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1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління. 

 
 

Тракало Марія Ігорівна 

к.е.н., доцент Зеліско Н.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І АДАПТАЦІЯ ЇХ 

ДО УМОВ БІЗНЕСУ 

 

Ефективність функціонування економічних систем, ключове місце серед яких посідає 

підприємство, багато в чому визначається тим, наскільки злагоджено й раціонально 

взаємодіють між собою їх елементи в процесі реалізації поставленої мети, тобто наскільки 

дієва та адекватна відповідна система управління. Управління підприємством, будучи 

складною, багатоаспектною економічною категорією, науково-практична значущість якої не 

викликає сумнівів, еволюціонує, якісно змінюється й розвивається у відповідь на динамізм і 

ускладнення суспільного виробництва та ринкових відносин. Це зумовлює необхідність 

подальшого вивчення, уточнення й систематизації теоретичних основ управління 

підприємством і визначає актуальність розгляду “управління підприємством” як економічної 

категорії. 
Поняття “управління” і, зокрема, “управлінням підприємством” належать до тих 

економічних категорій, теоретико-методологічні основи яких опрацьовували практично в 

усіх наукових економічних школах. Особливо вагомий внесок у теорію управління зробило 

ХХ ст. Проте сучасні автори продовжують вивчати й розвивати цю економічну категорію (А. 

Большаков [2], І. Герчикова [5], Б. Зельдович [8], Р. Казначевська, І. Чуєв, О. Матросова [9], 

С. Михайлов [10], З. Румянцева, М. Саломатін, Р. Акбердін [11], О. Мідюк, Л. Горьканова, О. 

Янгічер [12] та ін.), усвідомлюючи її об’єктивну необхідність і практичну значущість. 

Підприємство як складна техніко-технологічна й соціально-економічна система, 

націлена на реалізацію підприємницького інтересу за допомогою задоволення суспільних 

потреб, зможе ефективно функціонувати та виконувати свою місію в довгостроковій 

перспективі, якщо діяльність усіх його підрозділів, виділених відповідно до принципів 

горизонтального й вертикального по- ділу праці, і окремих виконавців буде раціонально 

організована, оптимально скоординована, адекватно контрольована, тобто керована. 

Управління підприємством є одним з напрямів його звичайної діяльності і при цьому 

необхідною та обов’язковою умовою, що забезпечує цілісність, синергічність і 

противоентропійність підприємства як виробничої системи. Будучи самостійним видом 

діяльності, що реалізується в межах звичайної діяльності виробничого підприємства, 

управління “накладається”, “пронизує” решту напрямів його діяльності, забезпечую- чи тим 

самим як можливість їхнього безпосереднього здійснення, так і сумісну узгодженість у 

реалізації загальної мети діяльності підприємства. Ключова роль управління полягає в 

мобілізації ресурсів підприємства на здійснення позначених на рисунку видів діяльності й 

відповідних процесів, а також у підтримці балансу між ними. Розглядаючи “управління 

підприємством” як економічну категорію, необхідно чітко по- значити його сутність і зміст. 

Зауважимо, що економічні категорії – це наукові абстракції, які відображають існуючі 

економічні відносини, їх різні прояви та сторони. 

У сучасній економічній літературі разом з поняттям “управління” (“управління 

підприємством”) широко вживають поняття “менеджмент” (“менеджмент підприємства”), 

при цьо- му одні автори ототожнюють ці поняття в своїх працях (І.М. Герчикова [5, с. 9], Б.З. 

Зельдович [8, с. 9], Р.Б. Казначевська, І.М. Чуєв, О.В. Матросова [9, с. 21], З.П. Румянцева, 

М.А. Саломатін, Р.З. Акбердін та ін. [11, с. 13]), а інші пропонують розмежовувати (А.С. 

Большаков [2, с. 14], З.І. Михайлов [10, с. 5], О.М. Мідюк, Л.В. Горьканова, О.С. Янгічер 

[12]). У таблиці подано порівняльну характеристику визначень понять “управління” й 
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“менеджмент”, наведених у навчальній літера- турі [2; 5; 8–12] і в сучасних економічних 

словниках [3; 4; 6; 7; 13; 14]. В англо-російському словнику слово “management” дослівно 

перекладено як “1) управління, керівництво; 2) (the ) дирекція, правління; 3) уміння 

користуватися, наприклад, інструментом; уміння справлятися, наприклад, з роботою” [1, с. 

525]. В англомовних країнах термін “менеджмент” вживають у різних значеннях, але тільки 

стосовно господарської діяльності. 

Аналізуючи акценти, виділені щодо характеристики суті понять “управління” й 

“менеджмент”, можна зазначити, що загалом немає чіткої однозначної грані між цими 

поняттями навіть у тих авторів, які розглядають їх як самостійні категорії. Це дає змогу 

використовувати в цій роботі термін “управління”, позначивши такі його грані: – управління 

як наука – система впорядкованих знань у вигляді концепцій і теорій, що розглядають 

теоретично-методичний інструментарій управління як сукупність відповідних принципів, 

методів, засобів і форм; – управління як функція – вид професійної діяльності, що включає 

планування, організацію, координацію, мотивацію й контроль за виробничо-господарською 

діяльністю підприємства, що забезпечує цілеспрямоване та раціональне функціонування 

господарюючого суб’єкта в умовах ринкової економіки; – управління як цілеспрямована, 

інформаційна дія суб’єкта управління на об’єкти управління; – управління як процес – 

сукупність взаємопов’язаних, взаємозумовлених і взаємоузгоджених управлінських дій 

елементів адміністративного апарату підприємства, націлених на підвищення ефективності 

виробництва, максимальне використання потенціалу всіх виробничих ресурсів і реалізацію 

підприємницького інтересу; – управління як керівний орган – сукупність елементів (окремих 

виконавців, груп і підрозділів) системи управління, що забезпечують роботу підприємства як 

єдиного цілого. При цьому не можна випустити з уваги, що управління розглядається і як 

мистецтво, тобто здатність ефективно застосовувати й поєднувати теоретичні знання та 

практичний досвід у конкретних умовах місця й часу (у конкретних господарських 

ситуаціях). Управління підприємством – елемент глобальної системи управління 

економікою, зумовленої розвитком продуктивних сил суспільства, що супроводжує 

поглибленим по- ділом праці. У якому б контексті не розглядалося управління 

підприємством, в його основі лежить поділ праці, що породжує об’єктивну необхідність 

координації різних видів і різновидів праці, трудової діяльності, здійснюваної в межах 

відповідних напрямів господарської діяльності. Саме управління підприємством, будучи 

продуктом поділу праці, відокремившись у самостійний вид діяльності, організовує, регулює 

й координує решту видів господарської діяльності підприємства. У цьому полягає його 

особлива місія. 

Зміст управлінської діяльності характеризують функції управління:  

 загальні – взаємопов’язані універсальні види управлінської діяльності, 

аналогічні для всіх підприємств, незалежно від їх спеціалізації й особливостей 

функціонування (розміру, організаційно-правової форми тощо), наявності або відсутності 

того чи іншого об’єкта або процесу в його керованій підсистемі;  

 конкретні – види управлінської діяльності, спрямовані на конкретний об’єкт 

управління й зумовлені галузевою специфікою підприємства. 

До загальних функцій управління належать планування, організація, координація, 

мотивація та контроль, зміст і взаємозв’язок яких широко розкрито у вітчизняній і 

зарубіжній економічній літературі. Слід зазначити, що управління здійснюється не взагалі, а 

конкретними елементами підприємства та процесами, які там відбуваються. Загальні функції 

управління з абстрактного виду трансформуються в конкретний тільки через управління 

певними об’єктами (елементами, процесами).  

Конкретні функції можна класифікувати:  

 за процесами управління (функції управління основним, допоміжним та 

обслуговуючим виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним 

забезпеченням, капітальним будівництвом тощо); 

 за структурними підрозділами управління (функції управління корпусом, 
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цехом, ділянкою, бригадою, відділом, бюро, сектором тощо); 

 за напрямами діяльності підприємства (функції управління маркетинговою, 

виробничою, постачальницькою, збутовою, інноваційною, інвестиційною, фінансовою 

діяльністю); 

 за елементами виробничо-господарської діяльності (функції управління 

персоналом, капіталом, інноваціями, інвестиціями тощо);  

 за економічними категоріями (функції управління продуктивністю праці, 

якістю продукції, собівартістю продукції, фінансовими результатами, господарськими 

ризиками тощо) та іншими ознаками. 

Таким чином, управління підприємством як економічна категорія має об’єктивний 

характер, зумовлений диференціацією й поділом праці, виділенням відповідних видів 

господарської та трудової діяльності, що потребують їхньої організації й узгодження 

(координації) у просторі та у часі. Об’єктивність управління гармонійно поєднується із 

суб’єктивністю управлінських дій, що визначають сутність управлінської діяльності, які 

здійснюються суб’єктом управління (системою управління) щодо об’єкта управління 

(комплексу соціально-технічних елементів підприємства). Зміст управлінської діяльності 

полягає у виділенні, опрацюванні й реалізації загальних і конкретних функцій, що 

спираються на відповідні раціональні принципи управління підприємством, які враховують 

сучасні наукові напрацювання, управлінську практику та галузеву специфіку підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В 

РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

У процесі аграрного виробництва важливу роль відіграє діяльність господарств 

населення – домогосподарств, які задіяні в сільському господарстві, виготовляючи 

продукцію цієї сфери для задоволення власних потреб та подальшого продажу. У ринковій 

економіці господарства населення як потужний суб’єкт ринку не розглядаються, оскільки їх 

діяльність здебільшого має хаотичний характер без ефективних механізмів формування 

конкурентоспроможності та підвищення ефективності. Водночас в умовах різних 

трансформаційних та перехідних періодів, які супроводжували розвиток національного 

аграрного сектору, саме домогосподарства, зайняті в сільському господарстві, показали свою 

життєздатність, гнучкість, адаптивність до екзогенних стримуючих чинників та змін 

зовнішнього середовища. 

З огляду на зростання ролі господарств населення на аграрному ринку з одного боку, 

та посилення конкурентного тиску на них зі сторони сільськогосподарських підприємств, 

зокрема агрохолдингів, насамперед за рахунок ефекту масштабу виробництва, з іншого боку, 

виникає необхідність виявлення перспектив розвитку господарств населення на аграрному 

ринку. Тому проведення дослідження в цьому напрямі є своєчасним та актуальним. 

Серед сучасних досліджень проблем функціонування господарств населення на увагу 

заслуговують праці таких науковців, як: В.Г. Андрійчук, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, І.В. Прокопа, 

П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, В.В. Юрчишин та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Проте, не дивлячись на 

підвищений інтерес науковців до господарств населення не вирішеними залишаються проблеми 

трансформації їх у підприємницькі структури в ринковому середовищі, що ще раз підкреслює 

актуальність проведення дослідження.  

Господарства населення у всі періоди свого існування займали особливе місце у 

ринковому середовищі. Основним дискусійним моментом в наукових працях виступають 

питання конкурентоспроможності особистих господарств населення, особливо порівняно з 

великими формами господарювання. Виступаючи на підтримку дрібного 

сільськогосподарського виробництва, М.І. Туган-Барановський зазначав, що “головною 

підвалиною стійкості дрібного сільського господарства є не економічні переваги його над 

великим господарством, а та поважна обставина, що господарство провадиться для 

забезпечення існування самого виробника. Селянин не кидає вести господарство навіть тоді, 

коли воно не дає йому нічого, крім пересічної заробітної платні. Через це дрібне сільське 

господарство може існувати й розвиватись при значно меншому доході, ніж крупне 

капіталістичне” [8, с. 57]. Саме стійкість особистих господарств населення до негативних 

змін зовнішнього середовища, їх гнучкість та адаптивність, першочергова орієнтованість на 

задоволення власних потреб, а потім вже на отримання прибутку робить їх невід’ємними 

суб’єктами аграрного ринку. 

В умовах деструктивних процесів у селі господарства населення відіграють важливу 

роль і як суб’єкти ринку та підприємницької діяльності, і як соціальні інститути. 

Спостерігається значне загострення соціальних проблем в системі сільських територій. 

Зменшення кількості сільськогосподарських підприємств, які функціонували на базі 

населених пунктів, призвело не тільки до зростання безробіття на селі, а й до згортання 

фінансування об'єктів комунальної сфери, соціальних заходів тощо. Дані процеси негативно 

вплинули на демографічну ситуацію в сільській місцевості. В той же час зросла роль 

особистих селянських господарств як потенційного суб'єкта аграрного підприємництва та 

окремого фактора стабілізації соціального становища. Функціонуючи на принципах 
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самозайнятості, представники даної форми господарювання знижують рівень безробіття на 

селі, а також сприяють зростанню добробуту сільського населення.  

Ю.Ю. Станкевич виділяє наступні аспекти діяльності особистого селянського 

господарства як соціально-економічної системи: 

1. Добровільне об'єднання осіб, що перебувають у родинних або споріднених зв'язках, 

об'єднаних спільним бюджетом та місцем проживання. 

2. Суб'єкт ринкового господарства, що впливає не тільки на добробут населення, а й на 

стан морально-духовного середовища. 

3. Вільні права власності на наявні ресурси. 

4. Можливість здійснювати господарську діяльність як на засадах товарного 

виробництва, так і натурального. 

5. Здатність до самоорганізації та самовідтворення. 

6. Домогосподарство побудоване на принципах співробітництва, взаємодопомоги, 

турботи про освіту членів [6, с.106].  

Отже, особисті селянські господарства відіграють надзвичайно важливу соціальну роль, 

що, в свою чергу, вимагає уваги з боку наукового співтовариства щодо розробки відповідних 

заходів з боку держави, які мають максимально повно розкрити потенційні можливості даного 

сегменту аграрного сектору. 

Одним з важливих аспектів діяльності особистих селянських господарств є сприяння 

підтриманню продовольчої безпеки в державі. Розглядаючи особисті селянські господарства 

в контексті підвищення рівня продовольчого забезпечення країни, слід відмітити декілька 

аспектів впливу даного суб'єкта аграрного підприємництва на відповідні процеси:  

 по-перше, створюючи продукцію, як споживчі, так і товарні господарства напряму 

сприяють автоматично підвищують рівень споживання сільськогосподарської 

продукції.  

 по-друге, реалізуючи вирощену продукцію, або надаючи її у формі трансфертів, 

селяни виходять за межі власної оселі і інтегруються в систему соціально-

економічних відносин на регіональному рівні.  

В цьому зв'язку, на нашу думку, слід активно залучати особисті селянські 

господарства до формування системи соціальної інфраструктури та відновленні 

функціонування її об'єктів. Одним з таких шляхів є розвиток обслуговуючих кооперативів на 

базі особистих селянських господарств. Саме кооперація як поєднання соціального та 

економічного начал має забезпечити розвиток особистих селянських господарств як 

економічно незалежних суб'єктів аграрного підприємництва та допомогти ефективній 

адаптації до умов агресивного бізнес-середовища. 

Світовий досвід взаємовідносин державних інститутів із суб'єктами дрібнотоварного 

сектору аграрного виробництва свідчить про необхідність системного підходу до розвитку 

особистих селянських господарств. Відповідний комплекс заходів має передбачати техніко-

технологічну, інформаційну та інституційну складові, забезпечуючи якісний рівень 

підготовки кадрів, наявність технічних засобів та технологічного асортименту згідно вимог 

дрібних виробництв. Надзвичайно важливим є стимулювання представників селянських 

господарств до активного використання інформаційних ресурсів як засобу 

сільськогосподарського виробництва в процесі самостійного обрання технологічних схем, 

формування системи міжгосподарських зв'язків тощо.  

В цілому ринкова економіка передбачає існування різних форм господарювання як за 

організаційно-правовим статусом, так і за розміром. Тому особисті селянські господарства, 

враховуючи їх соціально-економічне значення, повинні зайняти свою нішу на ринку аграрної 

продукції. Оцінюючи перспективи підприємницького розвитку особистих селянських 

господарств як складової аграрного виробництва, пропонується зосередити господарську 

активність в галузях, що не є об'єктом сільськогосподарських підприємств. Таким чином, за 

умов належного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності особисті 



8 
 

селянські господарства функціонуватимуть на якісно нових засадах, являючи собою 

повноцінну складову системи вітчизняного аграрного підприємництва. 
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СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ НА ЛЬВІВЩИНІ 

 

З кожним роком у світі зростає виробництво біодизеля на основі ріпакової олії, 

зокрема, ця галузь добре розвинена в європейських країнах. На сьогодні та у майбутньому 

погляди Європи будуть спрямовані на Україну як постачальника сировини, тому 

дослідження стану перспектив виробництва та експорту насіння ріпаку є актуальним. 

Ріпак, як культура, в Україні вирощувався ще в минулому столітті. У 70-х роках у 

країні висівалось близько 10 тис. га, у 80-х – близько 20 тис. га, а на початку 90-х 

виробництву ріпаку стали приділяти більше уваги і площі посіву планувалося збільшити до 

500 тис. га. Сьогодні виробництво даної культури збільшили до 1080 тис. га  
Щодо Львівщини, то розглядаючи динаміку виробництва ріпаку, слід відзначити його 

інтенсивний приріст за десятирічні періоди, коли валові збори зросли з 40946 ц, у середньому 

за період з 2000 до 2010 р., до 157,2 тис. т у 2014 р. Отож, в цілому з 2000-2014 рр. 

виробництво цієї культури на Львівщині зросло у 11,1 раза, а урожайність – у 3 рази (табл.). 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва ріпаку на Львівщині* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2012 р. 2014 р. 
2014 р. до 2000 

р., % 

Посівна площа, 

тис. га 13869 8648 42250 45695 51669 у 3,7 раза 

Урожайність, ц/га 10,3 13,2 23 26,8 30,4 у 3 рази 

Валовий збір, т 14211 11410 97216 122366 157200 у 11, 1 раза 
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*Джерело: розраховано на основі [4, с. 44-47] 

 

Однак частка Львівщини серед адміністративно-територіальних одиниць України у 

виробництві ріпаку становила 7,2% у 2014 р. проти 10,8% у 2000 р. Аналогічно площі посіву 

скоротили на 2,7% частка яких у загальних показниках сільського господарства України в 

2000 рр. становила 8,6%. Натомість виробництво сої у 2005 проти 2014 р. зросло у 12 раз. 

Важливо, що сівозміни із зернобобовими культурами, зокрема з соєю, вважають класичними 

для відтворення родючості ґрунтів, підвищення їхньої продуктивності, нарощування 

продовольчих ресурсів та поліпшення екологічної безпеки.  

Ріпак має багато агротехнічних та економічних переваг порівняно з іншими 

сільськогосподарськими культурами. Разом з тим, він належить до ризикованих культур. 

Основною загрозою для озимого ріпаку є перезимівля. Тому в Україні та на Львівщині зокрема, 

домінує виробництво саме озимого ріпаку. У структурі площ до збирання 2014 р. частка озимих 

посівів ріпаку становила 96,9%, тобто 50101 га [4, с. 50]. Такий розподіл у структурі посівів 

пояснюється кількома причинами: по-перше, урожайність озимого ріпаку на порядок вища за ярі 

сорти, по-друге, збільшується ресурс часу для весняної посівної кампанії. 

Ріпак належить до економічно привабливих культур. При вирощуванні ріпаку озимого 

загальні господарські витрати на 1 га згідно з проведеними розрахунками становитимуть 

14,7 тис. грн. За врожайності 35 ц/га собівартість 1 т продукції дорівнюватиме 4,2 тис. грн. 

[2, с. 23]. При ціні реалізації ріпаку нового врожаю у 6 тис. грн/т прибуток з 1 га становитиме 

майже 6,3 тис. грн, що забезпечить рентабельність на рівні 43%. Такий рівень рентабельності 

дає змогу повернути витрачені на вирощування ріпаку кошти та додатково отримати 0,43 грн 

на кожну 1 гривню, вкладену у виробництво. 

Проте найважливішою перешкодою збільшення виробництва та розвитку ріпаку є 

відстала технічна база сільськогосподарських підприємств. У результаті порушення точності 

висіву, внесення добрив, недотримання строків збирання ріпаку, господарства Львівщини 

втрачають 30–50% потенційного врожаю, що автоматично підвищує собівартість виробництва 

ріпаку. Такі фактори як брак фінансових ресурсів у господарств та прогріхи в селекційній 

роботі також, значною мірою, перешкоджають подальшому розвитку ринку ріпаку. 

Варто також наголосити, що майже 90% від валового збору ріпаку Львівщина 

експортує переважно до країн Європейського Союзу (ЄС-27), таких, як Нідерланди, Бельгія, 

Франція, Польща тощо. За розрахунками вчених, із 3 тонн насіння ріпаку вологістю 7-8% 

можна отримати 1 т біодизеля, 1,9 т шроту (із вмістом олії 8-12%) та близько 0,2 т гліцерину 

[3, с. 85]. Таким чином, виробництво біодизельного палива дає можливість розвиватися на 

продуктах його виробництва й іншим галузям економіки (тваринництву, фармацевтичній, 

косметичній тощо). 

Незважаючи на це, останніми роками основні національні та іноземні  інвестиції 

спрямовуються переважно в бік формування потужної сировинної бази, а не об’єктів її 

переробки. Країни Європейського Союзу більше зацікавлені в українському ріпакові, а не 

біопаливі. Отже, ринок біопалива в Україні знаходиться на стадії формування, але сировинне 

забезпечення цього ринку має досить перспективні напрямки розвитку. Світове зростання  

попиту на енергетичні сільськогосподарські культури сприяє зростанню цін на них, що 

породжує зростання пропозиції. Тому сільське господарство Львівщини та України в цілому 

має всі шанси перетворитися в галузь, що здатна забезпечити не лише продовольчу, а й, у 

певній мірі, енергетичну безпеку країни. 
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к.е.н., проф. Корчинський І.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ VIRGIN GROUP: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ 

 

В умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для підприємств є 

формування організаційно-економічного механізму, що спроможний забезпечити 

ефективність управління та конкурентоспроможність підприємства. Від цього залежить 

розвиток підприємства та його положення на ринку. Для забезпечення ефективної діяльності 

підприємства потрібно проводити аналіз конкурентоспроможності, щоб виявити сильні 

сторони компанії, на які вона буде спиратися для розробки стратегії бізнесу. 

