже прийняття нових законодавчих рішень щодо сприяння 

утворення сприятливого інвестиційного клімату. У зв'язку з цим для конкретного 

індивідуального інвестора особливого значення набувають бухгалтерський облік і аналіз 

капітальних інвестицій як поєднуюча ланка між збиранням і обробкою інформації про 

реалізацію інвестицій, з одного боку, і прийняттям управлінських рішень, які стосуються 

інвестування, — з іншої. 



Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі при різноманітті 

складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, 

фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою 

проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення. На 

сьогодні, в науковій літературі досить широко розкриті питання щодо сутності, видів 

інвестицій, джерел та методів фінансування капітальних інвестицій, але питання 

законодавчої бази з питань обліку, аналізу та аудиту капітальних інвестицій в науковій 

літературі розкрите не достатньо, тому потребує ретельного дослідження. 

При організації бухгалтерського обліку капітальних інвестицій необхідно керуватися 

відповідними законодавчими і нормативними документами, а саме: 

1. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; 

2. Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"; 

3. Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість; 

4. Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [1; 2]. 

Детальніше суть і призначення законодавчих і нормативних документів розглянемо 

на рис. 1. 

Слід зазначити, що до 1 січня 2000 р. для характеристики вкладень у реальні об'єкти 

в обліковій практиці використовувалися два поняття: "капітальні вкладення" і 

"капітальніінвестиції". Перше застосовувалося в практиці бухгалтерського обліку, де для 

реєстрації капітальних вкладень використовувався однойменний рахунок 33.  

Згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в 

України№ 250, що діяло до 28 лютого 2000 р., капітальні вкладення - це витрати на 

будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, 

інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-вишукувальні, геологорозвідувальні 

та бурові роботи, відведення земельних ділянок і переселення у зв'язку з будівництвом, на 

підготовку кадрів для споруджуваних підприємств і ін. 

Поняття "капітальні інвестиції" використовувалося в практиці податкового обліку і 

було введено в обіг Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". 

Відповідно до ст. 1 п. 28.1 цього Закону капітальні інвестиції - це господарські операції, які 

передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших 

основних фондів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації. 

У зазначених законодавчих актах існувала розбіжність між використаними 

поняттями та їхнім змістом, що зумовило необхідність розробки та прийняття в подальшому 

нових положень щодо обліку капітальних інвестицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавчі та нормативні документи організації обліку капітальних інвестицій 

Закон України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність вУкраїні" № 

996-XIV від 16 липня 1999 р. 

Наказ Міністерства фінансів України 

"Про затвердження Положення про 

документальне забезпеченнязаписів у 

бухгалтерському обліку" від 05.06.1995 р. 
№ 168/704; 

 

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні. 

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у 

бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних 

документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності 

підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими 

організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, 

установ та організацій, основна діяльність яких фінансується 

за рахунок коштів бюджету. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальні положення законодавчих та нормативних документів 

організації обліку капітальних інвестицій 

Крім невідповідностей у термінах і визначеннях діюча до 1 січня 2000 р. методика 

обліку капітальних інвестицій налічувала ряд недоліків, які в основному були обумовлені 

підпорядкованістю бухгалтерського обліку з податковим законодавством. Серед таких 

недоліків можна назвати наступні:  

1) необхідність формування спеціальних джерел фінансування капітальних вкладень, 

які є такими по суті;  

2) використання в якості джерела фінансування капітальних вкладень 

амортизаційного фонду, методика формування якого не відповідала не тільки своїм прямим 

призначенням, але і суперечила загальноприйнятої світової обліковій практиці;  

3) відсутність чіткого розмежування між витратами інвестиційної та операційної 

діяльності підприємства при відображенні витрат на поліпшення і ремонт основних засобів;  

4) згорнуте представлення інформації про капітальні вкладення і джерела їх 

фінансування в бухгалтерській звітності [1; 3].  

Перераховані недоліки не сприяли формуванню достовірної інформації про обсяги 

капітальних вкладень і результати інвестиційної діяльності в звітності і тому не 

задовольняли в повній мірі потреби аналізу капітальних інвестицій. З введенням 1 січня 2000 

нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування № 291 у практику 

бухгалтерського обліку було введено поняття "капітальні інвестиції".  

Крім того, новий План рахунків закріпив загальний концептуальний підхід до 

побудови методики обліку капітальних інвестицій в 2000 р., основи якого були 

конкретизовані у відповідних положеннях, а саме:  

 П (С) БО 7 "Основні засоби" (викладені методологія обліку та оцінки витрат, 

що підлягають включенню до собівартості основних засобів при їх придбанні (створенні), та 

порядок розкриття інформації про такі витрати у примітках фінансової звітності);  

 П (С) БО 16 "Витрати" (визначені склад і порядок визнання витрат на 

утримання основних засобів, що не підлягають капіталізації, тобто не включаються до їх 

собівартість, а також наведено перелік відомостей, які повинні міститися в примітках до 

фінансової звітності для розкриття складу таких витрат);  

 П (С) БО 15 "Дохід" (розглянуто порядок визнання, класифікація та методика 

оцінки доходів від реалізації необоротних активів і доходів, отриманих у результаті 

цільового фінансування капітальних інвестицій, а також порядок розкриття інформації про 

такі доходи у примітках до фінансової звітності);  

 П (С) БО 1 "Загальні вимоги фінансової від парності", П (С) БО 2 "Баланс", П 

(С) БО 3 "Звіт про фінансові результати", П (С) БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" , П (С) 

Інструкція з бухгалтерського обліку 

податку на доданувартість № 141 від 

01.07.97 р. 

 

Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій від 

30.11.1999 № 291 

 

Розглядаються податкові розрахунки з ПДВ, пов'язані з 

надходженням і відвантаженням товарно-матеріальних 

цінностей, нематеріальних активів, отриманих робіт, і наданих 

послуг 

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків 

бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного 

запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, 

зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності 

підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно 

від форм власності, організаційно-правових форм і видів 

діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, 

відділень та іншихвідособлених підрозділів юридичних осіб. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


БО 5 "Звіт про власний капітал" (викладено порядок розкриття інформації про капітальні 

інвестиції та інвестиційних операціях у фінансовій звітності та примітках до неї). Тепер усі 

питання, викладенні у цих П(С)БО зведено у НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової 

звітності"та НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність" [4]. 

   Зміни в законодавчо-нормативній базі, проведені шляхом відміни одних правових 

актів та прийняттям інших, сприяли вдосконаленню обліку капітальних інвестицій 

вдосконалилась та отримали відображення у Податковому кодексі України (далі – ПКУ).   

Згідно з положеннями ПКУкраїни, п.14.1.81."капітальні інвестиції" - господарські 

операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, 

інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до 

норм цього Кодексу [5]. 

Таким чином, прийняття нових законодавчих рішень сприяє утворенню позитивного 

інвестиційного клімату. Нова система обліку капітальних інвестицій включає ряд недоліків, 

проте є більш пріорітетною і закріплює загальний концептуальний підхід до побудови 

методики обліку капітальних інвестицій. 
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Піяйко Ірина Юріївна 

д.е.н., проф. Губені Ю. Є. 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Франчайзинг як економічне поняття -  це форма співпраці між юридично та фінансово 

незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона 

(франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, 

комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє 

іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах[2]. 

Сьогодні однією із головних особливостей франчайзингу в Україні є те, що він існує 

тільки як спосіб організації правовідносин, але в законодавстві чіткої категорії 

«франчайзинг» не існує. Згідно з законами України  поняття франчайзингу трактується як 

«комерційна концесія». Однак ці поняття містять суттєві відмінності. 

В українському законодавстві немає окремого закону, який визначає поняття 

франчайзингу і регулює відносини  та процеси пов’язані з ним.Основним нормативно-

правовим актом є Цивільний кодекс України, а саме Глава 76 «Комерційна концесія», Глава 

75 «Розпорядження правами інтелектуальної власності», Книга четверта «Право 

інтелектуальної власності», а також положеннями Господарського Кодексу України, а саме 

розділом 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів управління 

(комерційна концесія)», Глава 16 «Використання в господарській діяльності прав 

інтелектуальної власності»[1]. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Чинне законодавство України, котре регулює відносини на умовах франчайзингу, 

потребує доопрацювання. На сьогодні існує цілий ряд недоліків у правовому регулюванні 

франчайзингу: 

- відсутність у законодавстві самих понять «франчайзинг», «франчайзинговий договір»; 

- недоліки у нормативно- правових актах стосовно франчайзингового договору. Нажаль, 

сьогодні регулювання франчайзингового договору не має правового закріплення в Україні. 

Існує лише поняття договору комерційної концесії, визначення якому дається в 

Господарському та Цивільному Кодексі України. На основі принципу свободи договору 

сторони можуть створювати угоди на свій розсуд, але за умови, що мета укладання договору 

чи окремі його пункти не суперечать чинному законодавству. 

- проблеми пов’язані з реєстрацією франчайзингових договорів; 

 - не точності стосовно субфранчайзингу ; 

Деякі норми враховано та виправлено у законопроекті «Про франчайзинг», який Верховна 

Рада розглядає з 08.11.2001 р. Однак документ необхідно вдосконалити та привести у 

відповідність із чинним Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, 

врахувавши міжнародні правові норми регулювання франчайзингових відносин. 

Проблеми правового регулювання ускладнюють умови та створюють бар'єри ведення 

такої інноваційної форми бізнесу як франчайзинг. Недосконала нормативно-правова база, 

яка не регулює багато питань, пов'язаних з франчайзингом перешкоджає його розвитку. 

Законодавче забезпечення функціонування франчайзингу сприятиме економічному 

розвитку країни та залученню інвестицій. Для цього треба привести у відповідність норми 

ЦКУ та ГКУ, внести зміни до розділу ЦКУ, що містить положення про договір комерційної 

концесії, і використовувати в законодавстві про франчайзинг поняття, загальновживані в 

міжнародній практиці. 

 

 

 

Список використаної літератури: 

1. Законодавство України у сфері франчайзингу – [Електронний ресурс]  – Режим 

доступу: http://uafranchise.com 

2.  Мороз Е.Г., Токарчук О.М.. Особливості використання франчайзингу як інноваційної 

форми організації бізнесу в Україні // Науковий вісник НУВГП. Серія «Економіка». – 

2011. - Випуск 1 (53). 

3. Проект Закону України «Про франчайзинг» від 08.11.2001 р. N 8241. 

 

Ронський Іван Васильович 
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АДМІНІСТРАТИВНІ І ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ КОМПАНІЇ В 

ГОНКОНГУ 

 

У сьогоднішніх непростих економічних умовах відкриття власного бізнесу є дуже 

ризиковою справою, але є ряд країн з мінімальним ризиком. Однією з таких країн є Китай, а 

саме особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки– Гонконг.  

Метою наукової роботи є відшукати, дослідити і доступно висвіти в логічному 

порядку, усі адміністративні та  правові особливості відкриття власного бізнесу в Гонконгу. 

Основним завданням є підготовка матеріалів для розробки інформаційного буклета , який міг 

би послужити презентаційним матеріалом для популяризації цієї ідеї серед адресних груп 

людей.  

Бізнес в Гонконгу є прозорим і має чітко виражену структуру зрозумілу для кожного. 

Він поділиний на певні сегменти, в залежності від виду діяльності компаній. 

http://uafranchise.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0


Яким чином можна використовувати компанію в Гонконгу для вашого бізнесу? 

Є три основні способи ефективного застосування Гонконгської компанії: 

1. Компанія у Гонконгу – торговий посередник.  

2. Компанія у Гонконгу – холдинг для управління активами.   

3. Компанія у Гонконгу – інструмент для інвестування.   

Можна відзначити, що за наявності  діючої іноземної компанії можна 

створити бізнес в Гонконгу за допомогою реєстрації: 

1. Філії іноземної компанії; 

2. Дочірній компанії; 

3. Представництва іноземної компанії. 

Реєстрація компанії: організація та підготовка документів: 

1. Назва компанії. Для початку  потрібно вибрати назву для  майбутньої компанії в 

Гонконгу.  

2. Форма діяльності компанії. Потрібно точно визначити вид діяльності  компанії, про 

який  також буде треба  розповідати представникові банку при відкритті рахунку.  

3. Юридична адреса. За замовчуванням компанія - секретар надає юридичну адресу для 

компанії.  

4. Акціонерний капітал. Звичайно вказується капітал у розмірі від 10 000 HKD (це 

складе приблизно 1300 USD), при цьому не потрібна негайна оплата зазначеної суми. 

5. Акціонери.  Компанія в Гонконгу повинна мати, принаймні, одного акціонера. 

Акціонером може виступати як фізична, так і юридична особа, будучи резидентом будь якої 

країни світу.  

6. Директор компанії. Відповідно до нового Закону про компанії в Гонконгу, що набув 

чинності з 3 березня 2014 року, хоча б один директор повинен бути фізичною особою. 

Директор повинен надати ті ж документи, що і фізична особа - акціонер. 

Список документів до надання для акціонерів, залежно від того, є вони фізичними або 

юридичними особами (документи повинні бути надані кожним акціонером): 

Акціонер - фізична особа:  

 Проста і завірена нотаріусом копії головної сторінки чинного закордонного паспорта; 

 Підтвердження місця проживання (такими документами виступають цивільний 

паспорт, електронна виписка з житлового реєстру, комунальні послуги, рахунки за телефон, 

інтернет, виписка з банку). 