Конкуренція — рушійна сила економічного розвитку. В сучасному економічному 

словнику цей термін визначається як змагання між виробниками (продавцями) товарів, в 

загальному ж випадку — між будь-якими економічними, ринковими суб’єктами; боротьба за 

ринки збуту товарів з метою одержання більш високих доходів, прибутку, інших переваг.  

Поряд з конкуренцією і невід’ємно від неї існують такі поняття як 

конкурентоспроможність та конкурентні переваги компанії. В нашій роботі ми розглянемо 

конкурентні переваги Virgin Group [1, с. 23-28]. 

«Під  час диверсифікації зберігається головне і спільне для всіх компаній: всі вони були 

створені, щоб зробити життя людей кращим. Наша стратегія полягала в тому, що ми 

пропонували вигідніші ціни, відмінне обслуговування, покращували якість продукту або 

піднімали галас навколо важливих проблем, але всі наші компанії пов’язані спільним 

завданням» — так Р.Бренсон формулює головну стратегію Virgin Group. 

Стратегія компанії дозволила сформувати конкурентні стратегії для трьох пріоритетних 

напрямків діяльності Virgin Group. 

В галузі залізничних перевезень основною стратегією є концентрична диверсифікація. 

Дана стратегія передбачає створення нових виробництв, співпадаючих з профілем 

організації, коли нові профільні продукти можуть пропонуватися на ринку за досить 

високими конкурентними цінами, коли традиційні продукти знаходяться в стадії спаду на їх 

життєвому циклу, коли організація має сильну управлінську команду. 

В області авіаперевезень основною стратегією є розвиток ринку з виведенням свого 

продукту на ринок в нових географічних районах, коли з’являються нові недорогі надійні 

канали збуту, коли організація досягає успіху в своєму бізнесі, коли існують нові, не освоєні 

або ненасичені ринки. 

У сфері звукозапису основною стратегією є горизонтальна інтеграція, що полягає в 

прагненні отримати у власність або під повний контроль своїх конкурентів, коли компанія 

може стати монополістом в даній області, коли збільшення масштабів виробництва 

забезпечує основні стратегічні переваги, коли конкуренти допускають помилки через 

нестачу досвіду управління або відсутності особливих ресурсів [1, с. 95; 2, с. 125, 206]. 

Успіх бренду Virgin багато в чому залежить від обраної Р.Бренсоном стратегії ведення 

бізнесу, що включає в себе наступні аспекти: готовність йти на ризик; протиставлення 

лідеру; диверсифікація; спрямованість на споживача; ставлення до співробітників; 

http://conference.spkneu.org/2015/04/konkurentni-perevagi-virgin-group-analiz-formuvannya-ta-vikoristannya/
http://conference.spkneu.org/2015/04/konkurentni-perevagi-virgin-group-analiz-formuvannya-ta-vikoristannya/
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скандальний маркетинг; нестандартні бізнес-ідеї; швидкість дій. 

Взагалі, щоб зрозуміти завдяки чому компанія має конкурентні переваги потрібно 

звернути увагу на біографію Р. Бренсона. Свій тернистий шлях — від редактора скромної 

студентської газети до засновника відомого бренда «Virgin» — він пройшов, випробовуючи 

на міцність себе і світ. 

Магазин з продажу музичних дисків і студія звукозапису, яка дала початок 

легендарним «The Rolling Stones», кола, горілка, весільні сукні, літаки і поїзди, мережа 

фітнес-центрів. Це далеко не повний перелік напрямків бізнесу, якими надихнувся і втілив у 

реальність Річард Бренсон. Р.Бренсон покорює світ не тільки наданням якісних послуг та 

своїми товарами, а й своєю нетиповою поведінкою та божевільними вчинками. Починаючи з 

1985 року Річард Бренсон зробив кілька спроб побити світові рекорди за швидкістю 

перетину водних і повітряних просторів на судах і повітряних кулях. Він отримав Блакитну 

стрічку Атлантики за те, що найшвидше перетнув Тихий Океан на власному судні Virgin 

Atlantic Challenger II. У січні 1991 року Бренсон побив світовий рекорд і перетнув Тихий 

океан від Японії до Арктичної частини Канади (10800 км) на повітряній кулі зі швидкістю 

392 км / год. 

Рекламуючи свій новий бренд Virgin Cola Бренсон виїхав на Таймс-Сквер на 

армійському танку, з якого йшов дим, та цілився в біл-борд Coca-Cola. До нестандартної 

реклами можна ще віднести цю: «На наступний день після того, як тодішній глава 

адміністрації Білого дому Джон Сунуну був підданий суворій критиці за оплату лімузина 

громадськими грошима, Virgin випустила рекламу, в якій говорилося, що якби він літав 

Virgin Atlantic, то лімузин був би наданий йому безкоштовно!» 

Річард Бренсон написав не одну книгу, в якій ділиться своїм секретом успіху. Але в них 

засновник Virgin Group не дає порад «як досягти успіху», він ділиться принципами, за якими 

живе: 

Берися і роби! Це — кредо Річарда Бренсона. Цей прекрасний подарунок (як установку) 

він отримав від своєї родини, в якій «бралися і робили». В одній зі своїх книг, він також 

пише — «Старовинний рецепт кролячого пирога говорить:» Спочатку зловіть кролика «. 

Зверніть увагу — в ньому не сказано: «Спочатку купіть кролика» або — «Сидіть і чекайте, 

поки хто-небудь його Вам принесе». Такі уроки вчать думати своєю головою і братися за 

справу самому. Нинішня молодь нерідко чекає, коли їй все піднесуть на блюдечку». 

Думай «так», а не «ні». За цей принцип Р.Бренсон навіть отримав прізвисько «Доктор 

Так». Якщо він щось задумав, зупинити його не зможе навіть стихійне лихо. 

Кидай виклик самому собі. «Кидаючи собі виклик, ти ростеш. Змінюється твоє життя». 

Коли замість нової мети зосереджуєш на збереженні досягнутого рівня, ріст припиняється. 

Став перед собою цілі. 

Живи весело! Духом радості просякнуте все, чим наповнене життя цієї людини. 

Прагни змінити світ. Переконаність у тому, що це не тільки можливо, але і необхідно 

робити, Р.Бренсон також засвоїв ще в дитинстві. 

Твердо стій на власних ногах. В основі цього принципу — повна відповідальність за 

своє життя, за вибір, дії і результат. 

Будь вірний людям. «Якщо ви запитаєте, у що я вірю більше за все, я відповім: у свою 

сім’ю … хоча я навчився твердо стояти на власних ногах, без відданості і підтримки рідних і 

друзів я б нічого не добився». Напевно, саме ставлення до людей викликає їх довіру до 

Бренсона. У співробітниках, партнерах по бізнесу він бачить, перш за все, людей. Тому 

думає не тільки про свою вигоду, а й про їхні інтереси. 

Живи повним життям. Вміння жити справжнім — єдина можливість бути щасливим. 

Без жалю про минуле, без «переобтяженого» очікуваннями майбутнього [3; 4, с. 55]. 

Тепер, повернемось до Virgin Group та її конкурентоздатності на ринку. Головною 

конкурентною перевагою компанії є її диверсифікованість, яка заснована на постійній 

організації нових бізнесів. Вона дозволила Virgin Group досягти міжнародного охоплення 

діяльності. Завдяки диверсифікації можна не тільки отримати необхідні у важку хвилину 
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ресурси для підтримки бізнесу, який опинився у важкому становищі, але і перегрупувати 

сили для виходу з нього з мінімальними втратами. 

Диверсифікація дозволяє компаніям групи Virgin пом’якшити вплив на діяльність 

негативних факторів. Ключ до успішної неспорідненої диверсифікації Virgin полягає у 

визначенні галузі із сильним потенціалом прибутку, де фірма має внутрішні компетенції, які 

допомагають отримати конкурентну перевагу. Вихід на ринок Virgin Atlantic в 1980-х роках є 

хорошим прикладом цього, в той час, коли відмінне обслуговування клієнтів було рідкісною 

властивістю в галузі авіаперевезень, яка страждала від постійного скасування рейсів, 

затримок та втрат багажу. Внутрішні компетенції Virgin, забезпечуючи чудовий 

користувальницький досвід протягом всієї своєї існуючої групи компаній, запропонували 

перевагу, яку для конкурентів компанії було важко повторити — і, отже, потенціал для 

надбавки до ціни. 

Virgin Group розвивається за двома основними напрямками. Перше — відкриття нових 

компаній, діяльність яких ніяк не пов’язана з існуючими формами бізнесу. І друге — це 

відкриття нових напрямків діяльності, пов’язаних з існуючими сферами бізнесу. 

Організаційна структура побудована на таких принципах: «вільна» організаційна 

структура, самостійність підрозділів, сполучні ланки: загальний бренд і єдина корпоративна 

культура. 

«Щоразу, коли яке-небудь з наших підприємств розростається занадто сильно, ми 

розбиваємо його на більш дрібні підрозділи». — пише Бренсон про диверсифікацію. 

Virgin діє в багатьох принципово різних галузях, це дозволяє при невдачі одного 

бізнесу, закрити його, майже без значних втрат для всієї компанії та розпочати нову справу. 

Саме ім’я Річарда Бренсона та її унікальність також є конкурентними перевагами. У світі 

немає жодної компанії, яка була б схожа на Virgin [5]. 

Ще однією перевагою перед конкурентами є висока якість обслуговування та сам 

персонал компанії. «Грамотне рішення в області персоналу допоможе вам укріпити свою 

репутацію. В усіх компаніях Virgin співробітників підтримують в бажанні брати вихідні для 

навчання та удосконалювати свої навички в робочі часи.» — говорить Бренсон. Для Virgin 

клієнт  завжди на першому місці. Але Бренсон заперечує думку, що клієнт завжди правий: 

«Ваші працівники — посланники вашого бренду і їх потреби варто ставити вище потреб 

ваших клієнтів. Це не означає, що думка клієнтів не важлива, але потрібно будувати систему 

обслуговування виходячи з передумови, що ваша організація ніколи не поставить під сумнів 

думку вашого клієнта» 

Таким чином, компанія Virgin Group є конкурентоспроможною завдяки правильно 

сформованим стратегіям, диверсифікації в сферах бізнесу. Значну роль відіграє поведінка 

Р.Бренсона, його вчинки та нестандартний підхід до роботи з клієнтами та до своєї роботи. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

На сучасному етапі господарювання, який характеризується жорсткою ринковою 

конкуренцією та швидким впровадженням інновацій у виробництво, особлива увага 

приділяється проблемі всебічного розвитку людських ресурсів. Відношення до людей як до 

провідного ресурсу, до капіталу, а не як до персоніфікованих витрат виробництва стає 

головною тезою теорії організації [1, с. 47]. Саме зміна вектору досліджень у галузі 

управління в бік людини як джерела конкурентних переваг підприємства є найактуальнішим 

напрямом менеджменту організацій. Все більш очевидним стає те, що запорукою успіху 

підприємств у довгостроковій перспективі є формування, підтримка та розвиток 

організаційних здатностей та компетенцій. 

В Україні та за кордоном проблемам управління персоналу дослідники приділяють 

велику увагу. Їх розв’язанню, зокрема, присвячені праці П. Друкера, Д. Мак-Грегора, 

Ф. Тейлора, М. Портера, Г. Хамела, Дж. Ріса, Д. Богині, О. Грішнової, М. Дрозача, Ю. Нікітіна, 

Н. Нагорної, О. Плохи, Р. Руденка, О. Смірнова та ін. Однак, в умовах сьогодення перед 

економічною наукою і господарською практикою виникають проблеми принципово нового 

характеру. Серед них, зміна концептуальних підходів у практиці управління персоналом. 

Управління персоналом щораз більше визнається як одна з найбільш важливих сфер 

життєдіяльності організації, здатної підвищити її ефективність і продуктивність 

функціонування. При цьому саме поняття “управління персоналом” розглядається у 

достатньо широкому діапазоні від економіко-статистичного до філософсько-психологічного 

й набуває важливого аспекту аналізу цілісності організаційно-управлінського контексту 

функціонування і розвитку організації, оптимального використання трудових ресурсів, 

підвищення ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової 

економіки [2]. Успішність управління персоналом визначається ефективністю використання 

трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними цілей, комплексним баченням 

проблем і цілісним підходом до людських ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними 

установками підприємства. 

Управління персоналом організації здійснюється на основі концепції, яка формується у 

відповідності з вимогами макро- і мікроекономічних умов, в яких розвивається організація. 

Концепція управління персоналом включає: розробку методології управління, формування 

системи управління і розробку технології управління персоналом.  

В результаті еволюції теорії і практики кадрового менеджменту сформувалися декілька 

концепцій управління персоналом. Серед них можна виокремити концепції: управління 

знаннями, управління талантами,управління компетенціями. Розглянемо їх зміст. 

Концепція управління знаннями (Knowledge Management). Сьогодні, в умовах 

гострої конкурентної боротьби, щоб приймати адекватні рішення, важливо чітко знати, якою 

сумою знань володіє організація. Знання можуть складати найбільш важливий ресурс, а 

здатність отримувати, інтегрувати, накопичувати, зберігати та застосовувати їх є найбільш 

важливим способом створення конкурентних переваг. Знання, що отримані в результаті 

специфічного досвіду фірми є складними для імітації підприємствами-послідовниками, 

оскільки для отримання схожих знань конкуренти повинні мати аналогічний досвід. 

Управління знаннями - загальна назва для методик, що організують процес комунікацій 

(цільового спілкування) у корпоративних  співтовариствах, направляючи його на витяг нових 

і відновлення існуючих  знань і компанії, що допомагають співробітникам, вчасно 

вирішувати задачі, приймати рішення і починати необхідні дії, одержуючи потрібні знання в 

потрібний час [3]. У процесі спілкування співробітники обмінюються знаннями, що 

неможливо почерпнути з документації й інших джерел інформації. Необхідно направляти цю 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


14 
 

взаємодію на досягнення мети, генерацію нових ідей і відновлення існуючих знань.  

Система управління знаннями - це не просто окремо узятий продукт. Мова скоріше йде 

про всеохоплюючу стратегію підприємства, ціль якої - виявити і звернути на користь фірмі 

всю наявну в неї інформацію, досвід і кваліфікацію співробітників, для того щоб підвищити 

якість обслуговування клієнтів і скоротити час реакції на мінливі ринкові умови. 

Найбільш відомою моделлю, що описує процеси створення знань є модель SECI 

(Socialization - соціалізація, Externalization - екстерналізація, Combination - комбінація, 

Internalization - інтерналізація). 

Процес управління знаннями складають три компоненти  

а) організаційне навчання - процес збору знань або інформації; 

б) створення знань - процес, пов'язаний з трансформацією та інтеграцією інформації в 

знання, за допомогою яких вдається вирішити проблеми компанії; 

в) розподіл знань - це процес, який дозволяє поширювати знання окремих індивідів між 

всіма працівникам організації з метою їх практичного застосування. 

В основі процесів ідентифікації, розробки та використання знань лежить організаційне 

навчання. Управління знаннями, таким чином, спрямоване на інтеграцію тих процесів, які 

пов'язані з придбанням знань окремим працівником, їх групами і всім колективом, 

створенням знань, їх поширенням та скоординованим використанням для досягнення цілей 

організації. 

Концепція управління талантами (Talent Management). Як і концепція управління 

знаннями вона з’явилася у 90-х роках минулого століття. За змістом концепція управління 

талантами являє собою комплекс правил, основних принципів, методів, способів та форм, 

необхідних для ефективного управління талановитими працівниками,та визначає залежність 

результативності реалізації конкретних навичок чи комплексу робіт не тільки від 

професійних знань працівника, а й від його здібностей (талантів) і особистісного відношення 

до цінностей компанії. Вона полягає у постійній роботі з виявлення талантів персоналу та їх 

використанню найкращим для блага компанії способом. Основною метою концепції 

управління талантами є цілеспрямований розвиток працівника та постійний пошук і 

розкриття його потенціалу [4, с. 184].  

Основним принципом управління талантами в бізнесі стає меритократія ‒ система 

набору та просування працівників на базі їх професійних знань і ділових якостей. 

Умовами створення успішної моделі талант-менеджменту в компанії є : наявність 

прогресивного лідера націленого на побудову ефективної системи відтворення талантів;  

створення активного середовища корпоративних знань та ефективної системи управління 

ними; постійні інвестиційні вкладення у розвиток талантів; постійний розвиток талановитих 

працівників через систему їх безперервного навчання; формування системи оцінювання 

праці талановитих працівників, публічності визнання результатів їх праці; справедлива 

система матеріального заохочення працівників за проявлені творчий підхід, вміння 

нестандартно мислити, інтуїтивно знаходити оптимальні рішення; 

Концепція управління компетенціями (Competence Management) Управління 

компетенціями являє собою процес порівняння потреби організації в кадрах із наявними 

трудовими ресурсами і вибір форм впливу для приведення їх у відповідність з вимогами 

виробництва.  

Компетентісний підхід передбачає формування вимог до знань, умінь та навичок 

працівника, що дозволяють йому якісно виконувати основні трудові функції в рамках 

відповідної сфери професійної діяльності та забезпечує взаємозв’язок між освітою та сферою 

праці [5, с. 47]. Одним із його принципів є розробка специфічної для кожного підприємства 

моделі компетенцій. 

Модель компетенцій - це логічне опис елементів і функцій компетенцій, які 

застосовуються в організації. Модель компетенцій містить детальний опис стандартів 

поведінки працівників, що займають певну посаду, що ведуть до досягнення посадових 

цілей. Повна модель компетенцій містить також основні стандарти поведінки, що описують 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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діяльність не тільки працівників, але і всієї організаційно-функціональної структури. 

Організаційні заходи в сфері управління компетенціями передбачають:  

- визначення компетенції, необхідних для виконання робіт на визначеному робочому 

місці, 

- визначення компетенції всіх співробітників, 

- визначення можливостей, інтересів і переваг керівників і співробітників у зв'язку з 

розвитком їх компетенції і проектуванням кар'єри, 

- виявлення прогалин в компетентності працівників, 

- проведення заходів, пов'язаних з поповненням відсутніх компетенцій, 

- методична і психологічна підготовка менеджерів і співробітників до непередбачених 

змін їх компетенцій у майбутньому. 

Управління компетенціями пов'язане з формуванням стандартів компетентності, які 

підвищують цінність людського капіталу та ефективності діяльності підприємства. Ця 

охоплює наступні області в організації: планування, організацію, стимулювання і мотивацію 

співробітників до підвищення кваліфікації і професійного зростання, а також зростання їх  

ролі в забезпеченні результатів організації.  

Узагальнюючи вищевикладене можна констатувати, що згідно наведених сучасних 

концепцій управління персоналом керівники, фахівці, працівники кадрових служб повинні 

розглядати людський ресурс організації як цілісну, взаємозалежну динамічну систему, що 

охоплює всі категорії працівників і тісно пов'язана з зовнішнім середовищем організації. При 

цьому кожна з концепцій управління персоналом трактує людський капітал як один з активів 

організації, стратегічний ресурс, завдяки якому компанія має можливість створювати 

конкурентні переваги на ринку. У всіх концепціях підкреслюється, що будь-які витрати на 

розвиток персоналу підприємства потрібно розглядати як довгострокові інвестиції в 

людський капітал працівників, що в перспективі забезпечать йому як матеріальні, так і 

нематеріальні вигоди. 

 

Бібліографічний список 

1. Плоха О.Б. Теоретичні аспекти формування компетенцій організації / О.Б. 

Плоха // Економіка розвитку. – 2010. – №1. – С. 47–49. 

2. Вдовиченко Р.П. Особливості сучасного управління персоналом [Електронний 

ресурс] / Р.П. Вдовиченко // Ефективна економіка. – 2012. – №2. – Режим доступу: 

www.economy.nayka.com.ua 

3. Міхалевський В.Ц. Загальні завдання систем управління знаннями в організації 

/ В.Ц. Міхалевський, В.В. Міхалевська-Жмуцька // Зб. наук. праць «Актуальні проблеми 

підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013)» – Суми : СДУ, 2013. – Ч. 2. – С. 9-15. 

4. Кузнєцова Н.Б. Концепція управління талантами в системі менеджменту знань 

/ Н.Б. Кузнєцова // Соціально - трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових 

праць. –  К.: Інститут соціально - трудових відносин КНЕУ. – 2014. - № 2(8). – С. 181-187.  

5. Дрозач М. Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій на 

виробничому рівні / М. Дрозач. // Україна: аспекти праці. – 2013. – №6. – С. 47–51. 

 

Герелюс Н.І.  

к.е.н., доцент Василина О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

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 
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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. 

На різних етапах розвитку управлінської науки суттєвий вклад в неї внесли такі відомі 

українські вчені — О.Терлецький, М.Павлик, М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський, 

І.Вернадський, та ін 

Однак, батьком української управлінської науки вважається всесвітньо відомий 

економіст Михайло Туган-Барановський. 

Ім’я видатного вченого економіста занесене до галереї славетних вчених. Він відомий 

не лише як видатний економіст, а й як «батько» науки управління в Україні. Він через 

призму своїх економічних знань розглядав основні питання науки управління. Тому й не 

дивно, що в історії вітчизняної наукової думки з теорії управління він займає провідне 

місце.  

Вітчизняна модель менеджменту потребує одночасного вирішення трьох взаємо 

пов’язаних проблем: макроекономічних змін у суспільстві, формування нового 

управлінського мислення керівників та розробки наукової бази менеджменту. 

У світі широкої популярності набула системна концепція «7-S», розроблена 

американськими дослідниками в галузі менеджменту. Томасом Пітерсом, Робертом 

Уотерменом, Річардом Паскалем і Ентоні Атосом. Автори цієї теорії довели, що ефективна 

організація формується на базі семи взаємозалежних елементів, зміна кожного з яких 

потребує відповідної зміни шести інших. До числа таких системних елементів вони 

відносять: стратегію, структуру, системи (процедури і рутинні процеси), штат кадрів, стиль, 

кваліфікацію, поділ цінностей.) 

Український вчений Мартиненко М. М. на основі системної теорії «7-S» розробив 

аналогічну концепцію, що одержала назву «Модель 10-С». Ця модель використовується 

насамперед для системної діагностики потенціалу організації із подальшим її 

удосконаленням. [2] 

Не менш популярною стала концепція соціального капіталу, суть якої зводиться до 

наступного: 1)соціальний капітал є однією із форм капіталу; 2)соціальний капітал виникає у 

відносинах між індивідами; 3)джерелом та структурною основою соціального капіталу є 

колектив, соціальна мережа чи інша соціальна структура, або суспільство в цілому; 

4)соціальний капітал збільшує як індивідуальну так і колективну продуктивність; 

5)соціальний капітал базується на нормах та цінностях, що поділяються певною групою 

людей; 6)соціальний капітал концептуально пов’язаний з такими категоріями, як соціальні 

мережі, довіра, підтримка, взаємодопомога, громадянське суспільство.  

Адаптацією концепції соціального капіталу займаються такі українські 

вчені,як: А.Гриценко, О.Демків,О.Дем’янчук,Зайцев, А.Колодій, М.Небава,  А.Нечепуренко, 

В. Степаненко, Н.Тихонова,  та інші, які висунули  й обґрунтували  наукову гіпотезу 

соціального капіталу; встановили специфіку становлення соціального капіталу в сучасному 

українському суспільстві; визначають тенденції розвитку соціального капіталу в умовах 

трансформацій українського суспільства. 

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, й інші. 

Професор Ф. Хміль, розкриваючи теоретичні основи становлення вітчизняної моделі 

менеджменту організацій, обґрунтував методи програмованого активно-адаптивного 
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управління діяльністю організацій. Процес управління забезпечується діяльністю двох 

взаємозалежних підпрограм - підпрограми діяльності організації в зовнішньому середовищі 

й підпрограми формування внутрішнього середовища. Підпрограма діяльності організації в 

зовнішньому середовищі має блоки: 1) блок активного впливу на зовнішнє середовище; 2) 

блок дій з адаптації до зовнішнього середовища. Підпрограма формування внутрішнього 

середовища складається з трьох блоків: 

- блок реструктуризації виробництва і вдосконалення технології; 

- блок структуризації системи управління; 

- блок формування соціальних відносин колективі. 

Відповідно до концепції професора Ф. Хміля, у процесі становлення практики 

українського менеджменту необхідно сформувати нову систему соціально-психологічних 

відносин у трудових колективах на основі врахування ментальності українського народу[4]. 

Професор Будзан твердить, що серед тенденцій світового менеджменту чільне місце 

займає тенденція перетворення професіонала-менеджера на ключову фігуру 

високоефективного управління. Щоб «менеджерська революція» почалася у нас, потрібно, 

щоб в центрі даної моделі була людина як особистість і головна продуктивна сила 

суспільства.  

Він твердить, що  для того, щоб зрозуміти українську модель менеджменту, слід 

звернутися до особливостей українського характеру. Українська етнопсихологія фіксує 

взаємодію двох типів культури: 

– “хліборобської”, якій властива м’якість, толерантність, чуйність, душевна теплота, 

поблажливість, мрійливість, милосердя; 

– “рицарської” (козацької), якій властиві діловитість, рішучість, наполегливість, 

вірність слову, практичність, конкретність, справедливість. 

Однак зазначимо, що обидві складові української культури зазнали жорстоких ударів у 

часи 300-літньої бездержавності та в період колективізації. 

Отже, в українській моделі менеджменту необхідно враховувати особливості масової 

“хліборобської” складової національного характеру, але будуватися вона повинна на 

цінностях “рицарської”. більше, становлення українського менеджменту як ефективної 

практики не можливе без другого відродження рицарської культури.[1] 

Не можна не згадати світового економіста українця Богдана Гаврилишина 

Він  є визнаним у світі спеціалістом з менеджменту та освіти в галузі менеджменту. Цій 

проблематиці присвячено понад 80 статей, а також дві книги вченого: “Навчання керівних 

кадрів. Методичні аспекти”; “Дороговказ у майбутнє. До найбільш ефективних суспільств” . 

Б.Гаврилишин є членом Римського клубу, членом Академії Наук України, членом-

кореспондентом Світової Академії Мистецтв та Науки, членом-кореспондентом 

Міжнародної Академії Менеджменту. 

Останій час Б.Гаврилишин активно працює над теоретичними аспектами та надає 

велику практичну допомогу розбудові української держави. Цій 

проблемі присвячені багаточисленні статті та виступи вченого на конференціях. 

Поки український менеджмент не сприйме цінностей, правил і етичних норм, чинних у 

цивілізованому світі, разом із тим зберігаючи та використовуючи національні моральні 

надбання, отримані через релігію, історичну культуру, не опанує сучасні методи 

менеджменту, доти нам буде важко зробити суттєвий крок уперед. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ 

 

 Управлінська стратегія є загальною концепцією того, яким чином досягаються 

головні цілі підприємства, вирішуються проблеми, що стоять перед ним, і розподіляються 

необхідні для цього обмежені ресурси. Зрозуміло, що будь-яка стратегія повинна бути 

внутрішньо цілісною, сумісною із середовищем, збалансованою по ресурсах, реальною, у 

міру ризикованою та органічно сполучати довгострокові і короткострокові цілі 

підприємства. 

 Важливим елементом стратегії є правила здійснення управлінських дій, зокрема, 

роботи з кадрами. У процесі розробки цієї стратегії надзвичайно важливою є спільна робота 

багатьох людей. Дужа часто великі корпорації  для вирішення цього завдання часто 

створюються спеціальні групи у 10-15 осіб, що складаються з керівників основних 

підрозділів і фахівців вищої кваліфікації, представників колективу, зовнішніх консультантів. 

їхніми зусиллями розробляються ключові принципи стратегії, її альтернативні моделі і 

сценарії подій. 

 В умовах ринку кадрова стратегія є однією з найважливіших функціональних 

стратегій підприємства. Слід зазначити, що існує два типи кадрових стратегій. По-перше, це 

стратегії організацій, головним продуктом діяльності яких є самі кадри, наприклад навчальні 

заклади або фірми щодо лізингу персоналу. У даному випадку кадрові стратегії мають 

самостійне значення і є генеральними для організацій. По-друге, це організації, у яких 

персонал є одним з факторів їхньої діяльності. У даному випадку кадрова стратегія належить 

до групи функціональних, тобто підлеглих задачі реалізації головної стратегії. Тому вона 

залежить від останньої, розвиває і деталізує її. 

 Персонал організації розглядається як основний ресурс фірми, адже саме він визначає, 

в першу чергу, успіх діяльності всієї організації. 

 Основу концепції управління персоналом підприємства складають: 

 розробка принципів, напрямків та методів управління персоналом; 

  урахування роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування 

підприємства; 

 впровадження нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу; 

 визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної політики й оплати праці; 

 розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів і соціальних гарантій; 

 розробка заходів щодо соціального партнерства. 

 Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення управління 

персоналом є: 

 розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; 

 спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри на 

підприємстві; 

 розвиток механізмів планування кар’єри для ключових працівників; 

 комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку зі 

стратегічними установками підприємства 

 створення корпоративної культури інноваційного типу. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДРИЄМСТВ 

 

Ключова проблема сучасного менеджменту збуту продукції аграрних підприємств 

характеризується тим, що місце виробництва та місце споживання не співпадають у часі та 

не слідують безпосередньо один за одним. Внаслідок цього виникає багато проблем, для 

вирішення яких  використовується система збуту товарів, яка потребує значних грошових 

вкладень. Інколи витрати на розподіл та збут становлять більше половини від роздрібної 

вартості продукції. Тому для виживання за таких умов аграрним підприємствам необхідно 

спрямувати свої зусилля на раціоналізацію технології збуту. 

Збутова політика сільськогосподарського підприємства являє собою заходи щодо 

визначення асортименту виробництва продукції, ціноутворення, забезпечення попиту й 

характеризує комплекс дій і концентрацію зусиль, спрямованих на реалізацію виробленої 

продукції для здійснення процесів розподілу, обміну, споживання й відтворення 

виробництва. 

При цьому збут окреслюється у специфічну фазу процесу відтворення і в умовах 

розширеного товарного виробництва набуває самостійної форми й розглядається як 

підсистема економічних відносин, що включає формування й забезпечення ринкового 

попиту, адекватної платоспроможності споживачів, прибутковості й ринкової стійкості 

підприємств шляхом збереження/розширення частки ринку, досягнення конкурентних 

переваг, створення позитивного іміджу. 

Основними функціями збуту, в яких повніше розкривається його сутність, є: 

- продовження процесу безпосереднього виробництва, основний елемент якого - 

доробка і 

- підготовка до продажу, що передбачає сортування i маркування. Доробку товару 

нерідко здійснюють з метою його пристосування до місцевих умов, зокрема до вимог 

місцевої системи стандартів; 

- остаточне визначення вартості та остаточної ціни товарів з урахуванням 

співвідношення попиту та пропозиції; 

- підвищення конкурентоспроможності товару за рахунок вдалої реклами, надання 

комплексу післяпродажних послуг та ін.; 

- дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі потреб покупців. 

Однак, треба відзначити, що система агромаркегингу має свої особливості, i вони 

полягають в наступному: по-перше, попит споживача має палітру детермінованих i 

стохастичних потреб, запитів, інтересів, тому система агромаркегингу повинна обов'язково 

задовольнити первинні потреби i гнучко реагувати на некеровані запити i інтереси; по-друге, 

існує гостра конкуренція на ринку сільськогосподарської продукції з причини ідентичності 

товарів; по-третє, виробництво багатьох видів сільськогосподарської продукції залежить від 

умов погоди; по-четверте, система агромаркегингу повинна швидше адаптуватися до 

державних i інших директивних рішень [1, с. 75]. Тому будувати збутову політику потрібно 

враховуючи ці особливості. Алгоритм формування збутової політики сільськогосподарських 

підприємств представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм формування збутової політики аграрних підприємств. 

Максималізація прибутку посідає першочергове місце серед цілей збуту продукції, які 

ґрунтуються на цілях підприємства загалом. Досягнення максимального прибутку можливе 

лише за умов успішної реалізації таких завдань у сфері збуту, як: оптимальне завантаження 

виробничих потужностей замовленнями споживачів; вибір раціональних каналів розподілу; 

мінімізація сукупних витрат у господарському циклі товару, включаючи витрати 

післяпродажного обслуговування та споживчого сервісу [2, с. 18]. Хоча можна стверджувати, 

що максимізація прибутку – це не основна мета діяльності фірм.  

Так видатний  економіст Г.Саймон, що отримав Нобелівську премію в галузі економіки 

за дослідження поведінки підприємства, за теорією оптимізації діяльності фірми, в основі 

якої знаходиться принцип максимізації прибутку вважає, що підприємство прагне здобути 

чіткого рівня прибутку, проте «... мета підприємства –не максимізація прибутку, а 

досягнення визначеного рівня або норми продажів. Водночас, важливим фактором 

прибутковості її діяльності є частка суб’єкта на ринку. Розрахунки свідчать, що з ростом 

частки підприємства на ринку на 10%, рівень рентабельність збільшується на 3,5%. Таким 

чином, підприємства направляють свої зусилля на те, щоб досягти визначеної частки на 

ринку та утримання її» [3, с. 248]. 

Проте, вже спостерігаються суттєві зрушення з боку українських науковців, що 

пропонують свої методи до вирішення актуальних питань: організація раціональної збутової 

діяльності малих і середніх підприємств, надаються практичні рекомендації стосовно 

організаційних структур управління збутом на підприємстві та інше.  
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ЕНЕРГЕТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах дефіциту енергетичних  ресурсів та  нестачі у аграрних 

підприємств фінансів для вирішення відповідних проблем задоволення потреб у енергії для 

здійснення технологічного процесу об’єктивно необхідною зміною в діяльності 

менеджменту цих підприємств є його орієнтація на пошук можливих шляхів вирішення 

проблеми за рахунок застосування в практиці господарювання альтернативних, особливо – 

відновлюваних джерел енергії. Одним із реальних джерел енергії такого характеру є Сонце – 

на сьогодні його енергія є практично невичерпною, оскільки на сьогодні обсяг споживання 

енергії людством є у 6 тис. разів менший, ніж величина потенціалу сонячної енергії, який у 

200 разів перевищує потенціал найбільш поширеної у використанні вітрової енергії як 

одного із альтернативних її видів [2, с.20]. Сонячна енергія є праджерелом всіх джерел 

енергії, що використовуються людиною (відновлюваних і невідновлюваних). В основні 

інших, існуючих на сьогодні навіть альтернативних енергетичних джерел (наприклад, вітру, 

води) також є енергія Сонця [3, c.7 ]. 

У аграрній сфері економіки застосування енергії Сонця може бути досить 

багатоаспектним, оскільки для цього об’єктивно існують досить диверсифіковані 

можливості. Практично по всіх можливих напрямах використання сонячної енергії у 

сільському господарстві її застосування може бути як безпосереднім (наприклад, шляхом 

безпосереднього нагріву чогось в залежності від потреби), так опосередкованим через певні 

перетворювачі сонячної енергії у електричну, а при потребі – і надалі для того ж нагріву або 

у інших цілях. 

Досить солідна економія як теплової, так і електричної енергії (одержуваної від 

звичайної мережі) одержується практично у всіх випадках наведених напрямів застосування 

сонячної енергії, за винятком, очевидно, варіанту, за якого одержання через перетворення 

сонячної енергії електрична енергія використовується для нагріву води – безпосередній 

нагрів води Сонцем є явно економнішим. Забезпечення гарячою водою від сонячних 

установок тваринницьких форм і пасовищ є одним із найбільш ефективних шляхів 

застосування сонячної енергії – саме тут є можливість найбільшої економії паливно-

енергетичних ресурсів, оскільки гаряча вода – невід’ємний атрибут тваринницької і 

молочнотоварної ферми. Крім того, використання сонячної енергії для сушіння об’ємних 

кормів є особливо доцільним з огляду на вимогу витримування відносно низького 

температурного режиму сушіння (біля 450С) та відповідність періоду сушіння з періодом 

максимального сонячного випромінювання. 

До того ж, тваринницька ферма, як виробничий об’єкт, повинна мати резервне джерело 

електропостачання на випадок аварій системи подачі електричної енергії. Це, як правило, 

забезпечується наявністю резервної електричної мережі, яка здатна функціонувати шляхом 

використання електричної енергії, накопиченої у процесі перетворення на неї сонячної 

енергії. Особливо це стосується потреби функціонування освітлювальної мережі у аварійних 

ситуаціях, коли виникає критична потреба термінової евакуації тварин і персоналу ферми у 

темний проміжок доби. Така система аварійного освітлення, яка може бути використана і для 

охоронного освітлення, може бути реалізована  автономно на базі сонячних 

фотоелектричних панелей. Система такого електрозабезпечення є екологічно безпечною 

внаслідок відсутності шкідливих викидів у атмосферу, характерних для роботи теплових 

електростанцій. 
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Однією із перших країн Європи, яка застосувала сонячні колектори в сільському 

господарстві та на селі, була Польща. На сьогодні важко точно підрахувати, яка площа 

колекторів для підігріву вод і повітря знаходиться в експлуатації в цій країні, але наближені 

дані свідчать про площу цих колекторів для підігріву повітря біля 10 000 м2, для підігріву 

води – біля 1500 м2, що, у порівнянні з країнами Європи, є досить мало: в Австрії ще у 1994 

році сонячні колектори займали площу в 165 000 м2, а в Голландії на сьогодні знаходиться в 

експлуатації біля 14 000 сонячних установок і до 2020 року тут планується мати 400 000 

таких установок [4, c.14]. У Китаї (м. Орс) здійснюється будівництво 2-гігаватної сонячної 

електростанції, яка повністю ввійде в експлуатацію у 2019 році, яка буде займати площу біля 

64 км2 і це буде єдина у світі крупна сонячна електростанція м2 [1, с.44].  

Лідером у сонячній енергетиці на сьогодні є Німеччина, що є наслідком виваженої і 

потужної державної підтримки цього напряму енергетики в країні, яка проявляється у 

багатьох чинниках, зокрема у впровадженні так званих «зелених тарифів» на «сонячну» 

енергію. Щороку сонячні електростанції у Німеччині забезпечують зменшення викидів у 

атмосферу шкідливих речовин  на 105 тис. т, що рівнозначно викидам вихлопів 6 тис. 

автомобілів. Використовуються сонячні колектори тут і для побутових потреб жителів. У 

Турції 80% дахів будинків вкриті сонячними колекторами і фотоелектричними батареями. В 

Іспанії завершується будівництво геліоелекторстанції «Андасол» потужністю 50 МВт, яка 

займатиме площу у майже 2 км2 і матиме загальний рівень конверсії сонячного світла у 

сонячну енергію у 2,6%. 

На сьогодні розвиток сонячної енергетики в Україні вже має певний поступ, 

щоправда, поки що, темп цього поступу і його масштаби є надзвичайно обмеженими і 

безсистемними. Тобто, наразі сонячна енергетика в нас знаходиться поки що на початковій 

стадії свого розвитку. 

Подальші зусилля щодо розвитку сонячної енергетики повинні концентруватись у 

площині зменшення значень кількісних характеристик її можливих загроз та слабкостей, 

основними з яких є відсутність необхідної реальної державної підтримки, відсутність 

вітчизняного виробництва необхідного устаткування, висока вартість придбання його 

імпортних аналогів.   

Оптимальним підходом до  вирішення проблеми енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств альтернативною електроенергією із застосуванням 

геліоустановки реально може бути застосування модульного принципу у розробці та 

створенні енергоустановок, що дасть можливість не лише варіювати величину вихідної 

потужності у потрібному діапазоні, але й вираховувати оптимальне поєднання різних 

установок, що використовують енергію різних альтернативних джерел, в т.ч. і сонячну 

енергію, а також матричного принципу, який дозволить розробляти типові проекти для 

характерних сполучень потужностей споживачів, кліматичних та виробничих умов, розміру 

підприємства.  

Лише концентрована та послідовна державна політика з використанням законодавчих 

і економічних засобів може гарантувати реальне впровадження використання 

альтернативної, у першу чергу - сонячної енергії в практику господарювання  підприємств 

аграрної сфери економіки. Не менш важливою є також енергетична політика кожного 

підприємства, яка повинна бути націлена на мотивацію системи менеджменту на 

енергетичну орієнтацію та ефективний пошук можливостей вирішення енергетичних потреб 

підприємства шляхом використання сонячної енергії. 

 

Бібліографічний список 

1. Близнюченко А.Г. Энергетический кризис: проблемы и их решение / А.Г. Близнюченко, 

А.А.Смердов.- Ефективне тваринництво - 2010. – №7 (47).- С.40-45. 

2. Михайлов Ю. Енергетика майбутнього / Ю. Михайлов // Пропозиція.- 2008.- С.20-21. 

3. Gołaszewski Ja. Konsens między zrównoważoną energią a zrównoważonym rolnictwem / Ja. 

Gołaszewski // Wieś Jutra.- 2011.- # 9/10.- S.6-8 



23 
 

4. Gradziuk P. Biopaliwa / P.Gradziuk, A.Grzybek, Krz. Kowalczyk, B.Kościk.- Warszawa, 

2002.- 258 c. 

 
Гришин Ігор Сергійович 

к.е.н., доцент Грицаєнко Г.І. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

м. Мелітополь 

 

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Досліджено підходи до трактування економічного управління підприємством. 

Розглянуто концепцію, яка системно аналізує  його позицію в системі управління ресурсами 

підприємства. Вивчени утворення та реалізація економічного потенціалу, як інтегральної 

характеристики економічного ситуації на  підприємстві.  

Досягнення цілей і завдань, що стоять перед сучасними підприємствами усіх форм 

власності, організаційно-правових форм та галузевої належності, в умовах 

трансформаційних процесів у економіці, нестабільності політичної та соціально-економічної 

ситуації в країні вимагає вирішення питань, пов’язаних із удосконаленням традиційних 

методів управління підприємством та пошуком нових, які б забезпечували стійкий 

економічний стан і розвиток підприємства. 

Основою забезпечення сталого функціонування підприємств та їх здатності розвивати 

свій потенціал та показники конкурентоспроможності, прибутковості, платоспроможності, 

стійкості та, як наслідок, поліпшення ринкової цінності підприємства. Ці параметри 

перебувають в залежності від ефективності управління ними як на рівні підприємства в 

цілому, так і від взаємоузгодженості дій усіх підрозділів та фахівців підприємства. Фактично, 

розв’язання цих задач має забезпечуватися утворення системи економічного керування 

підприємством. 

Питанню економічного управління підприємством були присвячені праці багатьох 

вчених, в тому числі А. Гончарова, Л. Дядечко, Е. Киселиці, П. Зозулі, О. Лисенка, 

Л. Логіненко, Т. Макаровської, Н. Олейнікової та інших. Але на теперішній час недостатньо 

опрацьованими залишаються питання концепції сталого розвитку підприємства, чим 

обумовлюється актуальність обраної теми дослідження. 

Мета дослідження – проаналізувати існуючі погляди на зміст економічного керування 

підприємством і на цій базі запропонувати концепцію, яка б забезпечувала стійкий розвиток 

підприємства. 

Огляд економічної літератури виявив відсутність узгодженої думки науковців щодо 

тлумачення змісту економічного управління підприємством (ЕУП). Так, А. Гончаров [1] 

визначає «економічне управління підприємством» як науку управління підприємством, 

спрямовану на досягнення тактичних та стратегічних переваг, які обумовлені вимогами 

сучасної ринкової економіки. За його концепцією ЕУП інтегрує «універсальні методи, 

напрацьовані ринковою цивілізацією», дає змогу досягти баланс інтересів у питаннях 

керування масою й динамікою прибутку, збільшенням майна акціонерів, контролю за курсом 

акцій, дивідендної політики, поліпшення вартості підприємства та ін.  

Л. Дядечко [2] трактує ЕУП як поточне,оперативне та стратегічне планування, а також 

організацію і контроль за виповненням планів. Економічне управління розвивається на 

цілеспрямованих рішеннях, що схвалюються на основі аналізу та багатофакторних 

економічних розрахунків на перспективний (плановий) період з урахуванням індексних 

показників.  