Акціонер - юридична особа: 

 Сертифікат реєстрації (Certificate of incorporation); Статут та Установчий договір 

(Memorandum and Article of Association); 

 Рішення про призначення першого директора (Appointment of First Director); 

 Реєстр директорів (Register of directors); 

 Реєстр акціонерів (Register of shareholders); 

 Реєстр секретарів (Register of secretaries), якщо такі є; 

 Якщо компанія змінювала структуру управління і володіння протягом періоду свого 

існування, то необхідні всі рішення ради директорів / акціонерів, що фіксують ці зміни; 

 Лист про додатковий випуск / розподілі акцій компанії (Allotment / Subscribing letter of 

shares issued to shareholders), якщо таке було випущено реєстраційним агентом; 

 Сертифікат, що підтверджує діючий статус компанії (Certificate of Good Standing), 

якщо такий передбачений; 

 Сертифікат, що показує і підтверджує поточну структуру власності та управління 

компанії (Certificate of Incumbency), випускається реєстраційним агентом; 

 Копії паспортів та документів, що підтверджують адреси проживання всіх директорів 

і акціонерів компанії. 

Реєстрація компанії: розміщення замовлення 

Після того, як всі вищеперелічені документи підготовлені,  можна розміщувати 

замовлення на реєстрацію компанії у реєстратора, який одночасно буде секретарем компанії 



(згідно Закону про компанії кожна компанія в Гонконгу зобов'язана мати секретаря – 

резидента Гонконгу або іншу Гонконгську компанію, яка спеціалізується на таких послугах). 

Зазвичай процедура розміщення замовлення складається з наступних етапів: 

1) Від компанії - реєстратора  отримується форму, яку необхідно буде заповнити  

даними, підписати і направити по електронній поштій разом з копіями необхідних 

документів. Оригінали документів направляються кур'єрською поштою; 

2) Компанія - реєстратор направить вам рахунок на оплату, який зазвичай 

включає ряд послуг: 

• реєстрація компанії (оформлення документів, державні збори, виготовлення печаток); 

• послуги секретаря на один рік; 

• надання юридичної адреси на один рік; 

• завірення документів акціонерів і директорів сертифікованим бухгалтером - 

аудитором (якщо потрібно); 

3) Після скоєння оплати компанія - секретар заповнює всі необхідні до надання в 

регістр компаній Гонконгу документи, а також завіряє документи і подає на реєстрацію; 

4) У Гонконгу існує два способи реєстрації компанії – звичайний (процес 

реєстрації займає 7-10 робочих днів) і електронний (компанія реєструється протягом одного 

дня); 

5) Після завершення реєстрації готується і завіряється комплект документів 

компанії та її печаток. Цей етап буде займати від одного до двох робочих днів; 

6) Комплект документів на компанію разом з печатками готовий бути переданий 

особисто в руки власникам компанії, або може бути пересланий кур'єром на вказану  адресу. 

Після завершення реєстрації компанії, Ви отримаєте наступні документи: 

• Сертифікат Реєстрації - Certificate of Incorporation; 

• Сертифікат Реєстрації Бізнесу - Business Registration Certificate; 

• Статут компанії - Articles of Association; 

• Сертифікат акцій - Certificate of Shares; 

• Реєстраційна форма Регістру Компаній Гонконгу - Form NNC1; 

• Договір на надання зареєстрованого (юридичної) адреси 

- Registered Office Address Agreement; 

• Рішення про призначення першого директора - Appointment of the First Director; 

• Резолюція перших зборів Ради директорів - Minutes of the first meeting 

of the Board of Directors. 
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8. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими 

ресурсами. 
 

 

Коваль Наталя Богданівна 

к.е.н., доц. Крупа О.М. 

 



УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Останніми роками у підприємствах зустрілися з проблемою виживання та успішного 

розвитку в умовах жорсткої конкуренції. Вирішення цієї проблеми заставляє по-іншому 

подивитися на організацію діяльності підприємства, формує нові уявлення про роль 

персоналу. Ключ до вирішення проблеми – нові аспекти кадрової політики. При формуванні 

кадрової політики для всебічного визначення напряму діяльності на підприємстві  необхідно 

враховувати основні принципи окремих напрямів кадрової політики, зокрема в управлінні 

персоналом – принцип однакової необхідності досягнення індивідуальних та організаційних 

цілей, який визначає необхідність пошуку компромісів між адміністрацією і працівниками. У 

науковій літературі з менеджменту та в управлінській практиці широко використовується 

достатня кількість термінів, що відображають участь людей у суспільному виробництві: 

трудові ресурси, людський фактор, управління персоналом, кадрова політика, колектив. 

Виділяючи в якості основного об’єкта людину, вони розкривають різноманітні аспекти 

проблеми управління персоналом і підходи до її вирішення.  

Управління підприємством базується на взаємодії різних систем, серед яких головною, 

що приводить до дії інші, є система управління людськими ресурсами. В умовах ринку 

невирішеність проблем з управління людськими ресурсами є чинником неефективної 

діяльності підприємства та причиною деформації соціально-трудової сфери. Підвищення 

вимог до персоналу призводить до того, що у ринковій економіці України одним із найбільш 

актуальних завдань є задоволення потреб економіки і соціально-трудової сфери у 

висококваліфікованих кадрах. Переміщення акцентів з управління персоналом до управління 

людськими ресурсами робить пріоритетними потреби підприємства в робочій силі, які 

визначаються в результаті функціонального аналізу робочих місць. 

Управління людськими ресурсами – це діяльність, спрямована на формування людських 

ресурсів підприємства і їх координацію. Воно містить види діяльності, спрямовані на 

формування і координацію людських ресурсів. Людські ресурси в будь-якому підприємстві є 

одним з найбільших капіталовкладень. Цінність і вартість людських ресурсів найчастіше 

стає очевидною під час продажу підприємства. При цьому ціна продажу може бути набагато 

вищою, ніж загальна вартість фізичного майна і фінансових активів. Ця різниця (часто 

описувана терміном “престижність”) частково відображає вартість людських ресурсів 

підприємства. Крім різноманітних виплат (заробітна плата, різноманітні премії і бонуси), 

підприємство часто здійснює інші значні інвестиції в людські ресурси. Наприклад, 

капіталовкладення йдуть у здійснення таких функцій, як відбір, найм, навчання персоналу. 

Управління людськими ресурсами — це сучасний термін для позначення того, що в 

літературі і практиці управління минулих років традиційно називалося адмініструванням або 

управлінням кадрами. 

Управління людськими ресурсами відіграє важливу роль в обґрунтуванні якості 

функціонування урядових інституцій. Так, різниця між країнами в діяльності урядів 

пояснюється якістю послуг (ефективністю) та чесністю персоналу (відсутністю корупції), що 

пов’язане із заслугами службовців, а також державною службою, заснованою на кар’єрному 

зростанні та справедливій оплаті праці. 

Галузь управління людськими ресурсами в умовах сьогодення розвивається як внутрішня 

і зовнішня сила, яка змушує уряди переглянути роль держави і можливості державного 

управління. У напрямку нового синтезу традиційних і сучасних цінностей державного 

управління та менеджменту, перспективи реформ вбачаються в тому, що відбувається пошук 

рівноваги між характеристиками трьох моделей державного управління – традиційного 

державного управління, публічного менеджменту, управління-реакції. 

Концепція управління людськими ресурсами акцентує увагу на необхідності 

застосування активної кадрової політики, на відміну від пасивної та реактивної політики, 

характерних для традиційних моделей управління персоналом. Відповідальність за 

реалізацію активної політики покладається не тільки на вище керівництво підприємства та 



менеджера з персоналу, а й на лінійних менеджерів. Таким чином, робота керівників усіх 

ланок інтегрується в єдину систему управління людськими ресурсами. 

Основні функції системи управління людськими ресурсами реалізуються її суб’єктами по 

відношенню до об’єктів і можуть бути віднесені до наступних блоків: забезпечення 

ресурсами, організація, трудові відносини, управління ефективністю праці, розвиток 

людських ресурсів, управління системами винагороди, система взаємовідносин.  

Під час розгляду особливостей управління персоналом і управління людськими 

ресурсами в системі сучасного менеджменту встановлено, що людей трактують не як кадри, 

а як людські ресурси, як цінність як фактора успіху постійно зростає. Поступово 

сформувалася система управління людськими ресурсами, що замінює стару систему 

управління кадрами. Вона має на меті відіграти вирішальну роль у забезпеченні умов 

конкурентоспроможності і довгострокового розвитку підприємства. Ця система ґрунтується 

на концепції людських ресурсів, що визначає необхідність капіталовкладень в їх формування 

і розвиток. На відміну від концепції управління персоналом, вона виправдовує економічну 

доцільність витрат, пов’язаних із залученням якісної робочої сили, її безперервним 

навчанням, підтримкою у працездатному стані і навіть створенням умов для повнішого 

виявлення умов і здібностей, закладених в особистості, для майбутнього її розвитку. Щодо 

вкладення в людські ресурси, то вони стають довгостроковим фактором 

конкурентоспроможності і виживання підприємства. У зв’язку з цим витрати, пов’язані з 

персоналом, розглядають не як втрати, а як інвестиції в людський капітал, що є основним 

джерелом прибутку. 

Ефективність управління людськими ресурсами в нестабільних умовах трансформації 

економіки впливає на економічний успіх підприємства. Для його успішної діяльності 

необхідно забезпечити сприятливі умови, в яких формуються трудові ресурси, розвиваються 

здібності кожного працівника, персонал отримує моральне задоволення від роботи і відчуває 

суспільну значимість своїх досягнень.  

Як наслідок у сфері управління кадровим потенціалом зростає роль менеджера з 

персоналу. Це призводить до більш розширеного розуміння поняття управління людськими 

ресурсами і вимагає зростання функцій менеджера. Так, менеджер з персоналу втягується в 

процес загального керування і такі сторони діяльності як мотивація персоналу, управління 

ефективністю діяльності персоналу, наділення працівників повноваженнями. 

Менеджери управління людськими ресурсами повинні працювати, щоб перебороти 

існуюче негативне враження й упередження про них. Це можна зробити кількома засобами. 

По-перше, управління людськими ресурсами повинно стати ближче до керівництва 

підприємства. Для цього менеджеру з управління персоналом необхідно: знати стратегію і 

перспективний план розвитку підприємства; добре знати проблеми і тонкощі галузі його 

діяльності; забезпечити задоволення різноманітних запитів керівництва; проводити більше 

часу з рядовими працівниками. По-друге, менеджерам з управління людськими ресурсами 

варто сприяти ефективному використанню людських ресурсів всередині підприємства. 

Замість морально-мовного підходу варто сконцентруватися на важливості збільшення 

прибутків шляхом ефективного використання людських ресурсів. До виконання традиційних 

функцій менеджерам варто додати свіжі ефективні підходи для поліпшення функціонування 

підприємства (змінити умови праці, запровадити гнучкий графік роботи тощо). 

Таким чином, під управлінням людськими ресурсами розуміють систему взаємозалежних 

організаційно-економічних та соціальних заходів для створення умов щодо нормального 

функціонування, розвитку та ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні 

підприємства. Обов’язковою умовою при цьому повинне бути органічне поєднання 

управління людськими ресурсами з концепцією розвитку підприємства. 

 

Жінчин Наталія Василівна 

к.е.н.,в.о. доц. Войнича Л. Й. 

 



СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 Управління ризиками – це частина діяльності керівника організації, спрямована на її 

економічний захист від небажаних свідомих або випадкових обставин, що наносять шкоди її 

діяльності. 

 Мета управління ризиками – виявляти, аналізувати і впливати на всі ризики, з якими 

стикається організація, з позиції використання сприятливих можливостей для збільшення 

вартості її активів. З цією метою менеджер повинен проводити якісний і кількісний аналіз 

ризику, визначати його джерело фактор, імовірність та передбачати наслідки. 

 Управління ризиком можна розглянути на методологічній основі процесу розробки і 

реалізації ризикових управлінських рішень. Ризиковими є рішення при відомій імовірності 

досягнення результату. При цьому функції управління ризиком повинні виконувати на 

відповідному рівні всі підрозділи фірми. 

 Наприклад, в управлінні ризиком: 

- бухгалтерія виконує функцію допомоги в розробці бюджету; 

- відділ маркетингу – робить прогноз небезпечних властивостей продукції; 

- відділ кадрів – займається питаннями праці, інструктує та навчає персонал, оформляє 

компенсації і т. ін. 

 Серед способів усунення ризиків фахівці виокремлюють: 

- уникнення ризику – ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; 

- утримання ризику – залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; 

- передача ризику – це означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь 

іншому, наприклад, страховій компанії; 

- зниження ступеня ризику – зменшення імовірності та обсягу втрат. 

 В. О. Василенко диференціює основні заходи зниження ризику наступним чином : 

1) диверсифікація – процес розподілу капіталу між різними об'єктами вкладення, які 

безпосередньо не пов'язані між собою. Диверсифікація дозволяє уникнути частини 

ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; 

2) здобування додаткової інформації (більш повна інформація дозволяє зробити 

чіткий прогноз і знизити ризик, що робить інформацію товаром, причому дуже 

цінним). Використовується новий погляд на відношення з конкурентами. Великі 

компанії, наприклад автомобільні корпорації США Ford, Chrysler, General Motors, 

приходять до взаємовигідного співробітництва та інтеграції в автомобільному бізнесі; 

3) лімітування – встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту 

тощо; лімітування застосовується банками для зниження ступеня ризику при видачі 

позик, господарюючими суб'єктами – для продажу товарів в кредит, визначення сум 

вкладення капіталу і т.п.; 

4) самострахування – підприємець віддає перевагу підстрахуванню самого себе, ніж 

купляти страховку в страховій компанії; самострахування являє собою 

децентралізовану форму створення натуральних і грошових страхових фондів 

безпосередньо в господарюючих суб'єктах, особливо в тих, чия діяльність підлягає 

ризику; головне завдання самострахування складається в оперативному подоланні 

тимчасових перешкод фінансово-комерційної діяльності; 

5) страхування – захист майнових інтересів господарюючих суб'єктів і громадян при 

настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з виплачених 

ними страхових внесків.  

 Водночас менеджер при управлінні ризиком застосовує ризик-стратегію, яка 

забезпечує правомірність і допустимість ризику конкретного виду в ризикових рішеннях 

щодо конкретних соціально-економічних систем і ситуацій, а також орієнтується на критерії 

вибору ризик-рішення, що передбачають розробку меж ризику і динаміку зміни втрат 

залежно від обсягу продажів, розміру витрат, зміни цін, інфляції тощо. 



 Отже, розробка шляхів і засобів мінімізації втрат, нейтралізації і компенсації 

негативних наслідків ризик-рішень, страхування й інші можливості захисту від ризику 

розглядаються в ситуаційному менеджменті як необхідні умови формування і реалізації 

ризик-рішень та використовуються, у тій чи іншій мірі, при виконанні робіт на кожній стадії 

процесу управління ризиком. 

 Ризик – це рішення або інші дії, наслідком яких можуть бути як позитивні, так і 

негативні результати під впливом непередбачуваних змін у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі організації. Якщо особа (індивід чи колектив) зацікавлена в результатах 

керування об’єктом ризику і має компетенцію приймати рішення стосовно нього, то вона є 

суб’єктом ризику. Відтак, об’єкт ризику – це система, ефективність та умови функціонування 

якої наперед точно не відомі, але її розвиток можна прогнозувати з певною ймовірністю. 

 

Роїк Владислав Васильович 

к.е.н.,ст. викл. Домінська О.Я. 

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств полягає в наукових 

принципах, засобах та формах організації грошових відносин підприємства, спрямованих на 

управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: 

- розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; 

- інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); 

- оцінка інвестиційних проектів і формування «портфеля» інвестицій; 

- поточне фінансове планування та контроль. 

Фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому головним на меті 

фінансовий менеджмент має знаходження розумного компромісу між завданнями, що їх 

ставить перед собою підприємство, і фінансовими можливостями реалізації цих завдань для: 

- підвищення обсягів продажів і прибутку; 

- підтримування стійкої прибутковості підприємства; 

- збільшення доходів власників (акціонерів); 

- підвищення курсової вартості акцій підприємства тощо. 

На думку одного з відомих у діловому світі експертів у галузі фінансового 

менеджменту Е.Хелферта, будь-який бізнес можна дати як взаємопов'язану систему руху 

фінансових ресурсів, викликаних управлінськими рішеннями [2]. Такий системний підхід 

корисний, оскільки він відображає фінансову природу всієї діяльності бізнесу, а також подає 

її у фінансово-економічних термінах.  

Практика свідчить, що жодне стратегічне або навіть і тактичне рішення менеджерів не 

буде виконане, якщо воно не підкріплено рухом фінансових ресурсів. Рішення, які 

ухвалюють менеджери, впливають на рух контрольованих ними ресурсів. Ці рухи 

описуються терміном «фондові потоки», котрий означає ресурси, вкладені бізнесом у вигляді 

грошових коштів, дебіторської заборгованості, запасів, обладнання, чи отримані бізнесом у 

вигляді позик, облігацій або акціонерного капіталу.  

Як відомо, головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація його 

ринкової вартості. Хоча для багатьох підприємств України ще довгий час головною метою 

буде уникнення банкрутства і великих фінансових втрат. До стратегічних цілей можна також 

зарахувати нарощування власного капіталу, оптимізацію структури капіталу з позицій 

мінімізації ризику, підвищення рівня рентабельності власного капіталу та ін.  

Система стратегічних цілей формує стратегічну модель розвитку підприємства [1]. 

Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств розкривають їх функції які 

виконують дві основні роботи: управління розподільчою та контрольною функціями. Кожна 



фінансова операція передбачає розподіл суспільного продукту та національного доходу і 

контроль за таким розподілом.  

Суть управління розподільчою функцією полягає в розподілі національного доходу, 

коли створюються основні, або первинні доходи. Їх сума дорівнює національному доходу. 

Первинні доходи формуються при розподілі національного доходу. Їх поділяють на дві 

групи: 

- заробітна плата працівників, доходи фермерів, інших робітників, зайнятих у сфері 

матеріального виробництва; 

- доходи підприємств сфери матеріального виробництва. 

Таким чином, фінансовий менеджмент на українських підприємствах повинен мати 

такі напрями: 

1. Визначення із засобами фінансового забезпечення реалізації стратегічних цілей 

підприємства. 

2. Вміння оцінювати і прогнозуватифінансовий стан підприємства. 

3. Застосування найбільш доцільних схемінвестування. 

4. Підвищення кваліфікації спеціалістіву розв’язанні стратегічних та 

оперативнихфінансових проблем. 

5. Вміння робити оптимальний вибір джерелфінансування розвитку підприємства. 
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ЗМІНИ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА АЛГОРИМТ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені за даними 

фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої 

інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими 

користувачами певних рішень. 

Про зміни у законодавстві стосовно фінансової звітності в нашій країні говорили 

досить давно. У 2010 р. була прийнята Концептуальна основа фінансової звітності, яка 

відзначила, що подальшої гармонізації найкраще можна досягти шляхом зосередження уваги 

на фінансових звітах, які складаються з метою надання інформації, корисної для прийняття 

економічних рішень. Прийняття Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності» на початку 2013р., запровадило складання 

звітності за новими формами, тим самим була зроблена спроба наблизити українську 

фінансову звітність до рівня міжнародної, зробити її уніфікованою та зрозумілою. Це 

положення замінило перші п’ять національних стандартів бухгалтерського обліку, що, 

безумовно, є позитивним в частині зменшення кількості нормативних актів. 

Реально в Україні існують два види стандартів – національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку НП(с)БО і просто положення стандарти бухгалтерського обліку 

(П(с)БО). При чому, перші більше регламентують складання фінансової звітності (про це 

свідчить зміст самих положень), другі - ведення обліку. Термін «положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку» взагалі було виключено із Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні». Нова редакція Закону дає пояснення тільки НП(с)БО. 



Чи означатиме це зміну назви уже існуючих і затверджених П(с)БО поки не відомо. 

Можливо, було б доречніше, чітко розділити стандарти на стандарти звітності і стандарти 

обліку і відобразити це в назві документу. Це дало б змогу не плутатись у назві та 

призначенні нормативних актів. 

Отже, відповідно до Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 07 лютого 2013 року № 73,  зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 

лютого 2013 року за № 336/22868 фінансова звітність підприємств складається з: 

 балансу (ф №1), в якому відображаються активи, зобов’язання та власний капітал 

підприємства; 

 звіту про фінансові результати (ф №2), який розкриває інформацію про доходи, 

витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний 

період; 

 звіту про рух грошових коштів (ф №3), який наводить дані про рух грошових 

коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності. Відмітимо, що підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух 

грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми 

звіту.  

 звіту про власний капітал (ф №4), в якому розкривається інформація про зміни у 

складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.  

 приміток до річної фінансової звітності (ф №5). 

Фінансова стійкість та фінансова стабільність є одними із найважливіших якісних 

характеристик діяльності підприємства в нинішніх умовах та на перспективу. Особливо 

важливого значення набула оцінка фінансової стійкості підприємства в умовах 

запровадження ринкових відносин та інтеграції України до світового економічного простору.  

Визначення фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш 

важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова 

стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, їх 

неплатоспроможності і , в кінцевому підсумку, до банкрутства, а "надмірна" стійкість буде 

гальмувати розвиток, збільшувати витрати підприємства надлишковими запасами і 

резервами. 

Аналіз комплексу показників фінансової стійкості дає змогу визначити фактори, які 

впливають на неї, що дозволяє вжити певних заходів для покращення фінансового стану 

підприємства, зменшення його залежності від зовнішніх фінансових ресурсів і забезпечення 

платоспроможності в довгострокову періоді. 

Основним джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості підприємств є ф. №1 

«Баланс» або «Звіт про фінансовий стан», оскільки оцінка фінансової стійкості передбачає в 

першу чергу оцінку структури пасивів підприємства на предмет вивчення часток власного та 

залученого капіталу. Окрім того, аналіз фінансової стійкості передбачає оцінку ступеня 

покриття запасів підприємства різними джерелами покриття, інформація про які також 

міститься у «Балансі» 

У зв’язку зі зміною форм фінансової звітності певних змін зазнав і алгоритм 

розрахунку показників фінансової звітності. 

В першу чергу змінилось концептуальне бачення позикового та власного капіталу. 

Якщо раніше «Забезпечення наступних витрат та платежів» та «Доходи майбутніх періодів» 

при аналізі фінансової стійкості прирівнювалось до власного капіталу, то тепер формально їх 

віднесли до залученого капіталу. На нашу думку, таке рішення є неправильним, оскільки по 

своїй економічній суті забезпечення наступних витрат та платежів залученим капіталом 

назвати важко, бо це внутрішні джерела фінансування, а саме нараховані у звітному періоді 

майбутні витрати і платежі, величина яких може бути визначена тільки на основі прогнозних 

оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень. Відмітимо 

також, що забезпечення можуть відноситися або на рахунок витрат підприємства (у складі 



інших операційних витрат), або відшкодовуватися за рахунок прибутку. Аналогічна ситуація 

із доходами майбутнього періоду, до яких згідно П(с)БО 15 «Дохід» відносять кошти, 

отримані у звітному періоді, але які відносяться відповідно до бухгалтерської звітності до 

майбутніх звітних періодів. 

Відмітимо, що значно спростився алгоритм визначення важливого для оцінки 

фінансової стійкості показника, а саме вартості власних оборотних коштів. Власні оборотні 

кошти (ВОК) – це показник, який характеризує ту частину власного капіталу підприємства, 

яка є джерелом формування оборотних активів. Економічно цей показник трактують як 

вартість оборотних активів, яка залишиться у розпорядженні підприємства після розрахунків 

із його поточними зобов’язаннями. Наявність власних оборотних коштів, тобто додатне 

значення ВОК є мінімальною умовою фінансової стійкості підприємства. Цей показник 

визначається як різниця між сумою власного капіталу та необоротними активами. 
)1095.1495.(1. рядряд№фНАВКВОК   

Для визначення типу фінансової стійкості прийнято визначати, крім ВОК ще два 

джерела формування запасів: 

 нормальні джерела покриття запасів – це власні та довгострокові позикові кошти 

(ВД) – визначається збільшенням попереднього показника на суму довгострокових 

зобов’язань: 
)1595.1095.1495.(1. рядрядряд№фДЗВОКВД   

 загальні кошти (ЗК) – це джерела, які логічно мали б розглядатися як джерела 

формування запасів. Вони включають власні джерела формування запасів довгострокові 

зобов’язання та короткострокові кредити. Їх величину розраховують наступним чином: 
)1610.1600.1595.1095.1495.(1. рядрядрядрядряд№фПЗДЗККВДЗК   

де КК – короткострокові кредити банків; 

ПЗДЗ– поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. 

Відповідно до ступеня покриття запасів підприємства власними оборотними коштами 

та іншими переліченими вище джерелами виділяють чотири типи фінансової стійкості.  

 Абсолютна фінансова стійкість означає, що для забезпечення запасів підприємству 

достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована.  

 Нормальна фінансова стійкість означає, що для забезпечення запасів крім власних 

обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики, при цьому  

платоспроможність підприємства гарантована: 

 Передкризовий фінансовий стан показує, що для забезпечення запасів крім 

власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові 

кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити: 

 Кризовий фінансовий стан властивий тим підприємствам, яким для забезпечення 

запасів не вистачає "нормальних" джерел їх формування.  

Поряд із абсолютними показниками фінансову стійкість підприємства аналізують 

завдяки розрахунку ряду відносних показників (коефіцієнтів), які ще називають показниками 

платоспроможності. Аналіз показників фінансової стійкості полягає у порівнянні їхніх 

значень нормативним значенням, а також у вивченні їхньої динаміки. 

Серед відносних показників фінансової стійкості найважливішими є:  

 коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)  
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 коефіцієнт концентрації залученого капіталу  
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 коефіцієнт фінансової стійкості  
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 коефіцієнт фінансування або коефіцієнт фінансової стабільності  
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 коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  

1195.1.

)1095.1495.(1.
5

рядф

рядрядф

ОА

НАВК
Ф





  

 коефіцієнт маневреності власного капіталу  
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Говорячи про аналіз фінансової стійкості та основні проблеми, які постали у зв’язку із 

зміною форм фінансової звітності, слід відмітити, що для об’єктивності результатів, та 

достовірності висновків, важливе значення має порівнювальність показників. В період 

переходу на нові форми звітності, одні підприємства вже її застосовують, інші ще 

заповнюють старі форми. Окрім того, предметом аналізу є не лише абсолютні та відносні 

показники фінансової стійкості, а й їх відхилення. Тут, виникає питання відповідності даних, 

оскільки в різних роках аналізованого періоду можуть використовуватись старі та нові 

форми фінансової звітності, тому аналітик повинен не механічно користуватись 

переліченими вище формулами, а підходити до аналізу фінансової стійкості концептуально, 

із чітким розумінням суть фінансового аналізу та завдань, які перед ним ставляться. 

 

 

 

Овсяник Ярина Михайлівна 

к.е.н., в.о.доц. Гринишин Н.М. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ РІПАКУ 

 ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ 

 

Вступ України до СОТ створює значні можливості для українських товаровиробників, 

які принесуть Україні кращий доступ до світових ринків, розширять споживчий асортимент і 

полегшать доступ до іноземних технологій. Водночас рівень конкуренції на внутрішньому 

ринку суттєво зростає, а оскільки до України прийдуть нові міжнародні гравці, то необхідно 

бути до цього підготовленим. Тож пріоритетним має бути забезпечення 

конкурентоспроможності українського бізнесу, як на теренах нашої держави, так і на 

світовій арені.  

Членство України в СОТ має дуже велике значення для розвитку економіки держави, 

особливо для агропромислового комплексу, оскільки останній володіє величезним 

експортним потенціалом. Україна взяла на себе зобов’язання щодо зменшення обмежень на 

імпорт продукції. Таке зобов’язання, звичайно, не в інтересах українських товаровиробників, 

оскільки вони відчують жорстку конкуренцію з боку іноземних підприємців. Проте така 

ситуація стимулює вітчизняного товаровиробника, і відповідно вимагає для збереження їх 

стійкого розвитку підвищувати конкурентоспроможність продукції. 