За визначенням П. Зозулі [3], це сполучення способів і методів впливу на 

підприємство, спрямованих на реалізацію його економічних цілей та завдань шляхом 

порівняння реальних і необхідних ресурсних можливостей.  

О. Лисенко [4, c. 8] стверджує, що ЕУП – це циклічно повторюваний процес 
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системного, планомірно організованого впливу на елементи господарського механізму 

підприємства шляхом взаємопов’язаних прямих і зворотних зв’язків для досягнення 

еталонно-інтегрального стану підприємства.  

Як видно з аналізу наукових джерел, зміст економічного керування підприємством 

досліджується через такі суттєві характеристики, як:  

– напрям менеджменту, спрямований на досягнення тактичних і стратегічних планових 

показників підприємства;  

– вид управлінської діяльності, націлений вимоги економічних завдань;  

– сукупність економічних правил, форм, принципів, методів, прийомів і способів управління 

виробничою діяльністю і персоналом;  

– процес, який має вплив на елементи господарського діяльності підприємства;  

– процес та методи розробки планів роботи підприємства та заходів забезпечення їхнього 

виконання.  

Виокремлюють три види функціонального управління – організаційне, виробниче та 

економічне і визначають перелік завдань, які вирішуються в процесі здійснення кожного із 

них. Аналіз запропонованого переліку завдань дає змогу констатувати, що дослідники 

розподіляють предметні сфери управління підприємством наступним чином:  

– організаційне управління концентрує увагу на використанні різних методів управління та 

створенні передумов для застосування  підприємством на базі обґрунтованої селекції форм 

організації управління, визначення та розподілу функцій між окремими центрами 

управлінського процесу, гарантування необхідної скоординованості та підбор кадрів, 

здатних до практичної реалізації тих функцій та завдань управління, які визначені для 

відповідного структурного підрозділу підприємства;  

– виробниче управління зосереджується на виробничому процесі, його передумовах 

(технологічна підготовка виробництва, використання устаткування та виробничих площ, 

налагодження потоків потрібних матеріальних ресурсів), наслідках (якість та 

конкурентоспроможність продукції), процесах розвитку (покращення технологій 

виготовлення продукції, розширення асортименту продукції , автоматизації виробництва);  

– економічне управління пов’язане із вирішенням проблем забезпечення більш ефективної 

діяльності підприємства та складання передумов для його розвитку і передбачає здійснення 

комплексного аналізу господарської та виробничої діяльності підприємства, обґрунтування 

важливіших параметрів його сталого функціонування (форми організації виробництва, 

обсягів виробництва продукції, цін на продукцію підприємства, способів його матеріально-

технічного забезпечення, внутрішніх нормативів, застосування різних видів ресурсів, 

планування та розподіл прибутку, резерви поліпшення ефективності діяльності, 

інвестиційних проектів та ін.). 

Предметом економічного управління є економічна (господарська) діяльність 

підприємства, під якою розуміється комплекс різних видів діяльності, які здійснює 

підприємство, – операційної, маркетингової, логістичної, фінансової, інвестиційної. Вона є 

синонімом терміну «господарська діяльність». Головним призначенням ЕУП є забезпечення 

координації, взаємоузгодження та загальної спрямованості усіх цих видів діяльності, 

гармонізація усього спектру економічних відносин, що формуються в процесі здійснення цієї 

діяльності як у межах підприємства, так і з агентами зовнішнього середовища.  

Об’єктом економічного управління підприємством мають бути визнані:  

1) результати економічної діяльності;  

2) економічні ресурси, необхідні для здійснення такої діяльності (економічний потенціал 

підприємства);  

3) інтегральні характеристики стану, в якому перебуває підприємство внаслідок проведення 

економічної діяльності та існуючого рівня використання наявних ресурсів (реалізації 

економічного потенціалу). 

Суб’єктом економічного управління є коло осіб, які зацікавлені у здійснені 

управлінського впливу на кожен із визначених об’єктів і мають повноваження щодо його 
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здійснення. Такими суб’єктами є власники підприємства, керівники, ТОП-менеджери, 

фахівці економічної служби – економічних і фінансово-економічних підрозділів. Останні є 

професійними суб’єктами, оскільки основним призначенням їхньої діяльності слід визнати 

здійснення на постійній основі економічного керування підприємством, а також 

забезпечення сервісно-аналітичної підтримки власників і керівництва підприємства щодо 

об’єктів економічного управління. 

Назва економічних (фінансово-економічних) підрозділів підприємства, чисельність і 

склад їх фахівців визначаються важкістю господарської та фінансової діяльності 

організаційної структури та її ресурсного забезпечення, обсягами діяльності, станом 

зовнішнього оточення, менталітетом та освітою власників (менеджменту) тощо.  

Проведено аналіз існуючих трактувань і поглядів на зміст поняття економічного 

управління підприємством, продемонстровано збільшення розбіжності поглядів щодо 

розуміння його сутності та складових частин. За допомогою оцінки аналізу існуючих 

тлумачень запропонована концепція розкриття сутності цього поняття. На відміну від 

існуючих, вона зрозуміло розмежовує місце економічного управління в системі 

менеджменту підприємства та його взаємоузгодженість з іншими видами спеціального 

управління; визначає його предмет, об’єкт, суб'єкт та складові частини. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У статті розглядаються сучасні методи прийняття рішень в системі економічного 

управління підприємством 

Розвиток економіки та швидкі темпи зміни ринкового середовища вимагають від 

керівництва підприємств дедалі більшої уваги і в прийнятті управлінських рішень. 

Економічне управління будь-яким підприємством в умовах ринкової економіки неможливе 

без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, оперативному, 

тактичному. Найважливішим є стратегічний рівень, на якому приймаються надзвичайно 

важливі для подальшого розвитку підприємства управлінські рішення. 

Сучасні методи економічного управління підприємствами знайшли відображення в 

наукових працях таких відомих зарубіжних вчених, як І. Ансофф, Р. Акoфф, К. Бoумен, Р. 

Девід, С. О'Доннел, Б. Карлоф, У. Кiнг, Д. Кліланд, Г. Кунц, Г. Мiнцберг, М. Пoртер, Г. 

Саймoн, А. Стрiкленд, А. Томпсoн, С. Хiлл та інших, а також в роботах українських 

науковців – О. Білоуса, С. Валуєва, О. Віханськoго, А. Градова, О. Кузьміна, М. Мартиненка, 

http://ecolib.com.ua/article.php
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М. Мiзюка, С. Оборської, В. Рогача, М. Павловського, Ж. Поплавської, І. Сокирник, В. 

Стаднік, Ф. Хміля, Н. Хрущ, Ю. Черняка, З. Шершньової та інших. Однак, механізм 

прийняття рішень в системі економічного управління підприємством ще недостатньо 

розроблений і неоднозначно трактується у науковій літературі, чим обумовлюється 

актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є вивчення методів прийняття ефективних управлінських рішень, які 

часто та вдало використовуються на підприємствах та організаціях, і за допомогою яких 

вирішується великий комплекс проблем та питань, які стосуються не тільки випуску 

продукції, її видів та номенклатури, але й розробки нових технологій та методів, 

реконструкції, модернізації, розвитку маркетингу, удосконалення структури керування 

підприємством, розробки підготовки і перепідготовки кадрів та управлінського персоналу. 

Управлінське рішення приймає лише керівник підприємства, за допомогою якого 

вирішується проблемне питання та досягається визначена заздалегідь поставлена мета. Саме 

рішення є деяким директивним актом, який показує, контролює та направляє діяльність 

колективу. Головний об'єкт його впливу – відносини, процеси і явища, які виникають на 

підприємстві та у процесі виробництва продукції чи послуг. 

Рішення – певна розумова діяльність, за якою можна бачити майбутній стан  об'єкту 

або справи. В той же час управлінське рішення – результат, який реконструює та 

удосконалює економічні, технічні, соціально-психологічні, адміністративні методи 

управління. 

До загальних методів прийняття ефективних рішень відносять: 

- неформальні (які ще називають нестандартні) методи; 

-  методи, які приймаються колективно, тобто персоналом підприємства;  

- методи багаторівневого анкетування; 

- кількісні. 

Неформальні (евристичні) методи прийняття рішень складаються на певних 

спеціальних аналітичних здібностях та якостях осіб, які несуть відповідальність та 

приймають управлінські рішення. Вони розробляються на накопиченому, запозиченому та 

залученому досвіді та власних якостях керівника. Їх плюси полягають в тому, що рішення 

приймаються за короткий проміжок часу, а головним мінусом є те, що вони не гарантують 

захисту від помилкових рішень. 

Методи, які приймаються колективно, потребують прийняття рішень, де потрібна 

відповідна кількість осіб, тобто учасників даної процедури. Складається на певний період 

колектив, куди входять керівники та персонал для вирішення поставлених завдань. Одним із 

самих відомих групових методів – це такий метод як «мозковий штурм». Єдина та основна 

вимого цього методу – створити відповідну атмосферу для визначення та генерації ідеї. Всі 

учасники повинні вільно говорити, висловлювати свої ідеї і ніхто не повинен їх критикувати 

та виправляти. 

Багаторівневий метод, який ще називають методом Дельфі, полягає в тому, що після 

кожного анкетування та опитування потрібно доробляти анкети, бали за кожну відповідь 

виставляють лише експерти. Анкетування складається с декількох турів, в яких: перший тур 

проходить без роз’яснень; у другому відповідь повинна відрізняти від тої, яка була раніше. 

Коли оцінки виставленні та збалансовані, то можна зробити прогноз. Приймається лише те 

рішення, яке запропоноване учасниками або експертами. 

Кількісний метод складається із науково-практичний підхід, за яким обирається одне 

оптимальне та підходяще  рішення.  

За весь час дослідження в сфері менеджменту, визначають такі основні математичні 

методи: лінійне моделювання (лінійні залежності); динамічне програмування; імовірнісні та 

статистичні моделі; теорія ігор; імітаційні моделі [1, c. 216-218]. 

Загальноприйнятими вважаються такі методи: 

1. Самовирішення – коли рішення приймаються винятково керівником. 

2. Метод «пошуку інформації». Керівник прагне отримати інформацію від персоналу, 
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і вже потім сам вирішує існуючу проблему. 

3. Метод «індивідуальна консультація». Керівник повинен пояснити проблему 

персоналу, потім вислухати всі ідеї та пропозиції і лише тоді прийняти рішення. 

4. Метод «консультація групи». Персонал ділять на підгрупи, кожній з яких видається 

завдання, після вирішення якого менеджер вислуховує пропозиції і сам вирішує чи варто 

прислуховуватись до нього.  

Відомою також є японська (кільцева) система прийняття рішень. Проблема 

вирішується за складеним керівником комплексним списком осіб, які беруть участь у 

вирішенні питання. Кожен член списку повинен у письмовій формі подати свої рішення та 

пропозиції. Потім ці рішення передаються фахівцям та експертам ,які в свою чергу 

роздивляються всі варіанти. Якщо компромісу не було знайдено, то варто використати один з 

таких принципів: загальної більшості голосів; диктатора; Курно; Парето; Еджуорта; «Рингі». 

Принцип Курно – використовується, коли є комплекс рішень, які повинні співпадати з 

кількістю експертів, які беруть участь у вирішенні проблеми. Принцип Парето 

використовується,  коли експерти мають спільні пропозиції та власні думки щодо вирішення 

проблеми. Принцип Еджуорта використовується, коли є декілька груп експертів, у кожної з 

яких є методи рішення проблеми.  

Метод «Рингі» – полягає у опитуванні управлінського персоналу, яке складається з 

таких етапів: 

а) управлінський персонал висловлює свій загальний погляд на проблему; 

б) проблема за ієрархією передається з вищого на нижчий рівень персоналу; 

в) йде детальна розробка проекту вирішення проблеми; 

г) проводяться наради щодо вирішення проблеми; 

д) отримані результати перевіряються та затверджуються безпосередньо експертами . 

Якщо існує ризик у прийнятті рішення, то варто використати метод Лапласа-Байєса, 

за яким ми припускаємо, що всі ймовірності є рівнозначними [2, c. 224-227]. 

Управлінське рішення – це рішення, за яким обирається позитивна, найбільш вигідна 

та безризикова альтернатива, яка дасть змогу мати високий ефект від запровадження 

рішення. 

У широкому понятті управлінське рішення можна розглянути як управлінську працю 

та взаємопов’язані елементи, щодо прийняття управлінських рішень. Прийняття рішення – 

це основна ціль керівника, яка є важливим елементом функціонування підприємства , на яку 

витрачається багато часу та коштів, та яка потребує певних професійних здібностей та 

навичок. Але не завжди прийняте рішення має позитивні наслідки. 

Прийняття рішення складається з таких загальних етапів: 

1.Визначення  проблеми. 

2. Визначення показників для вибору рішення. 

3. Розробка варіантів. 

4. Аналіз і порівняння обраних варіантів. 

5. Вибір кращого варіанту. 

6.Вправадження обраного варіанту. 

7.Контроль результатів. 

Вдале прийняття рішення залежить від правильного запровадження вище перелічених 

етапів. 
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УМОВИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

  

Соціальне підприємництво - відносно нове специфічне соціально-економічне явище, яке 

породжує багато приводів для дискусії, адже не вписується у сталі стереотипи сприйняття 

бізнесу як комерційної сфери, що існує заради прибутку. Соціальне підприємництво містить 

в собі прибуткові і неприбуткові напрями, розвивається за "власними законами". І саме 

феномен соціального підприємництва передбачає розуміння прибутку не як мети, а як 

індикатора і ресурсу бізнесу. 

Cоціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, що спрямована на вирішення 

соціальних проблем, і характеризується такими основними ознаками: 1) соціальний вплив – 

цільова спрямованість на вирішення існуючих соціальних проблем, стійкі позитивні 

соціальні результати; 2) інноваційність – застосування нових, унікальних підходів, що 

дозволяють збільшити соціальний вплив; 3) самоокупність і фінансова стійкість – здатність 

соціального підприємства вирішувати соціальні проблеми до тих пір, поки це необхідно і за 

рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності; 4) масштабність – збільшення 

масштабу діяльності соціального підприємства (на національному та міжнародному рівні) і 

розповсюдження досвіду з метою збільшення соціального впливу; 5) підприємницький 

підхід – здатність соціального підприємця бачити провали ринку, знаходити можливості, 

акумулювати ресурси, розробляти нові рішення, які надають довгостроковbq позитивний 

вплив на суспільство в цілому. 

За результатамипроведеного у даному дослідженніSWOT – аналізу, бачимо,що соціальне 

підприємництво дуже перспективна форма діяльності з огляду на те, що підприємства даного 

типу мають можливість зайняти будь-яку нішу ринку, вона використовує інновації та 

креативний підхід як основу, а для реалізації проектів даного типу не потрібно великого 

стартового капіталу, проте загрози є надто великими ( низька прибутковість, високий ризик 

банкрутства). Однак попри це, є значна кількість прикладів вдалого соціального 

підприємництва, які оминули загрози, знизили ризики та акумулювали наявні ресурси 

підкріпивши їх своїми перевагами на ринку. 

Також, з’ясовано, що в Україні спостерігаються тенденції до збільшення кількості 

соціальних підприємств та представників соціально спрямованого бізнесу. Однак, існують 

певні бар'єри для їх створення та розвитку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

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 всередині країни, 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, оскільки в ній знаходять своє відображення економічні, науково-технічні, 

виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості окремого 

підприємства, галузі чи країни в загалом. 

Основи у дослідженні поняття конкуренції закладені видатним економістом А. 

Смітом, який ототожнив конкуренцію з “невидимою рукою”: “ринкова система здатна до 

саморегулювання, в основі якої лежить “невидима рука” – особистий інтерес, пов’язаний із 

прагненням одержати прибуток. Він є основною мотивуючою силою економічного розвитку” 

[3]. Вагомий внесок в дослідження конкуренції зробив представник наукової школи США і 

Гарвардської школи бізнесу професор М. Портер. У праці “Міжнародна конкуренція” вчений 

зазначав, що конкуренція – динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий 

ландшафт, на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі 

процеси і ринкові сегменти [2]. 

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 [1]. 

Конкурентоспроможність товару − це сукупність його якісних і вартісних 

характеристик, які забезпечують задоволення конкретної потреби споживача. На  неї впливає 

низка зовнішніх і внутрішніх чинників, зокрема сила конкуренції і рівень організації 

виробництва у постачальників і посередників, поява нових потреб, прогресивність 

технологій та ін. [4].  

http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/doradztwocsr/wizja2050
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До важливих чинників, що впливають на конкурентоспроможність аграрного 

виробництва, можна віднести: тенденції змін кон’юнктури аграрного ринку, інноваційне 

оновлення виробництва, стратегічні орієнтири держави щодо забезпечення продовольчої 

незалежності держави тощо. На макрорівні важливими чинниками конкурентоспроможності 

аграрного виробництва виступає рівень інституційно-правового забезпечення 

функціонування суб’єктів, дієвість механізму державного регулювання та стан кон’юнктури 

світового продовольчого ринку. 

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 є динамічним процесом, який носить циклічний 

характер і реалізується з урахуванням принципів, базовими серед яких є: комплексність, 

системність, оптимальність, відносність, динамізм, інформаційна достовірність та 

адекватність чинникам зовнішнього середовища тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Україна за своїм географічним положенням і природно-кліматичними умовами 

характеризується високою природною родючістю, а за природно-ресурсними властивостями 

має можливості до нарощування виробничих потужностей підприємств, у тому числі 

експортного потенціалу. Саме земельні ресурси формують основу виробничого потенціалу в 

аграрному секторі. Від характеру і рівня використання земельних ресурсів залежить 

розвиток продуктивних сил і продовольча безпека держави.  

За площею сільськогосподарських угідь Україна посідає перше місце у Європі. 

Висока природна продуктивність ґрунтового покриву визначає провідну роль земельного 

фонду як одного з важливих видів ресурсів економічного розвитку України, її національного 

багатства, головного засобу виробництва і предмету праці у сільському господарстві, що 

перебуває під особливою охорони держави [3]. 

Більшість сільськогосподарських підприємств мають достатні площі для вирощування 

широкого асортименту сільськогосподарських культур, але нажаль не на всіх земельних 

ділянках забезпечується достатній вихід продукції з одиниці площі. Це пов’язане з низьким 

рівнем зацікавленості керівників у підвищенні інтенсивності використання земельних 

ділянок через додаткові вкладання капіталу і через приділення недостатньої уваги до 

питання покращення природних властивостей земель, екологізації виробництв. 
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Нами на рисунку 1 зображено 

концентрація земельних ресурсів сільськогосподарського призначення за регіонами України. 

0 1 2 3 4
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ПОЛІССЯ

у розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство, тис. га

у розрахуну на одного мешканця, тис. га
 

Концентрація земельних ресурсів сільськогосподарського призначення за природними 

зонами країни (в середньому за 2011 – 2015 рр), тис. га 

Протягом останніх років відбувається зменшення кількості внесення мінеральних та 

органічних добрив, що негативно впливає на якість ґрунтів і відповідно впливає на 

ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств. 

Таким чином, нами виявлено, що концентрація земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення є найбільшою у зоні Степу, а найменшою – у Поліссі. 

На нашу думку, збільшення концентрації земельних ресурсів у розрахунку на одне 

сільськогосподарське підприємство повинно супроводжуватись обмеженням негативного 

екологічного впливу на екосистеми. 

Родючість грунтів має тенденцію до зниження. Вплив на ситуацію здійснює 

переважаюча питома вага економічних переваг над соціальними і екологічними. За існуючих 

технологічних умов у вирощуванні сільськогосподарських культур порушується екологічна 

рівновага і втрачається можливість до самовідновлення природних ресурсів, а саме 

земельних,  під високим антропогенним впливом виробництв. 

На нашу думку, вирішення проблеми ефективного використання земельних ресурсів у 

сільськогосподарських підприємствах вимагає дотримання таких принципів: рівноправність 

всіх форм власності на землю; платність землекористування; цільове, раціональне та 

екологобезпечне використання земель, застосування стимуляторів росту рослин і переходу 

на  інноваційний еколого-орієнтовані технології вирощування. А також забезпечити 

підвищення рівня соціальної відповідальності аграрного бізнесу у землекористуванні.  
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 

Проектом Закону України «Про ринок земель» передбачено, що у разі відсутності 

схем землеустрою і техніко - економічного обґрунтування використання земель 

адміністративно - територіальних утворень, тобто сільських, селищних, міських рад, 

затверджених в установленому порядку, передача земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної або комунальної власності (право оренди) та надання у 

користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, 

забороняється. 

Схеми землеустрою є основними планувальними і передпроектними документами, що 

регламентують головні питання використання та охорони земель на регіональному рівні. 

Вони не менш, ніж на 10-15 років визначають формування раціональної системи 

землеволодінь і землекористувань; удосконалення співвідношення і розміщення категорій 

земель та угідь; систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, 

агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними 

режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і 

землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, 

зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими 

відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації; по консервації деградованих і 

малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ. 

На підставі закладених у Схемах землеустрою планувальних і передпроектних рішень 

розроблятиметься уся місцева планувальна документація, проекти та робочі проекти із 

землеустрою та охорони земель, лісовпорядкування, формування екологічної мережі, 

будівництва тощо. 

Це дасть можливість нарешті подолати безсистемність та неефективність у підходах 

до прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин та охорони земель, зміни їх 

цільового призначення і забудови, а також консолідувати відповідні зусилля органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, екології, 

сільського, лісового, водного господарства, інспектуючих і контролюючих органів та інших 

зацікавлених сторін, в тому числі існуючих та потенційних землекористувачів. 

Схеми землеустрою є перед проектним документом, в якому на основі врахування 

природних, економічних та соціальних умов розробляється комплекс взаємозв'язаних заходів 

щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх розвитку і організації, встанов-

ленню інфраструктури, яка відповідає потребам адміністративно - територіальної одиниці. 

Основне завдання Схем землеустрою - виявлення найбільш ефективного напрямку 

використання і охорони земельних ресурсів для забезпечення подальшого ефективного 

розвитку адміністративно - територіальної одиниці. 

Схеми землеустрою містять рекомендації щодо вирішення наступних основних пи-

тань: 

а) удосконалення розподілу земель між категоріями відповідно до перспектив розвитку, 

для чого рекомендується: установити відповідність фактичного використання земель їх 

цільовому призначенню; виявити резерви земель, придатних до використання в 

сільському господарстві і для інших цілей; визначити і обґрунтувати потреби земель для 
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несільськогосподарського призначення; скласти баланс розподілу земель по категоріях 

на кожен розрахунковий період; 

б) розробка пропозицій по більш ефективному використанню сільськогоподарських 

угідь шляхом: освоєння нових земель, трансформації сільськогосподарських угідь, 

поліпшення меліоративного стану земель, удосконалення структури посівних площ і 

впровадження прогресивної системи землеробства; 

в) удосконалення організацій територій, для чого рекомендується: розробити 

пропозиції по формуванню нових і усуненню недоліків існуючих землекористувань, 

розміщенню центральних садиб сільськогосподарських підприємств, їхніх виробничих 

підрозділів, господарських центрів і тваринницьких комплексів, їхньої організації 

території агропромислових і інших виробничих об’єднань; визначити потреби земель для 

внутрішньогосподарських нестатків (господарські центри і тваринницькі комплекси за 

межами населеними пунктами, захисні насадження, гідромеліоративна мережа, дороги, 

скотопрогони тощо); 

г) розробка заходів щодо охорони земель: рекомендується визначити обсяги робіт із 

захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії, по рекультивації порушених земель; виявити 

джерела забруднення земель промисловими відходами і розробити заходи щодо 

запобігання негативних наслідків цього забруднення; дати пропозиції по поліпшенню 

ландшафту; 

ґ) визначення економічної ефективності і черговості здійснення намічених заходів, 

В основу розробки Схеми землеустрою покладаються еколого - ландшафтний та 

еколого - економічний підходи, де рекомендовано визначити необхідні і достатні заходи з 

підвищення продуктивності та охорони земель, стабілізації агроландшафтів, оптимізації 

угідь та консервації деградованих земель і напрямків їх подальшого використання, 

розроблені пропозиції щодо створення найбільш сприятливих організаційно - територіальних 

умов для ведення сільськогосподарського виробництва, з урахуванням придатності ґрунтів 

для вирощування основних сільськогосподарських культур, визначені охоронні зони 

режимоутворюючих об'єктів із відповідними обмеженнями у використанні та розпорядженні 

землею. 

Основними принципами, якими рекомендується керуватися при складанні схем 

землеустрою є: 

а) створення найбільш сприятливих організаційно - територіальних умов для ведення 

сільського господарства; 

б) збереження і поліпшення сільськогосподарських угідь; 

в) забезпечення неухильного підвищення родючості ґрунтів; 

г) наукова обґрунтованість і економічна ефективність пропонованих заходів щодо 

освоєння земель і поліпшення їх меліоративного стану; 

ґ) узгодженість інтересів різних галузей господарства і адміністративно - 

територіальних одиниць. 

Схеми землеустрою реалізується поетапно через складання проектів організації 

території окремих землеволодінь і землекористувань, а також через робочі проекти 

створення захисних лісонасаджень, рекультивації порушених земель, будівництва 

протиерозійних гідротехнічних споруд, проекти землеустрою щодо консервації деградованих 

та малопродуктивних угідь та іншу землевпорядну документацію. 

Схеми землеустрою розробляються відповідно до Земельного, Лісового та Водного 

кодексів України, Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", 

"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр", "Про містобудівну діяльність" та 

інших нормативно - правових актів. 
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УЗГОДЖЕННЯ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ ТА ЙОГО ОЗНАК 

 

У ХХІ столітті відбувається подальше посилення багатьох негативних явищ, які 

сформувалися у ХХ столітті та обумовили перегляд багатьох теорій та підходів щодо 

подальшого розвитку людства і відповідної соціально-економічної формації. Посилення 

руйнівних процесів у природі у зв’язку з значним зростанням антропогенного впливу, які 

проявляються у збільшенні числа природних катастроф і стихійних явищ, зумовили 

необхідність розробки і реалізації стратегії сталого розвитку як на глобальному рівні, так і на 

рівні окремих національних економік. Особливістю цієї стратегії є екологічна складова, яка 

разом з економічною та соціальною складовою визначає пріоритети подальшого розвитку. 

Необхідним є урахування багатьох екологічних питань у стратегії розвитку сільського 

господарства України – і, в першу чергу,  в стратегічно-орієнтованому управлінні 

сільськогосподарським землекористуванням.  

Саме тому значна увага науковців зосереджена на вирішенні проблем 

екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Найбільш точним 

визначенням, яке комплексно характеризує сутність цього поняття є запропоноване 

О.Будзяк, згідно з яким екологічно безпечне використання землі слід розглядати як таке, що 

забезпечуватиме рівноважний еколого-економічний стан земельних ресурсів упродовж 

тривалого часу; � передбачатиме однакові можливості як для нинішнього, так і для 

майбутніх поколінь стосовно використання землі; � позитивно впливатиме в межах певних 

територій на процеси використання землі; � попереджатиме виникнення незворотних 

процесів, що призводять до порушення якісного стану земельних ресурсів та опосередковано 

через продукти харчування впливатиме на життя і здоров’я людей; � визначатиметься 

різними показниками в різні періоди, але буде прийнятним для даного етапу розвитку[2]. 

Основні ознаки екологобезпечного сільськогосподарського землекористування 

узагальнено у Таблиці1. 

Таблиця 1 

Узагальнення позицій науковців щодо ознак екологобезпечного землекористування 

Ознака екологобезпечного 

землекористування 
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рівноважний еколого-економічний стан земельних ресурсів упродовж 

тривалого часу 

+   + 
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рівноважний еколого-економічний стан земельних ресурсів упродовж 

тривалого часу 

+   + 

однакові можливості як для нинішнього, так і для майбутніх поколінь 

стосовно використання землі 
+    

позитивний вплив в межах певних територій на процеси використання 

землі 
+    

попередження виникнення незворотних процесів, що призводять до 

порушення якісного стану земельних ресурсів 

+   + 

опосередкований вплив  на життя і здоров’я людей через продукти 

харчування 

+    

визначення різними показниками в різні періоди +    

прийнятний для даного етапу розвитку +   + 

забезпечення економічно доцільної продуктивності земель  +  + 

швидкість використання земельних ресурсів не перевищуватиме 

швидкість їх відтворення 

 +   

збереження і підвищення рівня родючості ґрунтів   + + 

 

На нашу думку, екологобезпечне сільськогосподарське землекористування 

характеризується сукупністю ознак, а саме: рівноважність еколого-економічного стану 

земельних угідь, що є можливим завдяки попередженню, при необхідності, кризових явищ у 

самовідтворенні біоценозів; збереження і відновлення родючості земель; підтримання 

продуктивності земельних угідь з урахуванням економічної та екологічної складових. При 

цьому важливим для ефективного управління є забезпечення не одноразових дій, а постійно 

діючої програми заходів і процесів охорони земель з урахуванням оптимальної віддачі від їх 

використання. 

Відтак, налагодження на постійній основі збалансованого землекористування потребує 

управління використанням сільськогосподарських угідь з урахуванням виокремлених ознак і 

характеристик, які є чинниками-регуляторами, «рамочними» обмеженнями цієї системи, а 

саме: управління продуктивністю угідь; управління екологічними та економічними ризиками 

сільськогосподарського землекористування. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

У світовій економіці динаміка  розвитку  сучасного  суспільства  визначається  

ефективністю інноваційних процесів, що відбуваються в різних сферах життя.  Розширення і 

розвиток інноваційної діяльності стає  одним  з  найважливіших  системних  чинників  

підвищення  рівня  конкурентоспроможні  економіки та  національної безпеки країни, 

розвитку, управління виробничими процесами, зменшення економічних та ресурсних витрат, 

а головне, - стає глибоким поштовхом до  модернізації механізму управління земельними 

відносинами. А земля, в свою чергу, як компонент довкілля та надійний національний ресурс 

економічного зростання країни, чекає впровадження наукового обґрунтованого механізму 
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управління, оскільки існуюча система управління земельними ресурсами носить збитковий 

характер, про що свідчать результати  аналізу екологічного, економічного середовища та 

соціального стану населення [1]. Україна, наприклад, за 2015 рік Україна втратила 3 позиції і 

спустилась з 76-го (у 2014році) на 79 місце серед 140 країн світу. Україна знаходиться між 

Гватемалою та Таджикистаном. Причому показник конкурентоспроможності України також 

знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03 [2]. Необхідно також зазначити, що на парламентських  

слуханнях  Верховної  Ради України  на  тему  «Стратегія  інноваційного розвитку України  

на  2010-2020  роки  в  умовах  глобалізаційних  викликів» зазначалось,  що  ключова роль у 

забезпеченні умов  інноваційного розвитку  розвинутих  країн  світу,  формуванні 

національної  інноваційної  системи належить державі,  яка  встановлює  стратегічні цілі,  

забезпечує  ресурсну  підтримку,  зокрема  бюджетне  фінансування,  податкове  

стимулювання, кредитування [3].  

Обмеження щодо використання земельних ресурсів обумовлює необхідність пошуку 

нових інноваційних форм та шляхів, ніж традиційні та звичні механізми розвитку, згідно з 

якими екологічна ефективність повинна супроводжуватись позитивними економічними 

показниками використання землі. 

На  думку  експертів Продовольчої  та  сільськогосподарської  організації (Food and 

Agriculture Organization, FAO) основні  ініціативи  зі  сталого  управління земельними 

ресурсами повинні розроблятися на основі  таких принципів  і методів: 

- збільшення інвестицій у поліпшення суспільної інфраструктури; 

- міжнародні торгові угоди, які забезпечать сприятливі умови для розвитку сталого  

сільського господарства в цілому;  

- проведення  контролю  повноважень  та  діяльності  існуючих глобальних  і  

регіональних  організацій, що  досліджують  проблеми використання, охорони  і  відтворення  

земельних  ресурсів, з  метою створення  сприятливих  умов  для  більш  тісного  

співробітництва  або інтеграції;  

- створення  цільового  фонду  для  надання  допомоги  дрібним фермерам у переході до 

сталого управління земельними ресурсами [4]. 

Численні дослідження свідчать, що запропоновані принципи і методи мають стати 

основою для впровадження інноваційних форм управління щодо володіння, користування, 

відтворення земельних ресурсів, сприятимуть отриманню максимального техніко-

економічного ефекту за встановлених соціально-екологічних обмежень. 

На нашу думку, необхідно також зазначити, що на повільний розвиток і впровадження 

у практику інноваційних форм впливає низка чинників, таких як:  

- недосконала інформаційна система; 

- відсутність системи у прийнятті законодавчих та управлінських рішень;  

         - нерозвинута  система  ефективного  кредитування аграрного  сектора; 

         - низький  рівень  оплати  праці,  який  не сприяє залученню висококваліфікованих 

фахівців;  

        - високий  рівень  витрат  на  здійснення  інноваційної  діяльності;  

        - відсутність чіткої стратегії розвитку земельної політики;  

Необхідно зазначити, що управління -  це процес  прийняття  рішень  та  забезпечення  

їх  реалізації  для  досягнення визначеної  суб’єктом  управління  мети. Кінцева  мета  

управління земельними  ресурсами: задоволення  попиту  суспільства  на  ресурси  і послуги  

екосистем, досягається  шляхом  створення просторового базису, а саме виділення земельної 

ділянки  з  відповідним  ґрунтовим  покривом,  як  джерелом  існування наземної екосистеми 

[5]. 

Систему управління земельними ресурсами слід розглядати як складову механізму  

забезпечення  ефективного  використання  земельних  ресурсів. Механізм  забезпечення  

ефективного  використання  земель  розглядається як  триєдина  матриця  взаємопов’язаних  

інструментів (методів) регулювання  процесів  використання, охорони  і  відтворення  

земельних ресурсів, функцій  управління  такими  процесами  та  їх  інституціональні рамки  
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з  метою  збалансування  та  задоволення  суспільних  потреб  і приватних  інтересів  в  

контексті  забезпечення  просторового  соціально-економічного розвитку. 

Впродовж останніх років сформувалась різноманітна гама принципів управління 

земельними ресурсами, основними серед яких є: поєднання демократизму і централізму; 

самоуправління;науковість управління;зворотний зв’язок; об’єктивність; єдність гілок влади; 

врахування особливостей регіону; пріоритет загальнодержавних інтересів; врахування 

людського чинника [1]. 

У  науковій  літературі  інновації  поділяють  за  предметним  змістом інноваційної 

діяльності та рівнем новизни. На думку дослідників Інституту економіко-

природокористування та сталого розвитку управління земельними ресурсами, доречно 

проводити із застосуванням таких інноваційних підходів (форм): 

Ландшафтний  підхід. Реалізується  шляхом  формування  екологічно  збалансованих 

агроландшафтів. Зокрема, у сільському господарстві пропонується адаптивно-ландшафтна  

система  землеробства, яка забезпечить  збереження  і  відтворення  продуктивності земель, 

запобігання  негативного  впливу  господарювання  на  екосистеми, високу якість 

сільськогосподарської продукції відповідно до встановлених норм. 

Екосистемний  підхід. Забезпечує збереження комплексного управління земельними, 

водними і біологічними ресурсами. Розвиток  цього підходу, може  створити передумови  

для  забезпечення  екологічно  збалансованого  розвитку  на глобальному рівні, що дозволить 

уникнути небажаних екологічних змін в структурі земельних угідь, ґрунті. 

Інтегрований  підхід. Передбачає  комплексне територіально-просторове планування  і 

управління земельними ресурсами шляхом  координації  секторального  планування  і  

управління  діяльністю окремих  суб’єктів  господарювання, пов’язаною  з  різними  

аспектами використання земельних  ресурсів. Такий підхід дозволить забезпечити  

узгодження  зростаючого  попиту на  обмежені  земельні  ресурси  і  потребою  у  збереженні  

і  відтворенні потенційної  продуктивності  земель, тобто  досягнення  суспільної  мети - 

сталого розвитку. 

Баланс  централізації/децентралізації  повноважень  органів  державної  влади  щодо  

управління  земельними  ресурсами. Структура управління  будь-якого  рівня  вимагає  

оптимального  співвідношення централізації  і  децентралізації. Як  показує  світова  

практика, управління  землекористуванням слід здійснювати  шляхом  застосування  в  

комплексі  механізму  державного регулювання  та ринкових  саморегулюючих механізмів, а  

також потенціалу їх конвергенції. Спрощення  структури управління, юридичне  закріплення  

права  власності  місцевих  жителів  на земельні  ділянки  впливає  на  ефективність  

використання  ресурсів  і мотивацію  діяльності. Розподіл  повноважень  та  прав  власності  

визначає економічну  роль  окремих  суб’єктів  господарювання  й  перерозподіл доходів у 

суспільстві.  

Застосування новітніх технічних  і технологічних досягнень  у сфері використання, 

охорони  і  відтворення  земельних  ресурсів. Така форма знайшла відображення у наступних 

напрямках: використання даних ДЗЗ, ГІС, роль  ґрунтів  у  процесі  пом’якшення наслідків  

зміни  клімату, агролісівництво, розвиток  рослинництва  і тваринництва [5]. 

Враховуючи запропоновані  інноваційні  форми  управління  земельними ресурсами, 

доречно доповнити  в методологічному аспекті такі принципи як:  

- принцип системності, суть якого полягає у тому, що земельні ресурси потрібно 

розглядати системно «природа – суспільство – виробництво;  

- принцип постійного удосконалення, спрямований на постійне покращення результатів 

системи управління в сфері раціонального використання;  

- принцип високого динамізму, який враховує зміни ресурсного потенціалу, факторів 

внутрішнього середовища та форм організації;  

- «земельний менеджмент», полягає в спрямованості на забезпечення раціонального 

ведення господарства в умовах дефіциту ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів 

з мінімальними витратами, з оптимальною адаптацією до ринкових умов. 



38 
 

Всі розглянуті форми управління  земельними ресурсами необхідно розглядати через 

призму земельного законодавства та нормативно-правового забезпечення. 

Водночас ці форми не слід розглядати як щось дане раз і назавжди. Вони так само 

динамічні, як середовище, де здійснюється управління земельними відносинами, отже, 

можуть змінюватися, набувати нового змісту, узагальнюватися та вдосконалюватися. 

Потенціал  інноваційних  форм  управління  земельними ресурсами  потребує  

комплексного  моніторингу  їх  впливу  на  всі  аспекти сталого  розвитку  суспільства  в  

цілому. Для  прийняття  оптимального управлінського  рішення  необхідним  є  максимальне  

врахування екологічних, економічних  та  соціальних  передумов  та  закономірностей 

земельних  відносин  на  всіх  рівнях – глобальному, національному, регіональному, 

локальному. Інноваційні форми управління земельними відносинами є основним джерелом 

розвитку та найбільш дієвим інструментом ведення продуктивного, конкурентоспроможного 

та ефективного виробництва. А узагальнена та науково обґрунтована класифікація інновацій, 

дає можливість бачити перспективні напрямки інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств та ефективно планувати і управляти впровадженням 

інновацій.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 

 

Облік, планування, аналіз та контроль – ці функції управління зараз набувають сили. 

Їх роль у процесі управління підприємством зростає кожний день, переосмислюються 

завдання а також здійснюється наповнення новим змістом. В таких обставинах використання 

досвіду країн з ринковою економікою є особливо актуальним для процесу управління 

вітчизняних підприємств. З появленням такого явища, як контролінг, в управлінні зародився 

новий економічний напрямок роботи, реалізуючи фінансово-економічні функції в 

менеджменті сучасних підприємств. Цей відокремлений напрямок займається прийняттям 

стратегічних та управлінських рішень. Сучасні підприємства вимушені функціонувати в 

ускладнених умовах світового ринку, зростає роль управління, з`являється необхідність 

впровадження та розуміння нових принципів діяльності, використання методів та 

http://www.feg.org.ua/
http://www.unece.org/
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структурних елементів управління підприємствами. В таких умовах керівникам необхідно 

заздалегідь прогнозувати можливість ситуаційного розвитку на ринку, а також важливо 

своєчасно реагувати на будь-які загрози або можливості для підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Це стає можливим за допомогою реалізації інноваційного 

потенціалу господарюючого суб’єкта, до якого входить весь комплекс управлінських 

заходів, а основою є система контролінгу. 

Вивченням питань теорії та практики контролінгу займалося багато фахівців та 

дослідників, в тому числі Верхоглядова Н.І., Гребець О.Б., Задорожний Р.П., Ільїна С.Б., 

Одновелик В.І., Тарасюк М.В. Троян О.В, Шило В.П. та інші. Однак деякі питання його 

розвитку, в тому числі автоматизації, залишаються не достатньо опрацьованими, що 

обумовило актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є дослідження питань автоматизації системи контролінгу на 

підприємстві.  

Контролінг займає особливе місце в системі управління підприємством, здійснюючи 

інформаційне забезпечення в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві. За 

допомогою виконання даних дій, оптимізується використання наявних можливостей, 

здійснюється об’єктивна оцінка слабких та сильних сторін, запобігання кризові ситуації 

тощо.  

Поняття «контролінг» завжди вважалось неоднозначним, а тому з ним пов’язано 

багато непорозумінь та складних питань. Отже, дана стаття присвячена дослідженню ролі та 

місця контролінгу в управлінні підприємством, а також буде обґрунтована необхідність 

впровадження автоматизованого контролінгу. Для того щоб вижити в сучасних умовах 

світового ринку, менеджмент вітчизняних підприємств має застосовувати найсучасніший 

інструментарій щоб виявити резерви ефективності в існуючих системах управління. Для 

ефективного спостереження реалізації фінансових завдань був створений фінансовий 

контролінг. Фінансовий контролінг забезпечує: 

– вимірювання фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених.  

– встановлення планових фінансових показників і нормативів; 

– розробка певних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової діяльності 

підприємства; 

– розробка певних завдань і показників фінансового розвитку; 

Головною метою будь-якого контролінгу є така організація управлінського процесу, 

завдяки якій будуть досягненні цілі, поставленні перед керівництвом підприємством.  

Такі поняття, як «контролінг» та «контроль» являють собою абсолютно різні процеси, 

перший є орієнтований на майбутні рішення підприємства, а другий – завжди спрямований 

на минуле, його використовують для виявлення помилок, прорахунків або відхилень для 

аналізу в поодиноких випадках.  

Можна виявити правильну побудови будь-якої системи контролінгу – достатньо 

визначити її напрямок. Тобто, якщо система контролінгу  направлена вперед, то вона є 

обов’язково правильна. Завдання системи контролінгу є не тільки звіт про прибутки, до її 

обов’язків ще входить забезпечити важливою інформацією менеджмент підприємства. 

Отримання  прибутку та  витрати – це не всі завдання, використані в процесі забезпечення 

менеджменту підприємства інформацією для прийняття управлінських рішень. Контролінг, 

як підсистема фінансового управління підприємством, грає важливу роль. Вона 

використовується для надання підтримки та допомоги керівнику на підприємстві. Будь-яка 

служба контролінгу бере за джерело інформації дані з бухгалтерського обліку для вивчення 

явищ та процесів, порівняння фактичних показників із запланованими, виявлення слабких 

місць, аналізу причин відхилення, запропонування заходів щодо покращення ситуації яка 

відбувається на підприємстві. 

Адже керівництво має бачити реальні результати від роботи контролінгу, основною 

ідеєю служби є спрямованість та швидкий збір контролінгової інформації. Автоматизування 

контролінгу на підприємстві є необхідним заходом, адже воно дозволить збільшити 
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швидкість збору контролінгової інформації, а також підвищити ефективність управління 

підприємством.  За допомогою оперативного та стратегічного контролінгу можна визначити 

проблеми з управлінням персоналу, як: низька заробітна плата; неконтрольована 

заборгованість; сплата високих податків. 

Щоб досягти поставлених цілей необхідно використовувати сучасні інформаційні 

системи, широкий вибір яких представлений на вітчизняному ринку. Розробники гарантують 

наявність ефективних засобів та можливостей для того, щоб найефективніше автоматизувати 

управління підприємств у різних сферах національної економіки. Найбільш поширені зараз 

такі інформаційні системи, які мають комплексну структуру. До складу комплексних 

інформаційних систем входять деякі елементи контролінгу. У розробці інформаційних 

систем контролінгу приймають участь не тільки вітчизняні компанії, але й зарубіжні. Це такі 

як: 

– «Клієнт-Серверні Технології»; 

– SAS Institute; 

– «Alaf Consulting and Soft»; 

– SAP AG; 

– «Галактика»; 

– Oracle. 