Доброякісна «здорова» конкуренція – фундаментальна основа успішного розвитку 

ринку. У ринковій системі господарювання категорія «конкурентоспроможність» − одна з 

основних, бо в ній знаходять своє відображення економічні, науково – технічні, виробничі, 

організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості окремого підприємства, галузі 

чи країни в загалом. 



Основи теорії конкурентоспроможності закладено в роботах з маркетингу та 

стратегічного менеджменту. Це пов’язано з тим, що дослідження конкуренції спирається на 

вивчення ринку та є основою для визначення стратегії розвитку. 

Вітчизняним підприємствам необхідно врахувати, що сутність конкурентної боротьби 

на нинішньому етапі полягає не стільки в діях проти підприємства суперників, скільки в 

завоюванні конкретних споживачів, що користуються послугами конкурентів. Конкуренція є 

економічним законом розглянутого товарного виробництва, дія якого для товаровиробників 

є зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на своїх 

підприємствах, збільшення масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових 

форм організації виробництва, форм і систем заробітної плати тощо. Дія багатьох 

економічних законів відбувається у формі примусових сил конкурентної боротьби, в 

результаті чого конкуренція виступає важливим рушієм розвитку економічної системи, 

складовою частиною її господарського механізму. 

За класичним визначенням німецького соціолога Макса Вебера, конкуренція – це 

мирні спроби встановлення контролю за можливостями і перевагами, яких також прагнуть 

інші.  

В економічній літературі зазвичай виділяють два типи конкурентоспроможності: 

конкурентоспроможність продукції (товару) та підприємства. На макрорівні розрізняють 

також категорію «конкурентоспроможність країни», або «національна 

конкурентоспроможність», яку О. Шнипко визначає як сукупність притаманних конкретній 

національній економіці факторів, здатних забезпечити пропозицію товарів і послуг, 

виготовлених за умов застосування новітніх технологій, вільного і справедливого ринку та 

зростаючих доходів населення. 

Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють його здатність досягти 

конкурентних переваг над іншими підприємствами на конкретному ринку. Відповідно 

сутність міжнародної конкурентоспроможності полягає у здатності конкурувати на 

міжнародних ринках. 

Забезпечення конкурентоспроможності виробництва насіння ріпаку та продуктів його 

переробки у сільськогосподарських підприємствах за умов висококонкурентного ринкового 

середовища виділено його наступні  чинники : 

- природні 

 - виробничі 

 - збутові 

 - нормативні 

Вони зумовлюють якість, ціну одиниці продукції, її собівартість та рівень прибутковості. 

Отже, конкурентоспроможне виробництво формується за ефективної виробничо-економічної 

діяльності суб’єкта господарювання.  

До важливих чинників галузі, що впливають на конкурентоспроможність виробництва 

насіння ріпаку та продуктів його переробки, можна віднести: тенденції змін кон’юнктури 

ринку олійних культур, продуктів їх переробки та ринку мінерального дизеля, інноваційне 

оновлення виробництва, стратегічні орієнтири держави щодо забезпечення продовольчої та 

енергетичної незалежності держави тощо. На макрорівні важливими чинниками 

конкурентоспроможності виробництва ріпаку та продуктів його переробки виступає рівень 

інституційно-правового забезпечення функціонування суб’єктів, дієвість механізму 

державного регулювання та стан кон’юнктури світового продовольчого та енергетичного 

ринків. 

Проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності варто проводити 

використовуючи наступні етапи:  

- аналіз кон’юнктури ринку; 

- формування системи критеріїв конкурентоспроможності; 

- визначення рівня конкурентоспроможності; 

- розробка пропозицій щодо її підвищення.  



Оцінка конкурентоспроможності – це динамічний процес, який має циклічний 

характер і реалізується з урахуванням принципів, базовими серед яких є: комплексність, 

системність, оптимальність, відносність, динамізм, інформаційна достовірність та 

адекватність факторам зовнішнього середовища тощо. 

Внаслідок значного попиту зовнішнього ринку, протягом 1995–2012 рр. в Україні 

також відбулося стрімке нарощування обсягів виробництва насіння ріпаку в 22 рази (від 

130,2 до 2872,9 тис.т) за рахунок розширення посівних площ в 15,7 раза (від 89,7 до 1411,8 

тис.га) та росту урожайності в 1,4 раза (від 14,5 до 20,8 ц/га).Зміна кон’юнктури на ринку 

ріпаку на початку 2011/12 МР та вплив несприятливих погодних умов зумовили скорочення 

посівних площ ріпаку під урожай 2012 р. на 25%. Ріпак культивується в усіх природно-

кліматичних зонах України, при цьому домінує виробництво озимого ріпаку (97% в 

загальному обсязі валового збору 2012 р.) через вищі рівні урожайності та економічної 

ефективності (рівень рентабельності озимого ріпаку 2012 р. становив 24,9% проти 7,8% 

збитку ярого). 

Збільшення внутрішнього попиту на насіння ріпаку у перспективі можливо при 

розвитку виробництва біодизеля за різними варіантами організації переробки: власна 

переробка, на кооперативних засадах або промислове виробництво. Нині біодизельна 

індустрія в Україні розвивається стихійно. Фермери й сільськогосподарські підприємства 

виробляють біодизель із власної сировини на малопотужних установках при недостатньо 

налагодженому контролі якості сировини та кінцевої продукції. Достовірна інформація про 

стан виробництва біодизеля в нашій державі відсутня. За різними оцінками, понад 40 

об’єктів із виробництва біодизеля, переважно міні-заводи або дослідні установки працювали 

в 12 областях і виробили у 2012 р. майже 20 тис. т продукції переважно для задоволення 

власних потреб. 

Враховуючи експортну спрямованість продукції ріпакового підкомплексу України, 

цінова ситуація на її ринках визначається кон’юнктурою взаємозалежних світових ринків – 

олійних культур, продуктів їх переробки і мінерального дизельного палива, а також 

динамікою розвитку біодизельного сектору в світі. Різке зниження закупівельних цін на 

насіння ріпаку влітку 2012 р. спричинили зменшення рівня його цінової 

конкурентоспроможності та послаблення інтересу сільськогосподарських підприємств до 

культури. Протягом останніх років основним каналом реалізації насіння ріпаку (90% 

загального обсягу) були оптові оператори-експортери, які пропонували рівень ціни на 8% 

вищий, ніж вітчизняні переробні підприємства. Це зумовлено більшим інтересом зі сторони 

імпортерів до придбання саме сировини, а не продуктів переробки і проявляється в тому, що 

в країнах ЄС діють нульові ставки імпортних тарифів на насіння ріпаку, а для ріпакової олії 

вони складають 2,9–6,4%. Крім того, ріпак вивозиться протягом першого півріччя 

маркетингового року, коли ціна значно нижча, внаслідок недостатніх потужностей 

елеваторів для зберігання насіння. Динаміка ціни на ріпак технічний за досліджуваний 

період аналогічна до динаміки цін на продовольчий, а її рівень в середньому нижчий на 15%. 

Стабільний розвиток біоенергетичного сектору передбачає комплексну державну 

підтримку його розвитку. Підвищенню ефективності виробництва біодизеля слугуватиме 

створення збалансованої системи регуляторних ринкових інструментів, основними з яких є 

подальше удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо стимулювання розвитку ринку 

біопалив; визначення обов’язкових обсягів щорічного виробництва і використання 

біодизеля; вирішення питання кваліфікаційних вимог до його виробництва, зберігання і 

реалізації та формування системи забезпечення державного контролю якості; розробка 

спеціальної цільової програми розвитку виробництва та застосування рідкого моторного 

палива. 

 

 

9. Професійне та духовне становлення особистості менеджера. 

Самоменеджмент. Тайм-менеджмент. 



 

 

Мачіха І.В. 

ст. викл.Тибінка Г.І. 

 

ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Хороший менеджер, перш ніж вимагати ефективності від інших,  

зобов 'язаний сам бути максимально ефективним. 
Бурхливий час динамічних змін, коли економіка стрімко розвивається, вимагає 

енергійних і багатогранних професій, однією з яких є менеджер. 

Існує кілька тлумачень походження терміну «менеджмент». На думку одних вчених, 

цейтермін походить від англійського manage — управляти, яке, своєю чергою, запозичило 

свій корінь від латинського мanus — рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому 

потрібно рухатися. 

На думку інших вчених, термін «менеджмент» утворилося від 

італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає «арену, по якій 

бігають по колу коні, яких підганяє батогом шталмейстер». 

Сучасних визначень менеджменту дуже багато. На наш погляд, менеджмент варто 

розглядати як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, 

матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Також вартий уваги 

вислів одного із засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, яка розглядала 

менеджмент як мистецтво досягати успіху через керівництво людьми. 

Менеджмент — це завдання. Менеджмент — це дисципліна. І разом з тим 

менеджмент — це люди. Будь-яке досягнення менеджменту, успіх організації являє собою 

досягнення менеджера. Адже вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, 

планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організовують діяльність. 

Особистість менеджера — це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми. 

Сучасний менеджер виступає в декількох ролях:управлінець, наділений владою, який 

керує великим колективом людей;лідер, спроможний вести за собою підлеглих, 

використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;людина, яка має 

певні комунікативні здібності, постійно встановлює контакти з партнерами і владою, 

успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;це людина, яка наділена стратегічним 

мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного 

удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх 

використання;новатор, який розуміє роль науки в сучасних умовах, вміє оцінити і без 

зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську 

пропозицію;людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером і 

водночас розважлива. У практичному менеджменті неабияке значення набуває терпимість, 

розуміння, що не всі люди однакові.вихователь, котрий володіє високими моральними 

якостями, спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, сформувати 

організаційну культуру організації. 

Досить цікавою є еволюція вимог до менеджерів. Так, Ф. Тейлор, один із фундаторів 

науки управління, найважливішими рисами вважав розум, освіту, спеціальні і технічні 

знання, фізичну спритність чи силу, такт, енергію, рішучість, чесність, розсудливість і 

здоровий глузд, міцне здоров'я. 

А. Файоль так визначає вимоги до керівника: "Перша вимога, якій повинен 

задовольняти керівник великого підприємства, - бути хорошим адміністратором, тобто бути 

здатним передбачувати, організовувати, узгоджувати і контролювати. Друга умова полягає в 

тому, щоб він був компетентним у спеціальній технічній функції, властивій даному 

підприємству". 



Розглянемо детальніше кваліфікаційні вимоги до менеджера в розвинених країнах 

(табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Кваліфікаційні вимоги до особи менеджера 
Кваліфікаційні вимоги до менеджера 

Велика Британія США Німеччина 

Розуміння природи управлінських процесів, 

знання основних видів організаційних структур 

управління, функціональних особливостей і 

стилів роботи, володіння засобами підвищення 

ефективності управління 

Знання справи Розумові здібності: здатність 

давати оцінки, творче, 

комплексне, системне, 

аналітичне мислення 

Здатність розібратися в сучасній інформаційній 

технології і засобах комунікації, необхідних для 

управлінського персоналу 

Здоровий глузд Ставлення до оточуючих: 

контактність, комунікабельність, 

сила переконання, 

наполегливість, співробітництво, 

здатність працювати у команді 

Ораторські здібності та уміння висловлювати 

думки 

Впевненість у 

власних силах 

Особисті риси: інтереси, 

мотивація, прагнення до успіху, 

гнучкість, товариськість, 

надійність. 

Володіння мистецтвом управління людьми, 

добору і підготовки кадрів, регулювання 

стосунків серед підлегли 

Високий загальний 

рівень розвитку 

 

Ставлення до праці: сприймання 

навантаження, ініціатива під час 

прийняття рішень, здатність до 

планування, організованість 

 
Здатність налагоджувати стосунки фірми з її 

клієнтами, керувати ресурсами, планувати і 

прогнозувати діяльність фірми 

Здатність доводити 

розпочате до кінця 

Здатність до самооцінки власної діяльності, 

уміння робити правильні висновки і 

підвищувати кваліфікацію 

Також цікавим є підхід до ділових та особистісних якостей менеджерів у Франції. Після 

опитування та анкетування самих менеджерів виявилося, що «дар Божий» відіграє в 

успішній кар’єрі менеджера 41%, неординарність — 36%, життєвий досвід — 10%, 

компетентність — 8%,  авторитет — 4%, зовнішні дані — 1% [2]. 

Професіоналізм діяльності менеджерів залежить від багатьох чинників: рівня їх 

здібностей, від якості початкової професійної підготовки, а також від подальшої роботи з 

підвищення кваліфікації та самовдосконалення. Найвідоміші менеджери сучасності (Лі 

Якокка, Френсіс Роджерс, Джек Уелч, Акіо Моріта та ін.), управлінські консультанти 

(Уоррен Бенніс, Том Пітере, Філіп Кросбі), представники сучасних шкіл бізнесу (Майкл 

Портер, Генрі Мінцберг та ін.) малюють портрет менеджера високого класу як такого, що 

добре знає потреби клієнта і сприяє їх задоволенню; стимулює використання нестандартних 

підходів, запалює своїми ідеями інших; бере на себе відповідальність тоді, коли інші собі 

цього не дозволяють; генерує нові ідеї, спрямовані на суттєві зміни; залучає у команду 

талановитих людей, вміє використовувати потенціал кожного члена команди і ставиться до 

нього як до партнера; сміливо впроваджує новітні технології[2]. 

Станом на 1.01.2015 року десятку найкращих топ-менеджерів України очолив 

президент «Концерну Галнафтогаз» Віталій Антонов. Рік тому в цьому ж рейтингу він 

займав 12 місце. Журнал «Компаньйон» відзначив серед менеджерських якостей Віталія 

Антонова успішне управління бізнесом в кризовий період[3]. 

Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних 

якостей та вмінь.  Ми вважаємо, що менеджер – це не просто професія у сфері управління, це 

насамперед особа - митець, а його уміння – це не просто знання чи навички, а в першу чергу 

талант. А де ж ви бачили вимоги  до митців чи їх творів? Найвагомішою проблемою 



сьогодення можна вважати ті застаріли рамки, які приміряються на сучасних 

менеджерів.Так, можна сказати, що основні вимоги до сучасного менеджера XXIстоліття 

мають бути чіткими, реальними, відповідати розвитку середовища та стосуватись 

зовнішнього вигляду, особистих, професійних та ділових якостей. 

Оскільки будь-який менеджер є представником фірми, компанії, а отже, і носієм її 

стилю, іміджу, варто почати портрет із зовнішнього вигляду.  Правильно підібраний одяг 

сприяє успіху управлінської діяльності, він допомагає менеджеру мати привабливий, 

солідний вигляд, викликає довіру до нього оточуючих, спонукає дотримуватися ділового, 

офіційного чи товариського стилю спілкування. Отже, зміст уміння добре вдягатися полягає 

в тому, щоб одяг відповідав діловій ситуації. Практичність - основний показник 

відповідності. Одяг практичний, якщо він зручний, не заважає рухатися і відповідає вимогам 

ситуації. Факт безсумнівного впливу одягу і зовнішнього вигляду на результати роботи 

менеджера і довіра до нього підтверджуються практикою західного менеджменту. 

Серед особистісних якостей менеджера можна виділити такі: впевненість, порядність, 

чесність, справедливість по відношенню до підлеглих, повага до оточуючих, хороше 

здоров’я, енергійність, життєстійкість, допитливість. 

Щодо професійних якостей, варто виділити такі як володіння розумовими 

здібностями, вміння аналізувати ситуацію, брати на себе відповідальність за прийняття 

рішень та їх виконання, добре розуміти цілі фірми, вміння бачити і вирішувати проблеми. 

У професійні якості менеджера також входить ряд організаторських та ділових 

якостей: цілеспрямованість, підвищена працездатність, дисципліна і контроль над собою, 

комунікабельність, уміння розташувати до себе людей, переконуючи у своїй правоті.  

Основні професіональні важливі якості менеджера — реалізм і вміння керувати. Адже 

кожен менеджер повинен правильно оцінювати свої сили і можливості. І, звичайно ж, 

найголовніше — вміння керувати, управляти, організовувати і підтримувати роботу 

колективу. 

Отже, менеджер — це унікальна професія, що потребує постійного вдосконалювання 

знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, 

підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, 

відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній 

ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої 

практичної діяльності. 
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ІМІДЖ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Імідж керівника. В іміджі будь-якої організації ключову роль відіграє імідж самого 

керівника. Перерахуємо його основні складові: 

http://www.companion.ua/articles/content?id=294278


- Динамізм, активність, швидка і правильна реакція. Уміння керівника 

оперативно орієнтуватися в ситуації і приймати правильні рішення – одне з головних 

якостей, які забезпечують успіх діяльності компанії в умовах жорсткої ринкової конкуренції. 

Повільність у багатьох випадках може призвести не тільки до втрати прибутку, але, що ще 

серйозніше, до втрати довіри клієнтів, що негативно впливає на імідж компанії в цілому. 

- Моральна надійність. Участь перших осіб компанії в аморальних скандальних 

ситуаціях, пов'язаних з корупцією, насильством, торгівлею контрафактом і т. п., фатально 

позначається на іміджі організації. Через високу активності ЗМІ, зокрема, приховати 

сьогодні який-небудь безсторонній факт в біографії великого керівника досить складно. 

Тому часто перші особи відомих компаній користуються допомогою професійних 

іміджмейкерів і ретельно вибудовують тактику спілкування з клієнтами, партнерами, ЗМІ. 

- Професіоналізм, компетентність. Високий рівень компетентності керівника є 

гарантією якості її товарів і послуг, позитивно впливає на ставлення до нього співробітників, 

клієнтів і партнерів, піднімає імідж фірми і рівень довіри до неї. 

- Здатність впливати на людей ділом, словом і зовнішнім виглядом. Ефективний 

керівник повинен бути лідером, здатним згуртувати своїх співробітників, сформувати 

ефективну робочу команду. Лідерські якості визначаються в тому числі і харизмою, 

особистим прикладом ставлення до роботи і людей. 

- Психологічна культура. Знання керівником основ психології, уміння підбирати 

команду згідно з вимогами організації та індивідуальними особливостями співробітників. 

- Гуманітарна освіченість. Основу світоглядних принципів керівника можуть 

становити такі гуманітарні цінності, як здоров'я, соціальна захищеність, духовне багатство, 

екологічна безпека людей. Всі ці чинники – передумови успішної діяльності організації. 

Імідж керівника проявляється в його популярності, вмінні підтримувати позитивний 

психологічний клімат в колективі, здатності берегти цінності компанії. В цілому, імідж 

керівника – це результат його вмілого позиціонування і правильної реакції в конкретних 

ситуаціях, що вимагають грамотного вибору і певної моделі поведінки. 

Правильна модель поведінки керівника компанії повинна відповідати законам і не 

суперечити правопорядку в суспільстві. Така модель передбачає: 

- бездоганну моральність, слідування загальновизнаним моральним нормам; 

- врахування особливостей статі в особистісній поведінці (найбільш 

раціональним є прояв властивостей, яких очікують від чоловіків або жінок); 

- критичний підхід до вибору власної моделі поведінки; 

- затвердження цілей особистості як міри вибору певної моделі поведінки (чим 

більш значуща мета особистості, тим більш спонукаючу силу вона має). 

Можна виділити наступні складові іміджу керівника організації: 

1) персональні характеристики: фізичні, психофізіологічні особливості, характер, 

тип особистості, індивідуальний стиль прийняття рішень і т.д.; 

2) соціальні характеристики: статус керівника організації, який включає не тільки 

статус, пов'язаний з офіційно займаною посадою, але також і з походженням, особистим 

станом і т.д. Зі статусом тісно пов'язані моделі рольової поведінки. Також соціальні 

характеристики включають зв'язок лідера з різними соціальними групами: з тими, інтереси 

яких він представляє; з тими, які підтримують його і є союзниками; а також з тими, які є його 

опонентами і відкритими ворогами. Соціальна приналежність значною мірою визначає 

норми і цінності, яких дотримується керівник; 

3) особиста місія керівника: свого роду конституція, що виражає стратегічне 

бачення керівника. Особиста місія керівника визначає те положення, в якому він знаходиться 

в даний момент, і те, чого він хоче досягти в майбутньому. Особиста місія керівника є 

важливим моментом у виробленні місії і цілей організації; 

4) ціннісні орієнтації керівника: найбільш важливі припущення, що приймаються 

керівником організації і що роблять вплив на організаційну культуру організації. 



Багато традиційних шкіл і методи управління вичерпали свої можливості і не 

відповідають викликам сьогодення і майбутнього. Тому потрібні нові, більш сучасні 

управлінські прийоми, і багато менеджерів повинні освоїти нові прийоми і підходи у 

ставленні до своїх підлеглим. 

Люди, як вважають психологи, сприймають лідера за чотирма основними моделями: 

1. «Один із нас» 

2. «Кращий серед нас – зразок для наслідування» 

3. «Втілення чеснот» 

4. «Виправдання всіх сподівань» 

Імідж є відображенням в суспільній свідомості глибинних рис і прагнень особистості, 

далеко не завжди усвідомлюваних нею. 

 Можна ще сказати, що імідж – це соціальне відлуння тенденцій особистості. Іншими 

словами імідж – соціальний образ, якийсь еталон особистості, що є зовнішнім 

відображенням. 

Керівник будь-якої організації, як правило, прагне до створення позитивного 

особистого іміджу, але відомі випадки, коли індивідуум цілеспрямовано йде на створення 

негативного, скандального образу. Такий крок, як правило, властивий політичним, 

громадським діячам, а також представникам шоу бізнесу, рідше він властивий керівникам 

комерційних структур, так як в даному випадку клієнт задумається, чи варто віддавати свої 

гроші за товар чи послугу, вироблені компанією, керівник якої має негативний імідж. 

Однією з небагатьох характеристик, які одержують у телевізійну епоху велику вагу, є 

зовнішність лідера. Сприйняття зовнішнього вигляду є дуже суттєвим при першому 

враженні про індивіда. 

Імідж керівника – це пряме продовження іміджу підприємства. 

Дві сторони іміджу керівника – зовнішня і внутрішня – повинні врівноважувати один 

одного для здійснення успішного керівництва. 

 

 

Зеленюк Олег Русланович 

ст. викл. Бінерт Олеся Василівна 

 

МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання про те, як зацікавити персонал у роботі, виникло ще задовго до наукових 

розробок менеджменту. Кому з керівників минулого, сьогодення і майбутнього не хотілося б 

мати у своєму розпорядженні такі інструменти і технології мотивації праці, які спонукали б 

працівників до продуктивної роботи на свою особисту користь і користь організації. 

Проблема мотивації персоналу в системі менеджменту досі до кінця не вивчена і є дуже 

актуальною в теперішній час. Умовою успіху кожного підприємства є зацікавленість усіх 

членів колективу в підвищенні продуктивності праці, конкурентоспроможності. 

В умовах формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на ринкову 

економіку, перед підприємствами встає необхідність працювати по новому, зважаючи на 

закони і вимоги ринку, оволодіваючи новим типом економічної поведінки, пристосувавши 

всі сторони виробничої діяльності до змінної ситуації. У зв'язку з цим, зростає внесок 

кожного працівника в кінцеві результати діяльності підприємства. Одне з головних завдань 

для підприємств різних форм власності - пошук ефективних способів управління працею, що 

забезпечують активізацію людського чинника. 

Вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація. 

Ні одна дія людини не відбувається без мотивації. Тому для успішного керування 

поведінкою людей у процесі їх трудової діяльності дуже важливо встановити, чому саме 



люди працюють. Що викликає у людини бажання і потребу працювати? Чому одним людям 

напружена праця приносить задоволення, а інші ставляться до неї байдуже або навіть з 

відразою? Які фактори зумовлюють те або інше ставлення людини до роботи? Яким чином 

можна посилити зацікавленість працівника у поліпшенні результатів його роботи? На ці та 

інші подібні запитання можна відповісти, розглядаючи явище мотивації. 

Мотивація в широкому розумінні - це процес спонукання працівників до ефективної 

діяльності для досягнення цілей підприємства (через задоволення потреб кожного 

працівника). Отже, ефективна реалізація функції мотивації потребує усвідомлення того, що 

саме спонукає робітника до праці, та розуміння, як спрямувати ці спонукання в русло 

досягнення цілей підприємства. 

Особливого звучання проблема побудови ефективної системи мотивації набуває в 

умовах, коли власники підприємства не є його топ-менеджерами або в корпоративних 

підприємствах з розгалуженою структурою, що потребують створення обґрунтованої 

виваженої системи мотивації персоналу для різних рівнів управління з об'єднанням їх для 

досягнення мети діяльності підприємства в довго - і короткостроковій перспективах. 

Систему мотивації потрібно будувати так, щоб величина винагороди базувалась на 

тому чиннику, який би об'єднував інтереси власників, топ-менеджерів і робітників: 

забезпечував ефективне використання ресурсів підприємства, зростання вартості бізнесу і 

капіталізації активів, збільшення ціни акцій підприємства. Важливо, щоб усі елементи 

системи мотивації, коротко- або довгострокові, були взаємно пов'язані. Якщо розвивають, 

наприклад, лише довгострокову мотивацію, не синхронізуючи її з короткостроковою, шансів 

досягти успіху в підприємства небагато. 

 

Рис. 1.Популярність матеріальних методів мотивації 

На думку автора, вирішувати проблему мотивації праці працівників необхідно 

керуючись даними консалтингового центру, який проводив дослідження на тему "Схеми 

мотивації персоналу, що використовуються в компаніях, які працюють в Україні" 

(результати дослідження наведені на рис. 1 і 2), керівництво компаній вдається як до 

матеріальної, так і до нематеріальної мотивації. Популярність певного методу мотивації 

оцінювалася на основі кількості респондентів, що використовують його у своїй компанії. 

Найбільш високий рейтинг серед матеріальних методів мотивації залишається за 

стимулюванням через регулювання питань, пов'язаних з оплатою праці. Оплата праці - це 

винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку згідно з трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівнику за виконану роботу. 



 

Рис. 2.Популярність нематеріальних методів мотивації 

 

Отже, використовуючи по можливості підприємства всі перераховані на рисунках 

заходи у поєднанні з вдосконаленням інших методів управління, дозволить підвищити 

зацікавленість співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи 

управління підприємством і як результат отримання максимального прибутку. 

 

Галань Мар’яна Василівна,  

к.е.н., в. о. доц.Сікора Олена Анатоліївна 

 

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Реалізація інноваційної моделі розвитку потребує створення на державному рівні 

відповідних системних умов прогресивної мотивації та стимулювання трудової діяльності 

населення. Успіх підприємства безпосередньо залежить від якості роботи кожного окремого 

співробітника. Кожен керівник зацікавлений, щоб його співробітники працювали з найбільш 

високою продуктивністю праці. Тому необхідною умовою та об'єктивною потребою таких 

перетворень є формування нової системи мотивації праці, а також розроблення та 

запровадження нових підходів до побудови моделей мотивації працівників. 

Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають 

людину до діяльності, задають кордони і форми діяльності та додають їй спрямованості, 

орієнтованої на досягнення певної мети.[1] 

В останні десятиліття відбулися зміни в управлінні підприємствами, в результаті яких 

"людський чинник" почали розглядати як основний фактор досягнення довгострокового 

успіху. Висококваліфікований, правильно організований персонал визначає долю будь-якого 

підприємства. Створюючи концепцію мотивації на підприємстві, потрібно визначитися з 

об'єктами застосування певних видів матеріального і морального стимулювання. Варто 

зазначити, що на мотивацію впливають різноманітні стимули, серед яких: система 

економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість розподілу 

прибутків, умови праці, стосунки в колективі, кар'єрний розвиток, творчий порив і цікава 

робота, бажання самоствердитися і постійний ризик, жорсткі зовнішні команди і внутрішня 



культура тощо.[2] Стимули відіграють важливу роль у трудовій діяльності людини. Без них 

трудова діяльність не може здійснюватися доцільно.    

Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом основних теоретичних 

напрямів. До них відносять змістовні теорії мотивації, що аналізують базові потреби людини, 

досліджують мотивипрацюючих в організаціях людей. Увага прихильників процесуальних 

теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що впливають на 

поведінку людини, поясненні того, якими способами працівники прагнуть до винагороди.  

Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття фізіологічної або 

психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що людина вважає цінним для себе. 

Потреби, в свою чергу, поділяються на первинні (фізіологічні) і вторинні (психологічні), 

винагороди – внутрішні і зовнішні. Узагальнену модель мотивації через потреби можна 

зобразити графічно (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Модель мотивації через потреби 

  

Потреби породжують у свідомості людини інтерес, а він – мотиви. Відповідно мотиви 

зумовлюють певну поведінку людини, спонукають її до вчинків і дій з метою отримання 

винагороди та досягнення особистих цілей. 

Теорія А. Маслоу, за якою було сформульовано ієрархію потреб ґрунтується на 

біхевіористичній доктрині – вивченні поведінки людей, абстрагуючись від вивчення 

свідомості, мислення. А. Маслоу виділяє такі групи потреб: 

- фізіологічні (в їжі, воді, одязі, повітрі, теплі, тощо); 

- безпеки і захищеності (у захисті від фізичної та психологічної небезпеки); 

- соціальні (у відчутті причетності до подій); 

- поваги (у повазі з боку оточення, визначенні, самоповазі); 

- самовираження (у реалізації власних можливостей). 

Згідно з теорією А. Маслоу перші дві групи потреб є первинними (вимагають 

першочергового задоволення), три інші – вторинними.[2] 

Теорії, які відображають процес винагородження акцентують увагу не лише на 

потребах, а й безпосередньо на процесі стимулювання, визначенні умов, за яких процес 

мотивування буде ефективним. 

Теорія очікувань В. Врума ґрунтується на очікуванні певної події. Наприклад, після 

закінчення інституту випускник очікує отримати роботу. При аналізі мотивації до праці 

теорія очікувань підкреслює важливість трьох взаємозв'язків: затрати праці – результати, 

результати – винагорода і валентність (задоволення винагородою). 

Згідно з теорією справедливості С. Адамса працівники суб' єктивно зіставляють свої 

винагороди із затраченими зусиллями та з винагородами інших працівників, які виконують 

аналогічну роботу[1]. 

Найбільш дієвими на сьогоднішній момент є процесуальні теорія очікування і теорія 

справедливості. Відповідно до теорії очікування, співробітник лише тоді докладатиме певні 



зусилля, якщо він буде упевнений, що досягнутий ним результат буде відповідним чином 

винагороджений. Тому, перш ніж розподіляти важливі завдання між співробітниками, 

керівник мусить проаналізувати їх потреби і очікування і переконати їх в реальності 

отримуваної винагороди. Також керівник мусить розуміти, що в межах теорії 

справедливості, співробітникові завжди здаватиметься, що його вклад в загальну справу 

підприємства більший, ніж вклад співробітників, що виконують аналогічну роботу, проте, 

отримувана ним винагорода менша. 

Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є:  

- грошові виплати за виконання поставлених цілей. Як свідчать дослідження, при 

переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання 

мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок 

не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим 

заробітком; 

- покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть принести шкоду 

фірмі; 

- соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових пільг, послуг і 

виплат соціального характеру; 

- нематеріальні стимули. До них можна віднести винагороди-вдячності, письмова 

подяка керівництва та навіть компліменти; 

- «побудова» (підсвідомий вплив на людину) - метод дає можливість пробуджувати у 

співрозмовника поважне ставлення і прагнення брати приклад з мовця; 

- професійне навчання. Кожній людині, яка має великі плани щодо своєї кар’єри, 

важливою є можливість розвитку особистісних якостей і отримання спеціальних знань, які 

відкривають широкі перспективи; 

- кар’єрне зростання. Усвідомлюючи той факт, що результати праці не залишаться 

непоміченими, у співробітника є стимул працювати старанно, виконувати свої обов’язки 

якісно та оперативно; 

- зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою внутрішньої пошти або 

внутрішнього сайту компанії, організувавши для цього спеціальну рубрику. 

Сучасний підхід до розуміння мотивації полягає у взаємозв'язку мотивації та аналізу 

працівником запропонованих стимулів з урахуванням їх актуальності для задоволення 

зростаючих потреб. Ефективність методів керування пов'язаних з оцінкою результатів 

діяльності кожного працівника поступово підтверджується досвідом як закордонних, так і 

українських підприємств. На сьогодні, види системи мотивації та стимулювання персоналу, 

що застосовуються в Україні ще мають дуже багато недоліків, адже, коли від результатів 

атестації буде залежати щорічне коливання заробітної плати, то ці результати виявляться в 

центрі найбільшої уваги і зможуть стати джерелами серйозних конфліктних ситуацій.  

Ефективне стимулювання персоналу є одним з найбільш істотних чинників 

конкурентоспроможності сучасних підприємств. Щоб не дозволити втратити потенційний 

прибуток, сучасний менеджер повинен досягти максимальної віддачі від своїх підлеглих. 

Для ефективного управління таким ресурсом, як люди, менеджеру необхідно виділити 

визначені параметри роботи, що доручаються працівникам, змінюючи ті, які можуть 

впливати на психологічні стани виконавців, тим самим мотивуючи або демотивуючи їх. 

Грамотно спроектована робота на підприємстві повинна створювати внутрішню мотивацію, 

відчуття особистого внеску в продукцію, що випускається та послуги, які надаються. 

Людина – істота соціальна, а значить, почуття співпричетності здатне викликати в ній 

глибоке психологічне задоволення. 
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МЕНЕДЖМЕНТ І ЛІДЕРСТВО: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВІДМІННОСТІ 

 

Мистецтво управління змінюється дуже стрімко, бо змінюються умови середовище 

його впливу. З того моменту, як слово «зміни» стало ключовим в сучасній економіці, 

менеджерам все частіше доводиться виконувати функції лідерів. Лідери 20 ст. 

перетворюються в лідерів 21 ст. в міру того, як вони приймають новий спосіб мислення. І в 

цьому нове лідерство докорінно відрізняється від попереднього. 

Бути менеджером і бути лідером - це не одне і те ж. Менеджер у своєму впливі на 

роботу підлеглих і побудові відносин з ними насамперед використовує посадову основу 

влади. Лідерство ж, як специфічний тип відносин управління, базується більш на процесі 

соціальної взаємодії. Лідерство передбачає наявність в організації послідовників, а не 

підлеглих. Відповідно, відносини «начальник — підлеглий», притаманні традиційному 

погляду на управління, заміняються відносинами «лідер - послідовник».  

Лідерів характеризують як натхненних чи харизматичних, але рідко коли можна 

почути про натхненних чи харизматичних менеджерів. У свідомості багатьох менеджмент 

пов'язаний з такими словами, як продуктивність, планування, процедура, контроль і 

послідовність. Лідерство асоціюється з такими словами, як візія, творчість, динаміка, зміна 

та готовність до ризику. Але чи існують справжні відмінності між лідерами та менеджерами? 

Між лідерством і менеджментом? Ось деякі розбіжності (рис 1) 

 

 

 
 

Рис. 1. Порівняння менеджерів та лідерів за їх стилем роботи 

 

Проблемами лідерства займалися такі вчені, як Калашнікова С.А., Науменко О.С., 

Саврук О.Ю., Сіцінський А.С., Чуприна К.О., Величко А.О. Вплив лідерства на ефективність 

менеджменту досліджували Дж. Максвелл, С. Філонович, У. Демінг, Р. Ділтс, В. Байхем, О. 

Сміт, М. Пізі, Г. Альтманн. Отже, питанням лідерства та кар'єрного росту приділялось 

достатньо уваги як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. 



Реальність така, що в 99% випадків лідери починають свій шлях до лідерства не з 

вершини організації, а з її середньої ланки. Як правило, в організації є тільки одна людина, 

яка являється істинним лідером. 

Дуже часто менеджера супроводжує думка, що не можливо керувати, не займаючи 

керуючу посаду. Але це далеко не так. Керуюча посада автоматично не робить менеджера 

лідером. Якщо менеджер керує тільки з позиції своєї посади і більше нічого не робить для 

розширення своєї влади, тоді люди будуть слідувати за ним тільки тому, що вони вимушені, 

тільки в рамках його посадових обов'язків. Подолати цю проблему можна налагоджуючи 

зв'язки з працівниками, які не є підлеглими. Менеджеру потрібно відноситись до них з 

повагою і гідністю, цінувати як людей, проявляти інтерес до їх особистості, а не тільки до 

роботи і тоді вони почнуть йому довіряти. 

Багато працівників впевнені, що лідерство - це шлях до свободи, що воно вирішить всі 

професійні і кар'єрні проблеми. Але бути лідером - це не означає мати вседозволеність. Слід 

брати до у ваги те, що чим вище менеджер підіймається, тим більшого від нього очікують і 

тим серйозніші наслідки несуть за собою його помилки. 

Ще однією проблемою є те, що менеджери думають: «Коли я досягну вершини, тоді й 

навчуся бути лідером». Якщо менеджер хоче досягти успіху, йому доведеться дізнатись про 

лідерство якомога більше ще до того, як він займе лідерську позицію. Для того, щоб бути 

успішним завтра, менеджер повинен вже сьогодні почати розвивати відповідний образ 

мислення, вчитися опановувати уміння і сформувати звички людини, якою він хоче стати. 

 

Микитин Надія 

к.е.н., ст. викл. Стадницька Л.М. 

 

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Успішність переходудо ринкової економіки значною мірою залежить від 

ефективності функціонування великої кількості багатоступеневих організацій, фірм та 

підприємств із численним внутрішнімрозгалуженнямта поділом на відділи, департаменти. 

Продуктивна діяльність останніх, у свою чергу, залежить безпосередньо від тих, хто 

управляє ними, тобто менеджерів. Професійний менеджер оперативно справляється з усіма 

функціями, що виникають в управлінській діяльності. Тому сучасне суспільство потребує 

професійних менеджерів. 

Особистість менеджера має винятково важливе значення для управлінської 

діяльності, адже саме його індивідуально-психологічні властивості визначатимуть, як будуть 

вирішені ті задачі, що поставатимуть перед ним, чи виявить він себе відповідальним, 

ініціативним, самостійним працівником, чи зможе вийти із складних та незвичних ситуацій, 

чи всіх зусиль докладатиме для успіху, чи зуміє зацікавити та організувати інших для 

спільної роботи на благо загалу. 

Серед цих якостей особливо важливою є здатність до саморегуляції–необхідної риси 

плідної діяльності менеджера, яка забезпечує гармонійність функціонування різних 

властивостей особистості. Тільки за умови ефективної організації менеджером власної 

поведінки та діяльності можна досягти значних результатів в управлінні виробництвом та 

іншими людьми.  

Саморегуляція визначається як переважно усвідомлене, цілеспрямоване планування, 

побудова та перетворення суб’єктом власних дій і вчинків стратегії життєдіяльності загалом 

відповідно до актуальних потреб, мотивів, особистісно значущих цілей, спрямованості [1] 

Особистісна саморегуляція презентує міру власної активності особистості і 

забезпечує можливість її реалізації, враховуючи актуальні й потенційні можливості людини 

не лише в організації та перетворенні оточення, але і в організації та управлінні власними 

діями і поведінкою.  



Психологічний аналіз діяльності менеджера дає можливість установити такі її 

особливості: складність, багатоаспектність, багатофакторність, напруженість, 

різноплановість, полідетермінованість, численність різноспрямованих функцій управління, 

своєрідність управлінських ситуацій. Така діяльність ставить підвищені вимоги до 

виконавця, до його вмінь, здібностей, якостей, до здатності брати на себе відповідальність за 

цю діяльність і утримувати її. Особистість менеджера постає важливим фактором успішності 

управлінської діяльності, адже її індивідуально-психологічні властивості, мотиви, ставлення, 

позиція тощо впливають на бажання та можливості виходити за межі ситуації, змінювати її 

та своє місце у ній. Для кожної особистості характерний найбільш комфортний та зручний 

для неї спосіб здійснення діяльності, що позначається на індивідуальному стилі, стратегії 

саморегуляції. 

Для того, щоб покращити плідність роботи, існує розроблена психолого-педагогічна 

програма розвитку особистісної саморегуляції менеджерів, яка включає вправи, що будуть 

спрямовані: 

– по-перше, на фокусування уваги менеджерів та студентів на власній особистості, на 

своїх переживаннях, думках, звичних способах саморегуляції поведінки (діяльності), на 

власних уявлення про самого себе, на усвідомленні своїх особливостей, пов’язаних з 

потребнісно-мотиваційною сферою; 

– по-друге, на побудову позитивного ставлення до власної особистості, на розвиток 

здатності до адекватного оцінювання своїх можливостей і потенціалу, на формування 

впевненості у собі; 

– по-третє,на закріплення позитивних змін в конкретних ситуаціях взаємодії, у 

процесі вирішення різноманітних завдань, відпрацювання навичок ефективної саморегуляції. 

Повна програма роботи містить чотири блоки: пізнай себе та інших;знайомство з 

саморегуляцією; шляхи вдосконалення особистісної саморегуляції таусвідомлена 

трансформація. Загалом ця програма спрямована на зростання ефективності курсів 

підвищення кваліфікації менеджерів і професійного навчання майбутніх менеджерів у 

вищому навчальному закладі [2]. 