Реалізація, контроль, аналіз управлінських рішень, ефективна система прийняття 

управлінських рішень це – є головними завданнями системи контролінгу. Щоб зробити вибір 

стосовно системи контролінгу, яка б забезпечила комплексну систему управління 

торговельною мережею, потрібна окрема оцінка відповідного функціонального модулю 

системи. Також великим підприємствам потрібно створювати свій власний відділ 

контролінгу, який буде слідкувати та направляти підприємство на правильне рішення. 

Оскільки система контролінгу управління являє собою набір модулів, робота яких ведеться 

за технологією клієнт-сервер, для забезпечення  широкого кола процесів вона підходить 

більше всього. Також система контролінгу дає можливість виконувати планування, 

управління та одержання великої кількості необхідної на підприємстві інформації. До складу 

системи контролінгу входять наступні програмні модулі: 

– контролінг; 

– облік та звітність; 

– технічне обслуговування; 

– торговельна діяльність; 

– організація виробництва; 

– контроль якості за роботою; 

– управління персоналом; 

– збут; 

– управління матеріальними потоками; 

– ремонт устаткування. 

Для невеликих підприємств розумніше буде обирати програмне забезпечення 

враховуючи вартість використання інформаційної. Для прикладу розглянемо інформаційну 

систему «Контролінг та бюджетування». Ця система  використовується для автоматизації 

технології бюджетування в мережах, за її допомогою можна скласти різноманітні фінансові 

бюджети (фіксовані, поточні, гнучкі, оперативні тощо) навіть без попередніх розробок. 

Програмне забезпечення містить в собі спеціальний модуль контролінгу, головна функція 

якого – оперативне виявлення відхилень діяльності управління торговельною мережею.  

Таким чином, враховуючи всю інформацію, яка була наведена вище, можна зробити 

висновок, що розв’язуючи завдання та вирішуючи методи управління, контролінг є одною з 

більш важливіших  систем управління підприємством. Контролінг це система яка реалізує 

процес перетворення існуючих методів аналізу, планування, обліку, контролю та 

координації. Контролінг, система яка допоможе будь-якому керівнику підприємства 

захистити свій бізнес від конкурентів, також досягти ефективного управління 
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підприємством, здійснювати аналіз даних і т.д. Також можна сказати що контролінг являє 

собою не тільки важливу роль в механізмі підтримки управління, а вважається її важливою 

функцією. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 

У статті узагальнено теоретичні підходи до інформаційної складової використання 

концепції контролінгу в бюджетній сфері та визначення напрямків підвищення ефективності 

діяльності бюджетної організації. 

При використанні програмно-цільового методу розподілу бюджетних коштів, в основі 

якого лежить кінцевий результат, збільшується значимість інструменту управління як 

контролінг, який дає змогу досягнути високих результатів, при мінімальних затратах. 

Ефективність системи контролінгу, в свою чергу, підвищується в умовах якісного 

інформаційного заповнення, який в свою чергу  вимагає формування мінімально необхідного 

обсягу достовірної та об’єктивної інформації з умовою прийняття найбільш оптимальних 

рішень щодо управління бюджетними ресурсами. 

В науковій літературі питання сутності та методології системи контролінгу в 

публічному управлінні розглядається все частіше, у зв’язку, з необхідністю впровадження 

ефективних засобів для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

Найвагоміший внесок в розвиток концепції системи контролінгу здійснили англійські, 

французькі, американські та німецькі вчені серед яких найвідомішими є И. Вебер, А. Дейли, 

Р. Манн, Х. Фольмут, Е. Хейннен, У. Шеффер, Б. Шрайт та багато інших. Знайшла 

відображення система контролінгу і в роботах таких вітчизняних вчених, як І. Давидович, 

А. Кармінський, Д. Лозовицький, Л. Малишева, М. Пушкарь, О. Терещенко, С. Фальк та 

інші. Велика кількість питань з впровадження системи контролінгу залишаються 

дискусійними і до сьогоднішніх днів, особливо за умов, коли впровадження концепції 

системи контролінгу почало збільшувати межі свого використання. 

Також варто зазначити, що процес контролінгу у сфері публічного управління не є 

законодавчо встановленим, що сприяє розробці нових концептуальних засад його реалізації. 

За таких умов особливого значення набуває процес його інформаційного заповнення, адже 

саме інформація є базою для прийняття прозорих та ефективних публічно управлінських 

рішень [2]. 
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Метою статті є узагальнення інформаційної складової використання концепції 

системи контролінгу в бюджетній сфері та визначення напрямків збільшення ефективності 

діяльності бюджетної організації. 

Курс нашої держави на європейську інтеграцію вимагає збільшення ефективності 

функціонування органів влади та зміни ставлення до управління неприбутковою 

організацією. Одним з перших основних кроків на цьому шляху стала Програма 

запровадження системи управління якістю в органах влади, була затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006р. № 614, дія якої була скасована в червні 2011 

року.  

В програмі наголошується, що у процесі входження України до ЄС потрібно 

реформувати систему державного управління, а найбільш ефективним засобом для 

досягнення цього є введення системи управління якістю в органах виконавчої влади 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001. Серія стандартів ISO 9001 є основою для всіх 

організацій з різних сфер промисловості чи економіки незалежно від продукції, що 

випускається або послуг, що надаються. Самі стандарти не встановлюють безпосередньо 

вимог до продукції або послуг. Відповідність вимогам стандарту ISO 9001 свідчить про 

певний рівень надійності постачальника послуг/продукції і стабільності його організації. 

Фактично наголос зроблено на технічній стороні справи і процедурах, що здебільшого 

відповідає механістичному уявленню про організацію. А такий підхід не надто задумується 

необхідністю зосередження уваги на споживачеві послуг [4]. 

В урядовому документі, на жаль, не має детальної статистики про використання 

міжнародного стандарту ISO 9001:2001 в органах державного управління країн-членів ЄС. А 

посилання на те, що в Японії зазначена, як система управління якістю задіяна майже у 90 

відсотках муніципальних органів, що відображає правильність тези про необхідність дуже 

обережного та виміряного використання закордонного досвіду, особливо азійських країн, де 

підходи до управління системою якості дуже тісно пов’язані з культурними та ментальними 

традиціями [3]. 

Впровадження стандартів серії ISO 9001 схоже на намагання використати класичну 

механіку для пояснення явищ, які їй не підвладні. Сучасні організації є складними 

системами, що розвиваються, і потребують використання більш сучасних засобів управління 

якості, які базуються передусім на довірі, що вимагає належного рівня самоконтролю та 

самооцінки. А ISO 9001 здебільш спрямоване на зменшення ймовірності спрямувати процес 

в неправильному напрямі, що призведе до небажаних наслідків. 

Основною відмінністю впровадження CAF в ЄС є те, що національним представником 

країн-членів ЄС у мережі національних представників є центральні органи виконавчої влади. 

В решті країн це або громадські організації, або навчальні заклади. Тобто, удосконалення 

системи управління в країн-членах є частиною національної стратегії розвитку країни. 

У 2011 році Українська асоціація якості, яка є Національним Представником від 

України, розробила деякий план заходів щодо впровадження моделі CAF у діяльність 

центральних та місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування України. Ця 

діяльність також підтримується Національним агентством України з питань державної 

служби, проте на сьогодні не існує жодного органу влади, який би впровадив CAF. Це не 

випадково, оскільки впровадження цієї системи вимагає зміни процесу і культури 

організації, наголошуючи на важливості та залученості кожного співробітника у справі 

боротьби за якість, і наголошує на необхідності інтеграції моделі CAF у стратегію організації 

з фокусом на споживача [1]. 

Перевагою СAF є стандартизована структура та система показників для інституцій 

публічного сектору із ступенем їх вимірювання, наявність досить прогресивного 

електронного інструменту для проведення оцінювання із можливістю отримання 

консультацій через Інтернет у будь-якому місці. Невеликий кошт впровадження та 

адаптованість до умов діяльності органів публічної влади з наголосом на результатах їх 

діяльності створює благодатне підґрунтя для впровадження цієї моделі. 
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Альтернативою двох попередніх систем управління якістю є система збалансованих 

показників, яка початково розроблялась для потреб бізнесу. Вона не має готової структури і 

стандартних показників, а лише пропонує методологію для розробки системи стратегічного 

планування й управління організацією та індивідуальних показників для різних рівнів 

управління в рамках чотирьох перспектив (перспективи навчання та розвитку; перспективи 

робочих процесів; перспективи для споживачів та фінансової перспективи). 

Таким чином, нагальною вимогою TQM (Total Quality Management) є орієнтація на 

задоволення споживачів, зацікавлених сторін та інших учасників, а сама модель має бути 

спрямована на постійне удосконалення. Завдяки впровадженню системи управління якістю 

склалося декілька моделей відзначення найкращих організацій бюджетної сфери. Найбільшу 

зацікавленість щодо удосконалення функціонування публічних інституцій можна 

спостерігати в Європі. Однак, не дивлячись на удосконалення цих процесів, українські 

бюджетні організації, на відміну від держав-сусідів залишаються поза процесом 

вдосконалення системи управління. Україна повернулася до вихідної точки визначення 

найбільш доцільної моделі управління якістю в органах публічної влади і створення 

належної інфраструктури для її впровадження. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

 Становлення 

національної економіки характеризується посиленням конкурентної боротьби, мінливістю 

зовнішнього середовища, вибагливістю споживачів стосовно якості продукції та якості 

обслуговування. В таких умовах підприємству потрібно аналізувати не тільки внутрішні 

проблеми, але вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища функціонування. Це можливо 

тільки при стратегічному ставленні до діяльності промислового підприємства. В минулі роки 

управління базувалося на аналізі внутрішніх проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності 

використання ресурсів, але практично не приділялась увага зовнішньому середовищу в якому 

доводиться працювати підприємству. Тому в сучасних умовах становлення ринкової системи все 

більшу актуальність набувають питання стратегічного управління. Класична теорія стратегічного 

планування та стратегічного управління була започаткована такими вченими як Ансофф І., 

Мексон М. Х., Томсон А. А., Стрікленд А. Дж., Портер М.. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pekon_2013_4_51.pdf
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 Питанням 

стратегічного управління приділяють значну увагу такі вітчизняні науковці як Шершньова З. Є., 

Василенко В.О., Ткаченко Т. І.,Міщенко А. П.,Пастухова В.В., та ін.. 

 Мета роботи – 

аналіз сутності та змісту стратегічного управління, обґрунтування необхідності впровадження 

принципів стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. 

Вперше термін «стратегічне управління» був впроваджений в 60–70 роки 20–го століття. В цей 

період з’явилась необхідність відокремити оперативне управління на рівні виробництва від 

управління на більш високому рівні. Це було обумовлено змінами в умовах ведення бізнесу, 

пов’язаних з посиленням конкурентної боротьби на ринку. 

 Стратегічне 

управління – це управління яке гнучко та оперативно реагує на зміни в конкурентному 

середовищі, орієнтує виробництво на ці зміни та на зміни потреб споживачів, що в цілому 

дозволяє підприємству вижити та досягти поставлених цілей. 

 Головною 

проблемою вітчизняних підприємств являється відсутність стратегічного управління. 

Підприємства планують свою діяльність припускаючи незмінність оточуючого середовища, 

складається план конкретних дій на сьогодні, та на майбутнє не враховуючи мінливість ринку. 

 При 

стратегічному управлінні здійснюється погляд з майбутнього в теперішній час, даються 

рекомендації як поводитися на даний момент, щоб досягти результатів в майбутньому 

враховуючи зміни в оточуючому середовищі, але не розробляється план конкретних дій на 

майбутнє. 

 У 

фундаментальній праці І. Ансоффа «Стратегічне управління» наводиться таке поняття стратегії: 

«за своєю сутністю стратегія є переліком правил для прийняття рішень, якими організація 

користується в своїй діяльності» [1]. Розробка та реалізація стратегії фірми базується на п’яти 

задачах стратегічного менеджменту: 

1. Визначення виду діяльності та розробка стратегічних напрямків її розвитку – необхідно 

визначити цілі та перспективи розвитку. 

2. Перетворення загальних цілей в конкретні напрямки роботи. 

3. Формування стратегії для досягнення сформованих цілей та 

результатів роботи. 

4. Ефективна реалізація обраного стратегічного плану. 

5. Оцінка результатів роботи, аналіз ситуації на ринку та внесення необхідних коректив в 

стратегічний план або методи його реалізації [4]. 

 Для визначення 

цілей підприємства необхідно знайти відповіді на наступні питання: «Хто ми?»,  «Чого ми 

прагнемо досягти?», «За рахунок чого ми плануємо досягти запланованих результатів?». Від 

здатності керівника правильно відповісти на поставлені питання залежить вибір курсу розвитку та 

визначення місії компанії. Після визначення загальних цілей потрібно обґрунтовано підійти до 

визначення більш конкретних напрямків та визначення стратегії. 

 Процес 

визначення стратегії повинен ґрунтуватися на детальному аналізі зовнішнього середовища та 

внутрішніх факторів підприємства. Недосконало проведений аналіз зовнішніх та внутрішніх 

факторів приведе до неякісної оцінки ситуації на ринку і внутрішнього стану підприємства та, 

відповідно, до помилок у розробці стратегії та плану реалізації стратегії. Розроблена стратегія 

мусить бути достатньо гнучкою. 

 Найбільш 

складним етапом стратегічного управління являється етап реалізації стратегії. Найкраща стратегія 

нічого не варта, якщо не існує якісної системи її реалізації. На цьому етапі важливою стає робота 

кожного рівня системи управління на підприємстві. Від кожного конкретного менеджера залежить 
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правильність реалізації стратегії, кожний менеджер повинен визначити задачі, які необхідно 

вирішувати на ділянці за яку він відповідає. 

 Основна задача 

стратегічного управління промисловим підприємством - використовуючи внутрішній потенціал та 

пристосовуючи його до змін у зовнішньому середовищі досягти поставлених цілей , зробивши 

підприємство конкурентоспроможним. 

 В умовах 

інтеграції вітчизняної економіки в міжнародний економічний простір пріоритетне значення 

набуває здатність підприємства проводити досконалу конкурентну політику. Розробка 

конкурентної політики неможлива без поглибленого вивчення суб’єктів ринку, продуктів–

аналогів, конкурентних переваг, впровадження інноваційних процесів на підприємствах та 

значних інвестиційних ресурсів. Адекватне та системне вирішення цих та інших проблем 

неможливе без застосування стратегічного підходу до управління підприємством. Впровадження 

принципів стратегічного управління потребує значних витрат часу та ресурсів, але ефективна 

робота підприємства в сьогоднішніх умовах неможлива без застосування цих принципів. Тільки за 

допомогою стратегічного управління стає можливою розробка довгострокової стратегії, яка 

дозволяє встигати за змінами в оточенні підприємства та вчасно і,головне, відповідно реагувати на 

ці зміни. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В АГРОХОЛДИНГАХ УКРАЇНИ 

 

Згідно з Законом України «Про холдингові компанії в Україні», холдинговою 

компанією є акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається 

корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств 

[1]. 

У сучасному розумінні агрохолдинг (новий аграрний оператор) – це потужний бізнес–

проект, створений для примноження капіталу засновників, за якого материнська компанія, 

володіючи контрольним пакетом акцій інших (дочірніх) підприємств, здійснює управління і 

контроль за їх діяльністю та завдяки цьому об’єднує їх в одну організаційну структуру з 

відповідними цілями, місією, баченням. Специфікою агрохолдингів є поглиблення 

вертикальної інтеграції з метою поєднання на засадах єдиного управління заготівлі, 

переробки, виробництва і реалізації готової сільськогосподарської продукції [2]. 

 Системи управління вітчизняних агрохолдингів мають власну функціональну 

специфіку розвитку та «еволюційну картину» постановки управлінських цілей заснованих на 

нових технологічних можливостях та комунікаційних рішеннях, що дозволяють здійснювати 

моніторинг діяльності на всіх етапах ланцюга утворення вартості, не обмежуючись рамками 

окремої структурної одиниці, в основі еволюції моделей управління знаходиться зміна 
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уявлень про вихідний елемент організації. Не зважаючи на постійну модернізацію системи 

управління агрохолдингами в Україні існують проблеми: 

 відсутність чітко сформульованої стратегії і розуміння її на всіх рівнях управління.  

 невідповідність юридичної, організаційної і фінансової структур як між собою, так і 

стратегічним цілям.  

 складність юридичної реорганізації. Полягає в проблемах переоформлення договорів 

оренди землі при злитті, поглинанні юридичних осіб. Ризик втрати контролю над 

землями при переоформленні договорів оренди землі. 

Сьогодні в Україні налічується близько 80 агрохолдингів, які успішно займаються 

підприємництвом. Одним з найбільш успішним за рейтингом є Ukrlandfarming агрохолдинг 

землі і підприємства якого розміщенні в 22 областях України. Група Ukrlandfarming є 

найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує 

найбільшим у країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему площею 654 тис. гектарів. 

Одним із критеріїв успіху став вдалий підхід до менеджменту. 

Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль 

організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних 

для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, стосується 

практично всіх сфер її діяльності. 

З позицій менеджменту агрохолдинги стикаються з рядом організаційних дилем. 

Біологічні та географічні особливості сільськогосподарського виробництва потребують 

своєчасних особливих для кожного конкретного регіону рішень. Коли материнська компанія 

намагається передати (або частково передати) повноваження на місця, це позбавляє її 

переваг масштабної діяльності та збільшує ризики неадекватного використання ресурсів, що 

призводить до нейтралізації ефекту масштабу в агрохолдингах. Однак дана проблема існує 

через нестачу кваліфікованих кадрів. В Ukrlandfarming навчання спеціалістів і менеджерів 

здійснюється на базі Корпоративного університету, який є єдиним центром управління 

системою знань на всіх підприємствах Ukrlandfarming PLC. Навчальні програми охоплюють 

усі сфери управлінської діяльності і спрямовані на те, щоб виробити у працівників 

системний підхід до розв’язання виробничих завдань, дати їм знання і навички, необхідні у 

щоденній роботі. Угоди про стратегічне партнерство підписано з Херсонським державним 

аграрним університетом, Миколаївським державним аграрним університетом, Полтавською 

державною аграрною академією, Дніпропетровським національним аграрним університетом 

і Житомирським національним агроекологічним університетом. Партнерська взаємодія з 

вищими навчальними закладами також передбачає проходження студентами виробничої і 

переддипломної практики на провідних підприємствах . 

Кожна компанія ризикує втратити контроль над землями при переоформленні 

договорів оренди землі. Однією із форм співробітництва Ukrlandfarming PLC з регіонами є 

соціальні договори з місцевими радами. За умовами договору Компанія відраховує певну 

суму з кожного гектара землі, орендованої в конкретному районі, до місцевого бюджету. 

Кошти, отримані регіонами за такими соціальними договорами, потім використовуються на 

вирішення першочергових питань місцевої громади, таких як ремонт доріг та освітлення 

вулиць, що дає можливість залучитися довірою громадян і продовжувати співпрацю не один 

орендний термін. 

Подолання проблем управління агрохолдингами в Україні можливе і потребує часу та 

бажання самих керівників. На практиці Ukrlandfarming доведено що вдало підібрана 

стратегія управління, бачення компанії і бажання отримувати прибутки може стимулювати 

ахрохолдинг до ефективного управління і як наслідок високих показників виробництва.  

Однією з важливих проблем агропромислового комплексу є низька ефективність 

сільськогосподарського виробництва, безробіття, занепад соціальної інфраструктури. Вихід 

із такої ситуації можливий шляхом розвитку соціально-економічного партнерства нових 

організаційно-правових форм господарювання, зокрема агрохолдингів, та органів управління 

на місцях, що за умов ефективної системи взаємодії здатне вивести Україну із кризи. 
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Горохівський коледж ЛНАУ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ – ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА 

ЕФЕКТИВНОЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх країн, галузей, 

підприємств і організацій. Мудрість управління на всіх рівнях полягає в забезпеченні 

належної якості продукції, оскільки лише продукція високої якості може бути 

конкурентоспроможною.  

Проблема якості багатогранна і має політичний, соціальний, економічний, науково-

технічний і організаційний аспекти, вона є найважливішим чинником підвищення рівня 

життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. 

Наявність системи якості, яка базується на відповідності міжнародним стандартам, – 

запорука забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу товару. 

Система управління якістю – це організаційна основа управління підприємством, 

система менеджменту організації стосовно якості [3, с. 6].  

Під створенням систем управління якістю  розуміється її розроблення та 

впровадження у діяльність підприємства.  Розробка системи якості в основному полягає в  

тому, щоб спочатку з урахуванням  рекомендацій  стандартів  ISO  9001:2000 визначити  

склад  необхідних функцій системи якості, а потім визначити структури, що виконують або 

будуть виконувати ці функції. Після цього розробляються нові та переробляються  або  

використовуються наявні нормативні документи для виконання всіх функцій.  [2, с. 195]. 

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ISO серії 9000. Вони 

встановили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов з оцінювання систем якості й 

одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції і жорстко 

зорієнтовані на споживача [1, c. 105]. 

Система якості – сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, 

процесів, ресурсів, які забезпечують загальне управління якістю. Принцип «петлі якості» 

передбачає, що система якості повинна охоплювати усі стадії життєвого циклу товару [1, 

с.109].  

Забезпечення якості – це сукупність запланованих і систематично здійснюваних 

заходів, які створюють необхідні умови для виконання кожного елемента «петлі якості» так, 

щоб продукція задовольняла визначені вимоги. Особливе місце серед усіх заходів належить 

тим, які спрямовано на запобігання будь-яким відхиленням від стандартів. Система має 

функціонувати в такий спосіб, щоб забезпечувати впевненість у тому, що проблеми буде 

http://www.ulf.com.ua/ua/company/about/
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своєчасно розв’язано [2, c. 197]. 