Для майбутніх менеджерів характерні неузгодженість і глобальність у формулюванні 

цілей, їх мала диференційованість і мала реалістичність. У переважної більшості з них немає 

впевненості у тому, що минуле є причиною або засобом досягнення майбутнього, відсутнє 

усвідомлення віддалених наслідків теперішніх дій і розуміння того, що у минулому 

приховані умови й засоби майбутніх подій. У майбутніх менеджерів переважає 

спрямованість на себе. Адекватна самооцінка спостерігається лише у третини людей, а у 

двох третіх вона неадекватно завищена або неадекватно занижена. 

Діяльність менеджера покращиться, якщо в процесі професійного становлення 

забезпечити можливості підвищення рівня особистісної саморегуляції, особливості розвитку 

якої зумовлюють міру включення особистості у професійну діяльність, її самостійність, 

ініціативність, відповідальність, цілеспрямованість, прагнення до досягнення успіху. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ  

 

Ритм, в якому живе більшість з нас, навряд чи можна назвати спокійним і розміреним. 

Постійний брак часу є випробуванням, впоратися з яким під силу далеко не кожному. 

Постійне перебування в стані «не знаю, за що хапатися» навряд чи можна назвати належним, 

коли мова йде про особисту ефективність. 

Емоційне напруження блокує продуктивність, призводить до швидкої стомлюваності і 

апатії. Тому, щоб не стати жертвою стресу або, ще гірше, синдрому хронічної втоми, 

необхідно займатисяуправлінням часом або тайм-менеджментом. 

Тайм-менеджмент – це технологія організації часу і підвищення ефективності його 

використання[3]; дія або процес тренування свідомого контролю над кількістю часу, 

витраченого на конкретні види діяльності, при якому спеціально збільшуються ефективність 

і продуктивність. 

При плануванні роботи менеджеру необхідно усвідомлювати важливість тієї чи іншої 

події, розмежовувати термінові та не термінові справи і завдання, тобто визначати та 

встановлювати пріоритети, адже інколи вирішуючи питання які є менш важливими, 

унеможливлюється виконання першочергових завдань і неефективновитрачається час. 

Визначити пріоритетність – означає прийняти рішення про те, котрим із задач слід 

надати першочергового, другорядного тощо значення. Всі справи виконати неможливо. 

Обсяг функцій, покладених на менеджера, значно перевищує його фізичні та часові 

можливості. Йому доводиться приймати рішення щодо пріоритетності справ. Часто, 

намагаючись виконати великий обсяг роботи, він розпорошує свої сили на окремі, часто не 

суттєві справи, які лише здаються необхідними. Наприкінці напруженого робочого дня такі 

керівники доходять до висновку, що хоч зроблено нібито чимало, однак важливі справи 

лишилися або не закінченими, або взагалі не зрушили з місця. Успішні менеджери, 

встигаючи вирішувати під час робочого дня безліч питань, певний час бувають зайняті 

одним завданням. Причиною цього є прийняття однозначних рішень про першочерговість 

справ, складання відповідного переліку пріоритетів та дотримання його. 

Регулярне складання "табеля про ранги" майбутніх завдань дає можливість: 

 працювати тільки над дійсно важливими і необхідними завданнями; 

 концентруватися на виконанні тільки одного завдання; 

 відмовитися від справ, які можуть виконати інші; 

 не залишати невиконаними посильні завдання. 

Таким чином, визначення пріоритетів сприяє дотриманню певних термінів, мотивації 

керівника і його підлеглих, зменшенню ймовірності виникнення конфліктів і стресів. 

Визначення першочерговості справ є досить складним завданням. У теорії 

менеджменту є рекомендації, які полегшують вибір пріоритетних справ. Це використання 

принципу Паретто, методів ABC-аналізу та матриці Ейзенхауера[2]. 

 

Рис.1.Принципи визначення пріоритетності справ щодо першочергового виконання 

Принципи визначення пріоритетності справ 

ABC-аналіз Принцип Ейзенхауера Принцип Паретто 



Принцип Паретто (співвідношення 80:20).Принцип Паретто у загальному вигляді 

полягає в тому, що всередині даної множини окремі малі частини виявляють набагато більшу 

значущість, ніж це відповідає їх питомій вазі у цій множині. Перенесення його на робочу 

ситуацію керівника означає, що в процесі 20 % трудовитрат на дійсно важливі проблеми 

забезпечується 80 % результату, на решту роботи (80 % менш важливих завдань), припадає 

тільки 20 % результату. Тим самим, принцип Паретто вказує керівникам на неоднакову 

важливість вирішуваних завдань, націлює на першочергове виконання "життєво важливих" 

робіт. 

Цей принцип несподівано знайшов безліч підтверджень на практиці, у тому числі й у 

господарській практиці підприємств. Зокрема, за даними інвентаризацій, 20 % запасів 

сировини або товарів складають 80 % його вартості; 20 % клієнтів у залі ресторану 

забезпечують 80 % виручки, 20 % помилок зумовлюють 80 % втрат, і навпаки. 

Встановлення пріоритетів за допомогою аналізу ABC. Ця техніка виведена з практики 

і базується на трьох закономірностях: 

 Найбільш важливі справи складають 15% загальної їх кількості, якими займається 

фахівець. Внесок цих задач для досягнення цілі складає близько 65%; 

 Важливі завдання становлять 20% загальної їх кількості, значимість їх для досягнення 

мети приблизно дорівнює 20%; 

 Менш важливі (малоістотні) завдання становлять 65% загальної їх кількості, а їх 

значимість дорівнює 15%. 

Для використання ABC аналізу необхідно виконувати наступні правила: 

 скласти список усіх майбутніх завдань; 

 систематизувати їх за важливістю і встановити черговість; 

 пронумерувати ці завдання; 

 оцінити задачі відповідно за категоріями A, B і C; 

Завдання категорії А (15% загальної їх кількості) вирішує менеджер;завдання категорії B 

(20%) підлягають передорученню;завдання категорії C, в силу своєї невеликої значущості,  

підлягають обов'язковому передорученню. 

Матриця Ейзенхауера. Засобом визначення пріоритетних справ для менеджера може 

слугувати правило Д. Ейзенхауера. Відповідно до цього правила пріоритети встановлюються 

за такими критеріями, як терміновість і важливість справи. Важливість справи визначається 

тим, наскільки результат його впливає на поставлену мету. Терміновість – тим, наскільки 

швидко треба виконати цю справу[1].  

За допомогою матриці Ейзенхауера можна проаналізувати свої справи за ступенем їх 

важливості (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця пріоритетів Ейзенхауера 

 Термінові справи Нетермінові справи 

В
аж

л
и

в
і 

1.Термінові й важливі 2. Важливі, але нетермінові 

Н
ев

аж
л
и

в
і 

3. Термінові але не важливі 4. Нетермінові й не важливі 

  

Систематизація та організація часу– одне з важливіших завдань менеджера, адже від 

цього залежить його конкурентоспроможність, мобільність, адаптація до різноманітних 

зовнішніх факторів та результативність праці загалом. 



Важливо усвідомлювати, що не можна керувати часом, але можна правильно 

розподіляти об’єм виконання роботи. Планувати потрібно не час який буде витрачений на 

виконання, а обсяг роботи який може бути зроблений за відповідний проміжок часу. І тому 

не правильно говорити, що не вистачає часу, бо насправді це проблема у компетентності – не 

вистачає компетентності у плануванні та виконанні роботи. 

Менеджер повинен вміти раціонально планувати роботу, а основою якісного 

планування є визначення пріоритетних завдань. Грамотно визначивши постанову цих 

завдань розробляється черговість їх реалізації. Принципи і методи, що описані в теорії 

менеджменту, якісно застосовуються в практичній діяльності, і їх застосування допомагає 

підвищити ефективність роботи менеджера і підприємства в цілому. 

Визначення та встановлення пріоритетів в плануванні роботи дає змогу: виділяти 

основні завдання, виконання яких дає необхідний результат, раціонально розподіляти роботу 

між працівниками та ефективніше використовувати час. 
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ЧАС ЯК ГОЛОВНИЙ РЕСУРС МЕНЕДЖЕРА 

 

Як говорив відомий економіст Карл Маркс: «Час − це простір для розвитку 

здібностей». Так, саме від часу залежить наше життя, а життя і є час. Тому можна поставити 

питання «Чи правильно ми використовуємо свій час?». Адже час це головний ресурс який 

залежить від нас так само як і ми від нього. Тому в даній статті ми розкриємо поняття часу 

для менеджера та як правильно ним розпоряджатися. 

Вдало розподілений час та техніка його ефективного використання – це є 

самоменеджмент. Віндопомагає виконувати роботу з меншими витратами, краще 

організувати працю (отже, отримати кращі результати), зменшити завантаженість роботою і, 

як результат, зменшити поспіх і стреси. З метою ефективного управління своїм часом і своєю 

діяльністю дуже важливо навчитися розуміти себе, уміти дати оцінку своїх власних дій, а для 

цього необхідно чітко усвідомлювати особливості свого характеру і свої життєві цілі. У 

цьому контексті дуже важливим є вміння адекватно оцінювати ситуацію, з тим, щоб у 

кінцевому підсумку прийняти правильне рішення. 

Хороший менеджер повинен вміти керувати своїм часом, бо ж від цього залежить 

ефективність та загалом ефект діяльності підприємства. Також, тим самим подавати приклад 

підлеглим, які йому підпорядковуються. Основними якостями менеджера повинні бути: 

чіткість, лаконічність, гнучкість, рішучість в діях, відповідальність, пунктуальність, 

стратегічне та логічне мислення. Відомий вислів Бенджаміна Франкліна: «Час - гроші», 
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говорить про те, що чим менше часу витрачається на непотрібні справи, тим кращий буде 

результат роботи для підприємства. Потрібно створювати такі умови праці для працівників, 

які б сприяли швидшому і комфортнішому виконанню завдань. Це б дозволило збільшити 

норму виробітку та загалом збільшити обсяги роботи. 

Створення сприятливої інфраструктури, зручного розташування засобів роботи та 

робочого клімату забезпечить економне використання часу, зручне виконання поставлених 

завдань та створить сприятливі умови для роботи. Також важливу роль відіграє мотивація 

працівників: той робітник, який отримує достатню заробітну плату та знає, що його праця 

буде оплачена, не буде відволікатися на інші неважливі справи. Потрібно враховувати 

психологічні властивості кожного співробітника, щоб не виникали конфліктні ситуації та 

суперечки, які забирають багато часу для їх вирішення, а не вирішення поставлених задач. 

Для досягнення поставлених цілей потрібно ретельно спланувати свою діяльність та 

час. Важливість планування полягає у тому, щоб ефективно використати даний час, скласти 

«ланцюг дій» та вчасно виконати завдання. «Ланцюг дій» необхідно складати письмово. 

Адже мета, зображена на папері, це свого роду карта, яка не дасть збитися з шляху до її 

виконання.  

Кожен менеджер має знати і користуватисяправилом «6 П», яке говорить: правильне 

попереднє планування попереджає погані показники. А отже, керівник повинен вміти 

правильно планувати як свою діяльність, так і діяльність цілого підприємства, бо від цього 

залежить кінцевий результат роботи господарства. Добре розроблений план дій допомагає у 

досягненні поставленої цілі та запобігає виникненню конфліктів, стресових ситуацій та 

напруженості у ході їх виконання. 

Дуже важливим є вміння встановлювати час на виконання того чи іншого завдання, 

адже потрібно враховувати не тільки чистий час для виконання роботи, а й приховані затрати 

часу, наприклад: час для пересування, на підготовку, на роздуми, завершення справ, час на 

відпочинок, виконання цілком нового завдання або виконання незавершених справ, які 

постійно накопичуються, тощо. Разом з регулярними коливаннями працездатності при 

плануванні дня потрібно враховувати також й інші біологічні закономірності, а саме – 

біоритми. 

Таким чином, планування допомагає раціонально використовувати час, мінімізувати  

ризики, боротися з різними непередбачуваними факторами, особливо в умовах 

невизначеності,  скласти логічну черговість виконання завдань та вчасно досягнути потрібної 

мети. Адже безплановість і безконтрольність у своїй діяльності призводить до нездатності 

мобілізувати себе, протистояти різним шкідливим звичкам. Саме завдяки ефективному 

управлінню своїм часом людина стає цілеспрямованою, впевненою у своїх силах, 

дисциплінованою, самоорганізованою. Без сумніву, технології управління своїм часом дають 

більший ефект для тих людей, які вже мотивовані на підвищення своєї особистої 

ефективності. З метою підвищення ефективності своєї діяльності потрібно чітко усвідомити 

й проаналізувати свої сильні і слабкі сторони та повною мірою використовувати свої 

позитивні якості. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МИСТЕЦТВО ДОСЯГАТИ 

БІЛЬШОГОCУЧАСНИМКЕРІВНИКАМ 

 



Час-це найважливіший, найдорожчий ресурс, це партнер, з яким можна домовитися і 

бути ефективним, або ж посваритися і не встигати, не реалізовуватися, звинувачувати всіх і 

все, при цьому йти вперед дуже повільно і важко. Управляючи часом управляєш і розвиваєш 

насамперед себе, вчишся і дозволяєш собі рухатися  у напрямку справжніх цілей швидше і з 

меншими витратами. 

Тайм менеджмент — це набір правил, практик, навичок , інструментів і систем, 

спільне використання яких дозволяє більш ефективно використовувати свій час і, в 

перспективі, поліпшити якість життя. Основне його завдання не в тому, щоб встигати робити 

якнайбільше, а в тому, щоб робити найголовніше — те, що дійсно потрібно зробити. 

Люди, які вміють управляти своїм часом, знають, що завжди можна знайти стільки 

справ, скільки виконати одній людині не під силу. Разом з цим вони дуже вибірково 

підходять до вирішення питання: на що витрачати свій час. Освоївши прийоми тайм -

менеджменту, ви не тільки будете встигати більше за менші часові відрізки, але й зможете 

працювати спокійніше, зосередженіше, а також краще контролювати своє життя. Ви 

зрозумієте, що можете бути набагато продуктивніше, ніж будь-коли — і це значно простіше, 

ніж ви думали. 