Процеси управління в системі якості продукції діляться на дві групи:  

1)  ті, що переводять систему виробництва на високий рівень, забезпечують 

виробництво і засвоєння продукції більш високої якості; 

2)  ті, що підтримують систему виробництва у стійкому стані, забезпечують випуск 

основної продукції запланованого рівня якості. 

В процесі управління якістю продукції розробляються і виконуються технічні, 

організаційні, економічні, соціальні і ідеологічні заходи. 

Широке застосування передової науки і техніки, чітка організація праці, висока 

виробнича дисципліна, моральна і матеріальна відповідальність і зацікавленість, висока 

культура виробництва є важливими умовами підвищення якості продукції. Чим вище 

загальноосвітній рівень і професійна майстерність працівника, тим краще якість його праці, 

тим кращу продукцію він випускає. Фізичні якості і психологічний стан людини, 

темперамент також впливають на якість продукції. 

Ф. Кросбі, що є одним з ведучих консультантів якості, звернув увагу на важливість 

системи заохочення. Визнання заслуг співробітників і їхнє стимулювання до досягнення 

високих результатів є складовою частиною управління якістю [1, с.106].  

Особливостями підходу до управління якістю є: 

 орієнтація на постійне вдосконалення процесів і результатів праці в 

усіх підрозділах фірми, контроль якості процесів виробництва; 

 ліквідування можливості припущення дефектів; 

  дослідження і аналіз проблем, які виникають по «принципу потоку», що 

підіймається, тобто від попередньої операції до наступної; 

  принцип «твій споживач – виконавець наступної виробничої операції»; 

  відповідальність за якість результатів праці. 

Найбільш ефективно процес покращення якості продукції протікав у Японії, яка 

стала у 80-ті роки світовим лідером у визначенні рівня якості за багатьма видами товарів. 

Цей процес дістав назву «японського дива» – впровадження досконалої технології, яка 

стосується виробництва обслуговування. Саме тут було виділено 4 рівня якості. Перший 

рівень – відповідність стандарту. Другий рівень –відповідність використанню. Третій рівень 

– продукт має відповідати фактичним вимогам ринку. Четвертий рівень – відповідність 

прихованим потребам. Перевагу у покупців отримують ті товари, що задовольнять потреби, 

які у споживачів носили неявний, малозрозумілий характер. 

На японських фірмах розроблена програма для забезпечення якості, яка отримала 

назву «п’ять нулів». Вона сформульована у вигляді коротких правил: не створювати умов 

для появи дефекту, не передавати дефектну продукцію на наступну стадію, не приймати 

дефектну продукцію з попередньої стадії, не змінювати технологічні режими, не 

повторювати помилок. 

Україна істотно відстає від європейських країн за рівнем якості продукції. За 

статистикою, відсоток виготовлення бракованої продукції на більшості промислових 

підприємств України в 2014 році склав 10%, при допустимій нормі 5%. Перевищення норми 

в 2 рази свідчить про те, що без суттєвих змін в управлінні якістю на підприємстві 

вітчизняна продукція не буде користуватися попитом на європейському рівні, де відсоток 

браку коливається від 0,5% до 0,8% . 

За кордоном, на відміну від України, широко використовують методику морального 

впливу на працівників, вважається, що якість праці на 90% визначається вихованням, 

осмисленістю і лише на 10% – знаннями. 

Забезпечення якості продукції – одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і 

втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на 

продукцію і збільшенню суми прибутку не лише за рахунок обсягу продажів, а й за рахунок 

вищих цін. Саме в умовах відкритої ринкової економіки, проявляються фактори, які роблять 
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якість продукції умовою виживання товаровиробників, мірилом результативності її 

господарської діяльності, економічного добробуту країни. 

Нами проведено дослідження впровадження системи управління якістю на одному з 

м’ясопереробних підприємств, яке створене у травні 2001 року на базі відкритого 

акціонерного товариства «Нововолинський м’ясокомбінат» – ТзОВ ВМП і спеціалізується на 

переробці свинини та входить до промислової групи «Пан Курчак». Виробничі ресурси 

зосереджені на території Волинської області. Розпочавши активну діяльність у 2002 році, 

підприємства торгової марки «Пан Курчак» за короткий проміжок часу створили 

найпотужнішу виробничу структуру в цій галузі на Західній Україні. У тиждень виробничі 

цехи підприємства виробляють 375 тон ковбасної продукції і м’ясокопченостей. Штат 

товариства ВМП налічує 360 висококваліфікованих співробітників. Кадрова політика 

направлена на чітке визначення сфери обов’язків кожного працівника.  

На підприємстві ТзОВ «СМП» «Пан Курчак» діє сертифікована система 

менеджменту безпечності продуктів харчування. Згідно ДСТУ ISO 9000-2001 встановлено 

вісім принципів управління, які найвище керівництво використовує для поліпшення 

показників діяльності підприємства: 

  Орієнтація на замовника.  

 Лідерство. 

  Залучення працівників. 

  Процесний підхід.  

  Системний підхід до управління.  

  Постійне поліпшення.  

  Прийняття рішень на підставі фактів. 

  Взаємовигідні стосунки з постачальниками [3, с. 6]. 

Підприємство постійно розширює асортимент продукції, що випускається. 

Синтетичні та гормональні домішки на підприємствах компанії не використовуються. Якісна 

сировина є основою для виробництва продукції високої якості. Підприємство працює під 

гаслом: «Завжди свіжа продукція від доброго господаря!». Контроль виробничих стандартів, 

сучасне м’ясопереробне устаткування, високий рівень ветеринарно – санітарної культури на 

всьому ланцюгу створення продукції від вирощування кормів і від годівлі свиней до 

виробництва і реалізації готової продукції, орієнтація на замовника, гарантує споживачу 

товар відповідно до вимог міжнародних стандартів і технічних регламентів. Особлива увага 

на підприємстві надається модернізації та інноваціям виробничих процесів, процесному і 

системному підходу до управління, які дають можливість підвищити якісні і кількісні 

показники готової продукції та оптимізувати процес фінансово-господарської діяльності. 

Підтвердженням ефективного втілення інвестиційних проектів стало будівництво цеху забою 

та переробки свинини. Інвестиції у проведену реконструкцію склали більше 20 млн. гривень. 

Система менеджменту на підприємстві, новітні технології, втілені у проекті,   відповідають 

найжорсткішим вимогам, які діють в країнах ЄС. Торгова марка «Пан Курчак» – стабільний і 

надійний діловий партнер, який гарантує високоякісну продукцію, своєчасну доставку та 

рекламну підтримку. Компанія готова до співпраці з вітчизняними та зарубіжними 

партнерами, які працюють у галузі торгівлі та тваринництва. 

Стратегія розвитку підприємства передбачає постійне поліпшення, досягнення 

максимального завантаження виробничих потужностей і поступове збільшення частки 

виробництва продукції вищого цінового сегменту. Продукція відзначена почесними 

нагородами, а використання нових і традиційних рецептур дали змогу задовольнити 

вишукані смаки споживачів.  

Проведене дослідження показало, що вирішення проблеми підвищення якості 

продукції та ефективної діяльності підприємства – це впровадження системи менеджменту 

організації якості і безпечності харчових продуктів,  високий його імідж серед покупців, це 

вихід не тільки на внутрішній, а й на зовнішній ринок, це основа для одержання 

максимального прибутку та забезпечення стійкого фінансового становища. 
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Таким чином, можна стверджувати, що якість – це авторитет підприємства, 

підвищення прибутку, зростання процвітання, і робота по управлінню якістю на 

підприємстві – головне завдання для всього персоналу, від керівника до конкретного 

виконавця. 
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ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Система споживчої кооперації України, сформована в рамках радянської системи 

господарювання, дуже повільно адаптується до ринкових умов. 

Останнім часом спостерігаються позитивні тенденції її розвитку, зокрема: розширення 

горизонтальних зв’язків та економічної самостійності суб’єктів господарювання, інтеграція 

галузей діяльності підприємств і організацій, посилення взаємозумовленості структурних 

елементів системи управління [1, c. 9]. Однак організаційні форми та структури управління в 

системі споживчої кооперації стають перепонами для ринкових змін. Зазначені обставини 

свідчать про необхідність перегляду засад організації системи споживчої кооперації.  

Специфіка побудови підприємств і організацій системи споживчої кооперації, у тому 

числі в торгівлі, порядок їх підпорядкування спілкам споживчих товариств різного рівня 

вимагають вирішення проблеми розподілу відповідальності за здійснення функцій 

управління [3, c. 264]. Окремі напрями реорганізації системи споживчої кооперації окреслено 

в рішеннях з’їздів споживчої кооперації України, Стратегії розвитку споживчої кооперації 

України (2004–2015 pp.) [7], Програмі подальшого  реформування системи споживчої 

кооперації України [5]. 

Діяльність будь-якої соціально-економічної системи потребує певної її організаційної 

форми управління, під якою розуміють спосіб поєднання структурних частин в єдине ціле 

відповідно до завдань та цілей функціонування системи. Сучасні споживчі товариства у 

господарсько-економічному аспекті – це великі торгово-виробничі комплекси, які мають 

відповідну внутрішню структуру управління. Багатогалузева господарська і соціальна 

діяльність споживчої кооперації передбачає застосування відповідних, специфічних для неї, 

організаційних форм управління. Внутрішня структура споживчої кооперації України 

формувалася протягом багатьох десятиліть як складна багаторівнева система та мала за мету 

забезпечення цілісності системи, а також її централізації у прийнятті основних рішень.  

Споживча кооперація в Україні – це система самоврядних організацій громадян 

(споживчих товариств, їх спілок, об’єднань), а також підприємств та установ цих організацій, 

яка є самостійною організаційною формою кооперативного руху.  

Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самоврядна 

організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та 

взаємодопомоги об’єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного 

організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член 
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споживчого товариства має частку в його майні.  

Споживче товариство є юридичною особою та діє на основі статуту. Споживчі 

товариства можуть на добровільних засадах об’єднуватися у спілки, інші форми об’єднання, 

передбачені законом, єдину спілку споживчих товариств України і мають право вільного 

виходу із них. Взаємовідносини між споживчими товариствами та спілками ґрунтуються на 

договірних засадах.  

Спілки споживчих товариств, з одного боку, є самостійними суб’єктами 

господарювання і здійснюють власну господарську діяльність, а з іншого – виконують 

координаційні, організаційні, представницькі, інші делеговані функції. Вони надають 

споживчим товариствам практичну допомогу у здійсненні господарської діяльності, 

упровадженні у практику досягнень науково-технічного прогресу, передового досвіду, 

здійснюють науково-дослідні та дослідно-практичні роботи, підготовку й підвищення 

кваліфікації кадрів, вирішують господарські суперечки між організаціями і підприємствами 

споживчої кооперації.  

Райспоживспілка як організаційна форма управління споживчою кооперацією 

засновується на добровільних засадах споживчими товариствами певного адміністративного 

району. До її складу можуть входити й інші кооперативні, державні та громадські 

організації, господарські товариства. Щодо об’єднуваних споживчих товариств 

райспоживспілка виконує делеговані їй споживчими товариствами загальні функції 

управління, а також власну господарську діяльність у різних галузях: роздрібній і гуртовій 

торгівлі, громадському харчуванні, виробництві, заготівлях, сільському господарстві. 

Обласна споживспілка на добровільних засадах входить до складу Центральної спілки 

споживчих товариств України (Укоопспілка), виконує зобов’язання членів спілки, 

визначених Статутом Укоопспілки та має право вільного виходу з неї. Відповідно до своїх 

статутних цілей і завдань вона може на договірних засадах входити до кооперативних, 

громадських, інших об’єднань, спілок споживчих товариств; бути учасником (засновником) 

господарських товариств та інших суб’єктів господарювання зі збереженням повної 

господарської самостійності й прав юридичної особи.  

Обласна споживспілка делегує Укоопспілці додатково до функцій, передбачених 

законами України «Про кооперацію» [4] і «Про споживчу кооперацію» [6]  та її Статутом, 

частину своїх повноважень і виконання окремих функцій. Конкретні умови делегування 

повноважень та функцій визначаються Радою споживспілки і Правлінням Укоопспілки й 

закріплюються в договорі, що укладається між споживспілкою та Укоопспілкою. Право 

підпису договору надається голові Правління споживспілки.  

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) – всеукраїнська 

некомерційна організація, діяльність якої спрямована на представництво і захист інтересів 

споживчих товариств, спілок та їх членів у відповідних державних і міжнародних 

організаціях. Укоопспілка також відповідає за координацію дій членів кооперації, розвиток 

та просування кооперативних ідей. Вона об’єднує на добровільній основі обласні споживчі 

товариства,  районні та міське споживчі товариства Київської області.  

Водночас, устрій системи Укоопспілки не повною мірою відповідає положенням 

Закону України «Про споживчу кооперацію» [6]. Відповідно до ст. 8 цього Закону 

«об’єднуватися у місцеві спілки, у тому числі в Центральну спілку споживчих товариств 

України» можуть лише споживчі товариства. На практиці членами обласних спілок, окрім 

споживчих товариств, є райспоживспілки, а членами Укоопспілки – обласні та районні 

спілки споживчих товариств, окремі споживчі товариства. Це зумовлює суперечливість 

підстав, на яких споживспілки виконують свої повноваження і функції, оскільки вони не 

завжди були делеговані їм споживчими товариствами.  

Правовий статус споживчих товариств та їх об’єднань є неоднозначно врегульованим. 

Закон України «Про кооперацію» визначає споживчий кооператив (споживче товариство) як 

кооператив, який утворюється об’єднанням фізичних та/або юридичних осіб для організації 

торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, 
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виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб 

його членів [4]. Отже, споживче товариство і споживчий кооператив, з правової позиції, 

тотожні, але кооператив – ширше поняття порівняно зі споживчим товариством. Стаття 94 

Господарського кодексу України визначає кооперативи як добровільні об’єднання громадян 

задля спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, які 

можуть створюватися в різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Відповідно до 

ст. 86 Цивільного кодексу України непідприємницькі товариства (кооперативи, крім 

виробничих, об’єднання громадян тощо) й установи можуть поряд зі своєю основною 

діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і 

якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню [8]. 

 У Господарському кодексі України статус кооперативів та їх об’єднань визначається у 

ст. 10 «Підприємства колективної власності», якими визнаються корпоративні або унітарні 

підприємства, що діють на основі колективної власності засновника (засновників) [2]. Згідно 

зі статтею 111 Господарського кодексу України, споживчі товариства, їх спілки (об’єднання) 

можуть утворювати для здійснення статутних цілей підприємства, установ та інших 

суб’єктів господарювання. Підприємствами споживчої кооперації визнають унітарні або 

корпоративні підприємства, засновані споживчим товариством (товариствами) або спілкою 

(об’єднанням) споживчих товариств задля здійснення статутних цілей цих товариств, спілок 

(об’єднань). Стаття 93 Господарського кодексу України надає перелік підприємств 

колективної власності: виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, 

підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені 

законом. Отже, зі зазначеного переліку випадають інші кооперативи (сільськогосподарські, 

сервісні) і споживчі товариства, оскільки підприємства та організації споживчої кооперації 

не тотожні споживчому товариству.  

Істотною проблемою в системі споживчої кооперації є втрата балансу між 

централізацією і децентралізацією у прийнятті управлінських та господарських рішень: 

рішення, які мають ухвалюватися на місцях самостійно, потребують численних 

централізованих погоджень. Взаємопов’язаність усіх ланок у системі споживчої кооперації 

(відносини членства між споживчими товариствами і спілками) може використовуватися 

зацікавленими особами для здійснення тиску на споживчі товариства чи їх спілки з метою 

заволодіння їхнім майном.  

В основі побудови системи споживчої кооперації України доцільно залишити 

ієрархічну структуру, але засновану на інших принципах. Статус суб’єкта господарської 

діяльності доцільно залишити тільки за споживчими товариствами. 

Отже, метою реорганізації системи споживчої кооперації є вихід на нову організаційно-

економічну модель її функціонування. Суб’єкти господарювання споживчої кооперації 

мають отримати організаційну та економічну самостійність, використовувати у широких 

масштабах підприємницькі форми діяльності. Ринкова орієнтація розвитку кооперативних 

підприємств не суперечить принципам і суті споживчої кооперації й не є свідченням 

перетворення споживчих товариств та спілок на підприємницькі структури. Вона повинна 

зміцнити конкурентні позиції суб’єктів господарювання, підвищити ефективність їх 

функціонування й забезпечити поєднання особистих, колективних і суспільних інтересів.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним із центральних інститутів і головною рушійною силою ринкової економіки є 

підприємництво. Без нього не може гармонійно розвиватися жодна держава. Адже саме 

підприємництво значною мірою визначає темпи економічного зростання, динаміку та 

структуру валового внутрішнього продукту, а підприємець, відповідно, є домінуючим 

суб'єктом, центральною фігурою функціонування і розвитку ринкового господарства. Разом з 

тим, посилення глобалізаційних процесів, які певною мірою типізують процеси 

підприємницької діяльності, обмеженість бюджетних джерел фінансування соціальної сфери, 

необхідність вирішення нагальних екологічних проблем, виникнення нового типу 

споживача, вибір якого ґрунтується не лише на якісних характеристиках товару, що 

пропонується, але і на етичній поведінці компанії, призвело до формування нових цільових 

настанов для сучасних бізнес-організацій, які повинні орієнтуватися не лише на потреби 

ринку у певних товарах і послугах, але і на загальнолюдські цінності. Зрештою, усе це 

сприяло посиленню соціальної спрямованості підприємництва, виникненню феномену 

соціальної відповідальності і свідчить про те, що для сталого розвитку суспільства сьогодні і, 

особливо, в майбутньому, однієї ефективності економіки замало, необхідно ураховувати 

інтереси широкого кола людей, яких торкається підприємницька діяльність. 

Варто зазначити, що, незважаючи на більш ніж двадцятилітній період свого розвитку, 

українське підприємництво ще не стало на позиції соціальної відповідальності. Як показує 

практика, у сучасній Україні ще не сформовані традиції соціально відповідального ведення 

бізнесу. Однак останнім часом деякі компанії почали заявляти про соціальну 

відповідальність як про свою бізнес-стратегію. 

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – відповідальне ставлення будь-якої 

компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна 

соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та 

постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. 

Соціальна відповідальність бізнесу: 

- сприяє сталому розвитку, у тому числі здоров'ю і добробуту суспільства; 

- зважає на очікування зацікавлених сторін; 

- відповідає чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки; 

- інтегрована у діяльність організації та практикується в її відносинах. 
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Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це відповідальність тих, хто 

приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення 

впливають. За визначенням Ф. Котлера та Н. Лі соціальна корпоративна відповідальність – 

це вільний вибір на користь зобов’язання підвищувати добробут громади через відповідні 

підходи до ведення бізнесу, а також надання корпоративних ресурсів [3, с. 3]. Отже, 

соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси 

суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, 

працівників, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності. 

СВБ є добровільною діяльністю компаній приватного і державного секторів, 

спрямованою на дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, 

соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на 

навколишнє середовище тощо, з метою вирівнювання наявних економічних і соціальних 

диспропорцій; створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою; 

покращання результативності бізнесу та показників прибутковості у довгостроковому 

періоді. СВБ містить у собі процедури і практики компаній з семи аспектів діяльності: 

1. організаційне управління; 

2. права людини; 

3. трудові відносини; 

4. етична операційна діяльність; 

5. захист навколишнього середовища; 

6. захист прав споживачів; 

7. розвиток місцевих громад і співпраця з ними. 

На сьогоднішній день виділяють три найбільш популярні моделі корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ), які відповідають трьом моделям корпоративного 

управління: американська, європейська, японська. В американській моделі навіть на 

сьогоднішньому етапі переважає філантропічний підхід, що передбачає розподіл частини 

прибутку компанії для інвестування її суспільно-корисних ініціатив. Подібного роду 

добродійна діяльність часто не пов’язується з основною діяльністю компанії і легко може 

бути скорочена залежно від економічної ситуації і політики компанії. 

Відповідно до Європейської моделі КСВ, соціально-відповідальна діяльність компанії 

пов’язана з досягненням її бізнес-цілей і є частиною стратегії створення додаткової 

інвестиційної привабливості компанії. Практично всі ініціативи, що фінансуються компанією 

в рамках такої моделі, мають безпосередньо стосуватися підвищенню прибутку. 

Соціальна відповідальність корпорації в Японії підтримується культурними 

традиціями країни. Азійська модель корпоративної відповідальності передбачає соціальну 

згуртованість на рівні компанії і ділову згуртованість на рівні індустріальної групи. 

Управління бізнесом, з японської точки зору, не може обмежуватися тільки організаційним 

розвитком і отриманням прибутку, а має базуватися на правильному сприйнятті буття, 

суспільства і навколишнього світу, усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством і 

прагненні до прогресу цивілізації в цілому. 

За допомогою методу анкетування, провівши дослідження і опитавши 50 

респондентів, ми дійшли до висновку, що більша половина опитаних, навіть не знають, що 

таке соціальна відповідальність підприємств чи бізнесу. Багато з опитуваних взагалі 

нехтують соціальною відповідальністю, оскільки вважають її не обов’язковою. Всі опитувані 

респонденти знають хоча б одне підприємство яке не дотримується корпоративної соціальної 

відповідальності. Майже четверта частина опитуваних вважає, що соціальна відповідальність 

підприємств (СВП) в Україні на сьогодні є задовільною. Однак, в сьогоднішніх умовах 

розвитку ринкової економіки України, СВП є не задовільною, оскільки недостатньо 

регулюється державою та є необов’язковою для підприємства. Серед опитаних майже всі 

студенти і продавці-консульнанти підтримують ідею щодо влаштування заохочувальних 

проектів, однак не всі керівники її підтримують. 
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Досвід країн з високорозвинутою ринковою економікою показує, що соціальна 

відповідальність корисна усім суб’єктам ринкової економіки, як підприємству, так і державі 

та суспільству в цілому, тому реалізація цільових соціальноорієнтованих проектів 

(соціальних проектів) є не менш важливою, ніж відрахування до бюджету на соціальні 

потреби держави. Таким чином, Україні на державницькому рівні необхідно більше уваги 

приділяти проблемам повязаним із соціальною відповідальністю ведення бізнесу та створити 

всі необхідні передумови для розвитку соціально орієнтованого підприємництва. 
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ВПЛИВ МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ТОРГОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах сучасної економічної ситуації будь-яка компанія, яка прагне успішно 

працювати на ринку споживчих товарів, повинна орієнтуватися не тільки на якість і 

актуальність продукції, що випускається, на своєчасну доставку її в торгові точки, але 

замислюватися про мерчендайзинг своєї продукції. Застосування мерчендайзинга має таке ж 

значення для успішного продажу розробленої  продукції, як створення бренду товару, 

проведення рекламних акцій різного роду. Дана маркетингова стратегія дозволяє ефективно 

просувати той або інший товар, марку, упаковку саме в торговому залі, де безпосередньо 

ухвалюється рішення про покупку. 