Тайм менеджмент — це не тільки замітки в щоденнику, хоча вони і є одним з 

важливих інструментів. Перш за все це — детальне усвідомлення того, що саме і коли вам 

потрібно робити. Навички тайм менеджмента потрібні всім, особливо тим, хто щодня 

виконує дуже різні завдання, а також тим, хто в кінці дня часто розуміє, що не зробив 

занадто багато чого з запланованого і упустив щось важливе.Час — один з найцінніших і 

недооцінювати ресурсів. Крім того, цей ресурс абсолютно точно не поновлюється. Один з 

найважливіших принципів тайм менеджменту — продуктивне використання часу.  

Пам’ятайте, що ваша мета — не зміна часу, а зміна своїх звичок. Почніть з малого: 

поставте собі мету не дзвонити з особистих питань і не заходити в соціальні мережі в 

робочий час протягом одного тижня. Проаналізуйте свою продуктивність до цього і після. 

Перевіряйте пошту рівно три рази в день. Через деякий час поставте собі мету зовсім 

відмовитися від занять, які просто забирають час. 

Ключова проблема полягає в тому, що через терміновість, якої наповнена наша 

робоча повсякденність, ми ризикуємо впасти у діяльну гарячку, а в такому стані неважко 

втратити з уваги свої життєві пріоритети. Кожен з тих, хто нас оточує, хоче отримати всі 

негайно, краще - позавчора. Ми збираємося подбати про справді важливі речі, коли у нас 

нарешті-то "буде час", але такого "часу для себе" у нас, по суті, не буває - ніколи.  

Оперативний тайм-менеджмент усуває симптоми , але аж ніяк не саму причину 

проблеми часу. Спочатку календар, органайзер, щоденник, окреме робоче місце з 

комп'ютером і т. д., допомагають вам тримати під контролем поточні справи. За допомогою 

відповідних формулярів розпорядку дня, списків потрібних справ і оглядів ваших проектів 

вам, безсумнівно, вдасться краще управлятися з робочим часом. Ви регулярно плануєте свій 

день, встановлюєте ясні пріоритети і рішуче обходьтеся з перешкодами і викрадачами часу. 

У такій формі тайм-менеджмент придатний для того, щоб на довгий час підвищити 

ефективність вашої діяльності, дозволити вам правильно робити те, що ви робите. 

Скільки важливих справ ми відкладаємо на завтра, хоча їх можна зробити сьогодні? 

Рідко, хто може сказати, що добре й правильно розпоряджається своїм часом. Тому тайм-

менеджмент необхідна практично всім.Його основне завдання — виявлення принципів 

ефективного керування часом. «Керування часом» — термін відносний. Час не можна 

нагромадити, помножити або передати. Воно проходить безповоротно. Час не можна 

повернути назад, прискорити або сповільнити його біг. Нам іноді здається, що ми 

управляємо самим часом, але це не так: час просто є, як є в нас ті або інші завдання в житті, і 

часу цього в добі тільки 24 години. Реально, чим ми можемо управляти — це організацією 

нашої власної діяльності. Все питання в тім, щоб навчитися встигати зробити за короткий 

строк максимальну кількість справ, встигати зробити так, щоб за короткий проміжок часу 

встигнути все саме-найважливіше в житті, все, що просуває до намічених цілей. 



Отже, під тайм-менеджментом ми розуміємо управління собою, 

застосовуючивідповідні  методики  та  механізми  організації  часу, які  сприятимуть  

діагностицітимчасових  проблем  в  управлінні  часом  та  формуванню  індивідуальної  

технології,яка  найбільше  відповідає  характеру, темпераменту, біологічним  ритмам  та  

родузанять. Керівник повинен пам’ятати, що ефективна організація часу – це не його 

особиста справа, це міра поваги до колег, ознака, за якою можна судити про його ділові 

якості  й елементарна ознака культурної людини. І не потрібно забувати слова Григорія 

Сковороди: “З усіх утрат втрата часу найтяжча”. Не дозволяйте часу управляти Вами, 

навчіться Ви управляти ним! 

 

Список використаної літератури: 

1. Колпаков В.М. Самоменеджмент: [навч. посіб.] / В.М. Колпаков. – К. : ДП «Видавничий 

дім Персонал», 2008. – 528 с. 

2. Скібіцька Л. І. Тайм – менеджмент: Навч. Посібник для студ. Економ. вузів. / Л. І. 

Скібіцька – К.: Кондор, 2009. – 528 с. 

3. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 360 с. 

4.   Трейси Б. Результативный тайм-менеджмент / Б. Трейси. – М. : ЗВЕЗДА, 2009. – 475 с. 

 

Іваницький Юрій Ігорович 

ст.викл. Пархуць М.Р. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Сільське господарство є специфічною галуззю. Воно значною мірою відрізняється від 

інших галузей народного господарства, що і визначає особливості аграрного менеджменту. 

Можна виділити такі особливості цієї галузі, які мають безпосередній вплив на прийняття 

управлінських рішень у ній. 

Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля, в основному 

орендована. Використання орендованої, а не власної землі зумовлює особливості організації 

роботи на ній, що пов’язано передусім з виплатою орендної плати землевласникам, 

контролем з їхнього боку за збереженням родючості землі, можливістю одностороннього 

розірвання договору оренди за умови його недотримання.  

У сільському господарстві економічний процес відтворення переплітається з 

природними процесами. Звичайно, ця особливість відображається в діяльності менеджера й 

проявляється у необхідності особливого ставлення працівників до засобів та предметів 

виробництва — землі, тварин, птиці, бджіл та інших живих організмів. 

Сільське господарство, як жодна інша галузь народного господарства, залежить від 

кліматичних умов, що безпосередньо впливають на організацію виробництва та управління 

ним. 

На відміну від промисловості, де зазвичай відбувається рух предметів праці, а 

знаряддя виробництва (машини, обладнання) закріплені на одному місці, у сільському 

господарстві рухаються знаряддя виробництва, а предмети праці  рослини та тварини 

знаходяться на одному місці. Це впливає на формування виробничих витрат, оскільки 

зумовлює порівняно велику потребу в механізмах і витратах на переїзди й транспортування 

продукції, а також зумовлює певні особливості операційного менеджменту, пов’язані з 

необхідністю мінімізації витрат. 

У сільському господарстві частина виробленої продукції використовується у 

подальшому виробництві. Тому не вся вироблена в цій галузі продукція є товарною. Це 

зумовлює особливості планування обсягів виробництва та розподілу продукції, а також 

організації виробничих процесів. 



На відміну від промисловості в сільському господарстві робочий період не збігається 

з періодом виробництва. Така особливість сільського господарства накладає свій відбиток на 

процес організації виробництва і відповідно на прийняття управлінських рішень. Це 

стосується організації використання трудових ресурсів та розподілу робочого часу за 

місяцями і виробничими циклами.  

Сезонність виробництва у рослинництві, коли виробничий процес має найвищу та 

найнижчу інтенсивність. Сезонність також спричиняє проблеми у використанні техніки, 

коли, наприклад, зернозбиральний комбайн працює лише два-чотири тижні на рік, а 

протягом іншого часу перебуває на зберіганні. І навпаки, в період міжсезоння виникає 

проблема зайнятості трудових ресурсів та засобів виробництва. Звичайно, ці чинники значно 

впливають на процеси організації виробництва й управління. 

Взаємодоповнюваність його основних галузей  рослинництва та тваринництва. 

Тваринництво не може розвиватися без кормової бази, а рослинництво  без органічних 

добрив, що надходять від тваринництва.  

Низький рівень ліквідності сільськогосподарських підприємств не дозволяє їм 

одержувати  в потрібному обсязі інвестиції від інших суб’єктів бізнесу. Це також пов’язано з 

низьким рівнем обороту коштів у цій галузі. 

 Отож, на сучасному етапі розвитку економіки України  певна кількість 

сільськогосподарських підприємств залишається збитковими. Такий стан пояснюється  

недоліками в системі управління та регулювання економічними і господарськими процесами 

в АПК, недостатньою обґрунтованістю управлінських рішень, які приймаються керівниками 

різних рівнів щодо ведення організаційно-виробничої діяльності підприємств і організацій.  

 Для вирішення проблем сільськогосподарського виробництва необхідно мати    

управлінців, які досконало володіють інтелектуально-прикладним досвідом для 

впровадження сучасних інтегрованих технологій розробки та прийняття раціональних 

рішень і можуть здійснювати ефективне керівництво в різних економічних умовах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління. 

 
Гіжецька О. Теорія людського капіталу як концепція розвитку інноваційної економіки. 

Козак О. Теоретичний аспект системного підходу щодо організації структури управління. 

Грисьо М. Менеджмент в Україні: стан та перспективи розвитку. 

Тракало М. Гармонізований менеджмент як актуальний напрям розвитку теорії і практики 

управління. 

Маслій А. Потенційні можливості розвитку агротуризму в Україні. 

 

2. Стратегічні зміни в організації сучасної системи менеджменту. 

 
Суль Р. Формування якісних ознак сучасного управлінця. 

Хрипун С. Державна підтримка лізингу сільськогосподарської техніки в Україні. 

Юрченко Т. Стратегічне планування розвитку аграрних підприємств з використанням 

форсайт-досліджень. 

Цяпич О. Обгрунтування використання форсайту для прогнозу діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Боянецька І. Технологія прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Баран М. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту. 

Винників М. Вплив корпоративної культури на діяльність підприємства в організацію 

сучасної системи менеджменту. 

 

3. Сучасні тенденції розвитку та організації менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 

Касенич О. Сутність менеджменту ЗЕД. 

Кольбух Х. Запровадження інновацій в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Сосновська Т. Вдосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. 

Турчиняк Н. Управління маркетинговою політикою ціноутворення на підприємствах 

аграрного сектору економіки України. 

Кожушко А. Геополітична криза в Європі – поштовх до пошуку нових форм співпраці 

держав Балто-чорноморського регіону. 

Лаврів І. Управління експертним потенціалом аграрних підприємств Львівської області. 

Гнатів Л. Розвиток підприємств АПК в умовах економічних преференцій Євросоюзу. 

 

4. Фінансовий менеджмент та управління фінансово-кредитними 

відносинами. 

 

Білоган І. Роль фінансового менеджменту як комплексу взаємопов’язаних управлінських рішень. 



Кожушко А.Фінансова діагностика як складова фінансового менеджменту аграрних 

підприємств. 

Косар М. Роль міжнародного валютного фонду. 

Лемешко О.Управління грошовими потоками підприємства. 

Маланій І. Платоспроможність як відображення фінансової стійкості підприємства. 

Покиньброда О. Проблеми і перспективи банківського кредитування у формі факторингу. 

Солтис  І. Проблеми фінансового забезпечення та сучасний стан кредитування підприємств 

АПК. 

Ткачук Н. Іпотека як основний напрям банківських кредитних операцій. 

Хомишинець Н. Страхування урожаю сільськогосподарських культур: необхідність 

державної підтримки. 

 

5. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. 
 

Палій Н. Місце організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 

Телюк А. Роль бухгалтерського обліку в управлінні вітчизняним підприємством. 

Бурбило О. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту. 

Романюк О. Облікове забезпечення системи управління підприємства.  

Жуковська І. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства.  

Бучковська Х.Проблемні аспекти екологічного обліку в системі управління підприємством. 

Лесик Х. Якість фінансового результату господарської діяльності аграрного підприємства. 

Орішко Я.Облік грошових коштів та проблеми його організації. 

Шигінська І. Електронне адміністрування ПДВ: обліковий та організаційний 

аспекти платника податку. 

Малиновський М. Вдосконалення обліку грошових коштів в умовах застосування 

інформаційних технологій. 

Стриковська І. Витрати майбутніх періодів та їх облік. 

Підцерковна Н. СУТЬ ПРОЦЕСІВ  УПРАВЛІННЯ  ВИТРАТАМИ  ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. 

ОВСЯНИК Я. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА. 

Сподарик О. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством. 

Семенюк О. Особливості обліку гудвілу. 

Підцерковна Н.Доцільність внутрішньогосподарського контролю в системі управління 

підприємством. 

 

6. Дослідження моделей динамічних та інформаційних систем в 

менеджменті. 

 

Іваницький Ю. Моделювання виробничих процесів у кормовиробництві. 

Гурик К. Особливоcті застосування систем бронювання в готельному бізнесі. 

 

7. Проблеми правового забезпечення сучасної системи менеджменту. 
 

Цепок В. Правове забезпечення обліку капітальних інвестицій. 

Піяйко І. Правове регулювання франчайзингу в Україні. 

Ронський І. Адміністративні та правові особливості відкриття компанії в Гонконзі. 

 

8. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими 

ресурсами. 
 



Коваль Н. Управління людськими ресурсами у підприємстві. 

Жінчин Н. Сутність управління ризиками в організації. 

Роїк В. Вплив фінансового менеджменту на функціонування підприємств. 

Флюнт С. Зміни форм фінансової звітності та їх вплив на алгоримт аналізу фінансової 

стійкості підприємств. 

Овсяник Я. Конкурентоспроможність виробництва насіння ріпакута продуктів переробки в 

Україні. 

 

9. Професійне та духовне становлення особистості менеджера. 

Самоменеджмент. Тайм-менеджмент. 
 

Мачіха І. Портрет сучасного менеджера. 

Вдов’як О. Імідж сучасного менеджера. 

Зеленюк О. Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи 

підприємства. 

Галань М. Сучасні підходи до проблеми мотивування персоналу. 

Ронський І. Менеджмент і лідерство: взаємозв’язки та відмінності. 

Микитин Н. Особливості саморегуляції у діяльності менеджерів. 

Квасниця О.Підвищення ефективності роботи менеджера шляхом визначення та 

встановлення пріоритетів в процесі управління часом. 

Крисюк М. Час як головний ресурс менеджера. 

Бабин Н.Тайм-менеджмент як мистецтво досягати більшого cучасним керівникам. 

Іваницький Ю. Особливості прийняття рішень в сільськогосподарських виробництвах. 

 

 