Основною умовою продажу товарів у магазині є вміле використання оптимальних способів 

візуальної презентації товарів споживачам, що є предметом мерчендайзингу. 

 Мерчендайзинг – це комплекс досліджень та методів, які забезпечують найбільшу валову 

виручку з одиниці торгової площі. За своїм первинним змістом мерчендайзинг виступає як 

комплекс заходів, спрямованих на оптимізаціі підготовки товарів до продажу, привернення уваги 

покупців та спонукання їх до здійснення імпульсивних покупок. 

 Сьогодні  мерчандайзинг  розглядається як загальний процес управління продажем 

товарів, що пов'язано з розробленням товарної політики, формуванням каналів постачання 

товарів для роздрібної торгівлі, управлінням товарними запасами та асортиментом товарів, 

організацією внутрішньомагазинних операцій та процесів (розміщення, викладка товарів, 

організація обслуговування покупців), а також розробкою дизайну магазину та рекламно-

інформаційною роботою. 

 Кому потрібен мерчендайзинг?: виробнику - для укріплення марки, підвишення 

упізнання товару, росту об’ємів  продажу; дистиб‘ютору -  для забезпечения постійної  

присутності товару в роздрібній сітці; роздрібній торгівлі -  для стимулювання відвідувачів до 

більшої  кількості покупок, залучення більшої кількості споживачів. Мерчендайзинг, як 

система стратегій просування товару, марки або упаковки, дозволяє контролювати процес 

продажу в роздрібній торговій мережі, стимулювати споживачів у виборі і покупці товару. 

Переваги мерчандайзингу: 
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- постійна присутність в торговій залі; 

- знання специфіки торгівельного підприємства; 

- налагодження комунікації із адміністрацією торгівельної одиниці; 

- оптимізація вартості послуг; 

- скорочення витрат; 

- висока якість послуг; 

- регулювання об’єму послуг тощо. 

Застосування даної технології в процесі реалізації продукції, з одного боку, робить 

простішим процес орієнтації покупця в пропонованому асортименті товарів, покращує 

впізнанність торгових марок, з інщого, - економить бюджет компанії по просуванню товару, 

збільшує об`єми продажу і прибутку. 

Мерчендайзинг - це сучасний інструмент маркетингу, що дозволяє компанії отримати 

перемогу. Аналіз отриманих статистичних даних показує залежність збільшення рівня 

продажів, в середньому, на 13% від ефективного і грамотного застосування стратегії 

мерчендайзингу. Успішна реалізація даної технології дозволяє значно підвищити 

прибутковість підприємства, не нарощуючи об`ємів продажу товарів. З усіх засобів 

збільшення попиту на продукцію мерчендайзинг виділяється своєю відносно дешевою ціною 

для фірми та дієвістю відносно потреб споживача. 
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СУТНІСТЬ БЕНЧМАРКІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТРАТЕГЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічний розвиток в діяльності підприємства на стратегічному рівні, можливий 

завдяки застосуванню інструментів бенчмаркінгу при постійному дослідженні кращого 

досвіду та впровадженні відповідних практик щодо конкретного підприємства. Одним із 

найважливіших напрямків аналітичної роботи на підприємстві є дослідження економічної 

ефективності його діяльності, на основі якого дається оцінка отриманих кінцевих 

результатів, що характеризують підсумки діяльності підприємства, формується стратегія 

діяльності підприємства в галузі використання ресурсів, виробляються заходи щодо її 

реалізації.  

Вперше термін "бенчмаркінг" як засіб оцінювання ефективності бізнесу було 

використано в 1972 р. в Інституті стратегічного планування в Кембриджі (США) під час 

дослідницької діяльності консалтингової групи PIMS, яка встановила, що для того, щоб 

знайти ефективне рішення в сфері конкуренції, необхідно знати кращий досвід інших 

підприємств, які досягли успіху у подібних умовах. Фактично бенчмаркінг – це 

альтернативний метод стратегічного планування і аналізу не від досягнутого, а відповідно до 

досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не власні 

досягнення, а найкраща практика конкурентів [2, с. 39]. В даний час він розглядається як 

майбутній інструмент організації міжнародних обмінів з урахуванням культури та 

національних особливостей процесів організації виробництва.  

Здебільшого розрізняють три види бенчмаркінгу: 

 внутрішній бенчмаркінг, який зводиться до аналізу та порівняння показників 

діяльності різних структурних підрозділів одного й того самого підприємства. 

 бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів – сконцентрований на 

порівняльному аналізі товарів (робіт, послуг), продуктивності виробничих процесів та інших 

параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-

конкурентів.  
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 функціональний бенчмаркінг, за якого аналізуються окремі процеси, функції, 

методи та технології порівняно з іншими підприємствами, які не є конкурентами. 

У більш узагальненому плані дані етапи можна підсумовувати в шість етапів процесу 

бенчмаркінгу:  

Етап 1. Визначення об'єкта бенчмаркінгу.  

Етап 2. Вибір партнера з бенчмаркінгу (порівняльні компанії).  

Етап 3. Визначення методів збору інформації та її пошук.  

Етап 4. Аналіз отриманої інформації.  

Етап 5. Впровадження.  

Етап 6. Нова оцінка об'єкту бенчмаркінгу [4, с. 84]. 

Не кожне підприємство може дозволити собі розробити та здійснювати стратегію  

зростання без використання позитивного досвіду, особливо в умовах глобальної фінансово-

економічної кризи, яка існує на даний час, оскільки це дуже довготривалий та складний 

процес, що визначається факторами внутрішнього і зовнішнього середовища. Стратегічні 

зміни означають масштабні процеси трансформації, що відбуваються під впливом 

підприємницького середовища  з урахуванням потенціалу підприємства. Скерованість та 

інноваційний розвиток передбачає позитивні якісні зрушення в діяльності підприємства, 

зміну поточного стану підприємства на суто інший, більш якісний [1, с. 151].  

Бенчмаркінговий підхід призводить до істотної зміни процедури прийняття рішень при 

формуванні стратегії підприємств. Тому можна говорити про бенчмаркінгову стратегію 

сучасних підприємств. Бенчмаркінгова стратегія – це процес виявлення, дослідження, 

запозичення та адаптації передового досвіду підприємств однієї галузі, а також підприємств 

інших галузей («out-ofbox») з метою розвитку.  

Таким чином, бенчмаркінг – це альтернативний метод стратегічного планування і 

аналізу не від досягнутого, а відповідно до досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у 

розробці стратегічних планів є не власні досягнення, а найкраща практика конкурентів. 

Застосування цього методу для підприємства має такі позитивні наслідки, як: поліпшення 

власного бізнесу, одержання стратегічної переваги, збільшення рівня організаційного знання 

щодо досліджуваного підприємства та усвідомлення порівняльного стану підприємства. Він 

є надзвичайно корисним інструментом при управлінні економічним розвитком вітчизняних 

підприємств, оскільки, дозволяє переглянути внутрішню ефективність діяльності 

підприємства та виявити перспективні шляхи його діяльності.  
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Сучасний стан сільської місцевості України характеризується гострою кризою 

робочих місць і як наслідок швидких темпів урбанізації. Нерівномірний розподіл населення 

призводить до екологічних проблем, неповної задіяності ресурсів, соціальної нерівності 

населення і, як наслідок, підвищення градусу напруги в суспільстві. Для того щоб вирішити 

цю проблему необхідний комплексний підхід: 

- Розміщення підприємств з виготовлення і переробки продукції різних 

розмірів у сільській місцевості 

- Відновлення інфраструктури у сільській місцевості 

- Створення сприятливих податкових умов для ведення підприємницької 

діяльності у сільській місцевості 

-  Підготовка молодих кваліфікованих працівників та перекваліфікація 

вже наявного персоналу 

- Визначення перспективного напрямку розвитку конкретної сільської 

місцевості 

- Підвищення інвестиційної привабливості сільських територій.  

Створюючи переробні підприємства аграрного напрямку ближче до 

сировинної бази, підприємство могло б економити кошти на перевезенні необхідних 

складових. Продукція рослинництва і тваринництва, яка апріорі є наявною в сільській 

місцевості, транспортується до підприємств, які розміщені у містах чи неподалік від 

них. За таким принципом мігрують і робочі місця. Українці вже ментально дозріли до 

висновку що проживати варто там, де є наявними робочі місця, а не шукати роботу 

там, де проживають.  

З точки зору продажу широко розповсюджених товарів можна будувати 

підприємства і в сільській місцевості. Для прикладу макаронну фабрику, молочну 

фабрику, м`ясний цех, заводи з віджиму соків, підприємства, які виготовляють 

консервації, цехи з виготовлення напівфабрикатів тощо. Сировину для цих та 

багатьох інших різновидів підприємств можна і варто закупляти у сільського 

населення, яку у свою чергу може бути працевлаштованим як безпосередньо на самих 

підприємствах, так і стати постачальниками сировини.  

Розрив між розвитком сільських та міських територій України колосальний. Не 

можна гармонізовувати економіку країни, якщо не надавати робочі місця всім 

прошаркам населення. Українці є надзвичайно високоосвіченою нацією і готові 

навчатися та зростати задля отримання адекватної заробітної платні за свою працю.     

Разом з тим розвиток підприємництва в сільській місцевості забезпечить 

розвиток і соціальної сфери, місцевий бюджет отримає кошти для вирішення 

поточних потреб та зможе покращити вбогий стан у віддалених від міста територіях.  

Для пришвидшення розвитку аграрних підприємств і їх розміщення 

безпосередньо біля  сировинних ресурсів, необхідно підготувати відповідне 

законодавство і створити сприятливі, пом’якшені податкові умови для їхньої 

діяльності хоча б на перші кілька років господарювання. 

 Також слід почати налагоджувати систему каналів реалізації продукції не 

лише на території України, а і на території інших країн. Для цього треба зрівняти 

стандарти вітчизняного виробництва до іноземних показників і запроваджувати нові, 

передові технології. Необхідно орієнтувати підприємців на розробку довгострокових 

цілей у секторі аграрного бізнесу. Стратегічний підхід до використання потенціалу 
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сільського господарства підвищуватиме вмотивованість працівників агропідприємств 

та забезпечуватиме екологічно-бережливе використання земельних угідь, як 

головного аграрного ресурсу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Підприємство - це відкрита система, і його розвиток залежить від зовнішнього 

середовища (його також називають загальним оточенням, середовищем непрямого впливу 

або сукупністю неконтрольованих факторів). Зовнішнє середовище, або середовище 

непрямого впливу, діє не безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу. Це не 

означає, що їхній вплив менший за вплив факторів безпосереднього оточення. 

У сучасних умовах будь-яка організація повинна не лише призвичаюватись до 

зовнішнього середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на 

ринку, але і активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи в 

зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості. Це положення увійшло в основу 

стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами в умовах високої 

непередбачуваності зовнішнього середовища. Аналіз зовнішнього середовища зазвичай 

вважається початковим процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу як для 

визначення місії та цілей фірми, так і для вироблення стратегій поведінки, які допоможуть 

підприємству виконати місію і досягти своїх цілей. Він є процесом, за допомогою якого 

розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації 

чинники, або визначають загрози для фірми [2, 54]. 

Фактори зовнішнього середовища (Рис. 1.) мають певний зв'язок як між собою, так і з 

внутрішнім середовище, цей зв'язок полягає в рівні сили, з якою зміна одного фактора діє на 

інші складові. [1, 75].  
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Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища організації 

 
Нині розвиток аграрного сектору в Україні ускладнений слабкістю інтеграційних 

зв’язків між виробниками сільськогосподарської продукції, переробними підприємствами і 

науковими установами. Необхідно розвивати потенціал підприємств шляхом співпраці з 

різними організаціями, запозичувати їх досвід, знання, результати роботи, заводити нові 

знайомства для подальшої реалізації своїх планів, пропонувати свої ідеї та досягнення. 
Для ефективної діяльності підприємствам необхідно вдосконалювати канали 

реалізації продукції. Тому доцільно створювати маркетингові служби. Із погляду 

макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє 

ефективному використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та 

зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів. 

Із погляду мікроекономіки вона створює умови, які сприяють пристосуванню підприємства 

до вимог ринку. 

Комерційний успіх підприємства повністю залежить від віддачі вкладених коштів 

через реалізацію товарів. Отже, ефективна збутова діяльність має бути головною функцією 

служби маркетингу. Її здійснюють за рахунок максимально повної експлуатації ринків і 

продажу товарів . Підприємству необхідно будувати свою роботу відповідно до потреб 

споживачів, які є конкретними елементами ринку. Істотно зростає необхідність 

маркетингової служби під час галузевого аналізу в господарстві. Складання плану продукції 

дозволяє підприємству чітко визначити свої можливості, слабкі та сильні сторони розвитку в 

конкретній галузі. 

Ефективність збутової діяльності аграрного підприємства підвищиться за рахунок 

здійснюваної ним активної комунікаційної політики. Ця політика мала б реалізуватися через 

заходи, спрямовані на забезпечення поінформованості існуючих і потенційних партнерів 

підприємства – покупців його продукції. Проведення результативної комунікаційної 

діяльності передбачає: виявлення цільової аудиторії комунікації, формування константи 

звернень та відповідних джерел подачі інформації, встановлення бюджету на ці заходи та 

оцінку їх ефективності. 
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ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ 

ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проблема формування та управління кадровим потенціалом на рівні 

адміністративного району носить міждисциплінарний характер, що обумовлює необхідність 

застосування в її вирішенні комплексних підходів, з урахуванням економічних, юридичних, 
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соціологічних, психологічних та інших факторів. Комплексний аналіз наукової літератури з 

досліджуваного напрямку показав, що проблем управління кадровим потенціалом на рівні 

адміністративного району приділяється недостатня увага, зокрема, відсутні концепції 

управління кадровим потенціалом на рівні адміністративних районів, не розробляються 

програми його розвитку, а системи пошуку та відбору керівних кадрів на замовлення 

зацікавлених об’єктів аграрного бізнесу працюють неефективно. 

За результатами проведеного дослідження використання кадрового потенціалу у 

Яворівському районі Львівської області можна зробити наступні висновки. 

У Яворівському районі проживає 124,1 тис. чол., з них сільське населення складає 66,3 

тис. чол., або 53,4 відсотків, міське населення  - 57,8 тис. чол., або 46,6 відсотки. Домінує 

населення працездатного віку. За статевим складом переважає жіноче населення. В районі 

яскраво виражений еміграційний процес. Економічний потенціал АПК Яворівського району 

сьогодні представляють 10 приватних підприємств, 4 господарські товариства, 2 з них – з 

іноземними інвестиціями, 40 фермерських господарств, 18 тис. селянських господарств. 

Чисельність трудових ресурсів району становить 35,1 тис. осіб. У всіх сферах 

економічної діяльності зайнято 33,6 тис. осіб. Спостерігається тенденція до зниження 

зайнятості сільського населення, при одночасному скороченні числа зайнятих в сфері 

аграрного виробництва. Позитивною тенденцією є економічний рух населення, негативною - 

висока плинність кадрів. У 2014 р. в районі було зареєстровано 2318 незайнятих осіб 

працездатного віку, в тому числі безробітних 520 осіб, більша частка з яких є міським 

населенням (453 особи). 

Щороку частка сільського безробіття в загальній кількості безробітних 

змінюється, має чітку тенденцію до зростання – у 2014 році у 2,5 рази вища рівня 2012 

року, що є наслідком нездатності агарного сектору забезпечити достатньої повноти і 

стабільності рівня зайнятості сільського населення. Окрім того, сільській місцевості 

притаманне таке негативне явище, як родинне безробіття. Для Яворівського району 

характерною є короткострокове зареєстроване безробіття від 2 до 6 місяців. Негативним 

явищем на ринку праці району є наявність прихованого безробіття, що проявляється через 

перебування працівників у вимушених відпустках, або праці в режимі неповного робочого 

дня. 

Кон’юнктура ринку праці в районі формується на основі того, що на одне робоче 

місце претендувало за останні три роки відповідно 18, 19, 27 особи. Створення нових 

робочих місць в основному проходить в переробних підприємствах, будівництві та торгівлі. 

Значна частина вивільнених працівників припадає на сільські населені пункти, що пов’язано 

із скорочення працівників у зв’язку із суттєвим згортанням або і припиненням дрібного 

бізнесу. 

Слід відзначити, що більшу половину незайнятого населення району складають 

жінки, а вагому його частку – молодь віком до 28 років. Саме ці найуразливіші верстви 

населення підпадають під еміграцію і вторинну неофіційну зайнятість. 

Стан соціальної інфраструктури в районі, особливо в сільській місцевості, є на 

низькому рівні. Сільське населення виживає в основному за рахунок ведення особистого 

підсобного господарства, яке для значної частини селян перетворюється в основне, оскільки 

дає більше половини грошових доходів сім’ї. 
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3. Сучасні тенденції розвитку та організації менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 
 

 

Микитин Надія 

к.е.н., в.о.проф. янишин Я. С. 

Львівський національний аграрний університет  

 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НА 

ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні жорстоку 

конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно 

використовувати можливості маркетингу. Саме на основі маркетингової діяльності 

проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку.  

Актуальність розгляду маркетингової діяльності підприємства можна 

охарактеризувати наступними тезами: 

 По-перше, сьогодні компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і 

збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану куди більше 

уваги, чим власне управлінню виробництвом, з метою зниження витрат; 

 По-друге, якщо підприємство шукає шляхи збільшення прибутку тільки за 

рахунок зниження витрат виробництва, воно рано чи пізно вибуває з бізнесу [1, c.100].  

Управління маркетингом - це організований процес реалізації опрацьованих планів і 

інших маркетингових концепцій в реальних умовах діяльності підприємства. Управління 

маркетингом є процесом прийняття рішень стосовно діяльності фірми на ринку. 

Об’єктом дослідження управління маркетингом було обрано сільськогосподарські 

підприємства Жовківського району Львівської області.  

Спеціалізація району – зерновиробництво з розвинутим ріпаківництвом. Інтенсивно 

розвивається також виробництво соняшника та ягідних культур. За останні три роки багато 

підгалузей припинили своє функціонування (буряківництво, скотарство, свинарство, м’ясне 

птахівництво). Через те, що протягом трьох років відбувалася ліквідація певних підгалузей 

та розвиток нових напрямків (виробництво соняшника та сої) спеціалізацію району 

визначали за товарною структурою у 2014 році [5]. 

Досліджуючи сільськогосподарські підприємства варто зазначити, що в більшості з 

них не ведеться маркетингова діяльність як така. 

Організація служби маркетингу повинна виконуватися на основі потенційних 

можливостей підприємства, цілей та завдань, що ставляться перед фахівцями з маркетингу. 

Для сільськогосподарських підприємств вважаємо за доцільне функціонування служби 

маркетингу на основі товарно-галузевого типу (рис.1). 
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Рис. 1. Запропонована функціональна модель побудови служби маркетингу в 

сільськогосподарських підприємствах Жовківського району Львівської області 

На рис. 2 зображено запропонований склад маркетингової служби для великих 

сільськогосподарських підприємств. 

 
Рис.2. Функціональна організаційна маркетингова структура 

Спеціаліст з контролю і планування необхідний для:  

 аналізу можливостей збуту; 

  аналізу частки ринку; 

  аналізу співвідношення між витратами на маркетинг та збутом;  

 виявлення ставлення споживачів. 

Спеціаліст з дослідження ринку має виконувати наступні функції: 

1. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. 

2. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо 

підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту. 

Спеціаліст з реклами та стимулювання збуту має займатися основними напрямами 

реклами, а саме: 

 Організація реклами; 

 Організація участі підприємства у всеукраїнських, регіональних, галузевих виставках, 

ярмарках, виставках-продажах.  

Спеціаліст з управління просуванням та прямого маркетингу організовує зв'язки з 

діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов'язків перед контрагентами, 

добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв'язків, виконує роботу з 

укладання договорів на постачання продукції і узгодження умов постачання. 
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Спеціаліст з реалізації (збуту) організовує і контролює своєчасне відвантаження 

готової продукції відповідно до укладених договорів [4, c. 121]. 

Практика свідчить, що наявність власної маркетингової служби ще не гарантує 

можливості зайняти міцні позиції на ринку сільгосппродукції і продовольства.  

Існує необхідність об'єднання зусиль підприємств в сфері агромаркетингу на 

районному рівні.  

Збір і обробка оперативної інформації щодо попиту, пропозиції і цін на місцевих, 

регіональних, міжрегіональних і світовому ринках спільними зусиллями аграрних 

підприємств району доцільна як з фінансової, так і з організаційної точки зору. Розглянувши 

і оцінивши можливі варіанти на основі SWOT - аналізу, ми прийшли до висновку, що 

найбільш прийнятним є створення районних консультаційно- маркетингових центрів на 

асоціативній або кооперативній основі. 

 Організація і діяльність такого центру (асоціації, кооперативу) має будуватися на 

принципах добровільності входження підприємств- учасників, делегування повноважень, 

свободи вибору організаційної форми центру, договірних відносин учасників між собою і 

центром.  

Основними напрямами діяльності районного маркетингового-консультаційного 

центру є дослідження ринків, розробка рекомендацій щодо планування виробництва, 

сприяння в реалізації продукції і координація взаємодії учасників ринку. 

Маркетинговому центру доцільно доручити виконання таких завдань як забезпечення 

учасників (ними можуть бути не тільки підприємства, але й індивідуальні підприємці, 

зокрема фермерські та особисті господарства населення) інформацією про кон'юнктуру 

ринків; концентрація дрібних партій продукції для її реалізація за цінами крупних партій; 

виявлення доцільних способів руху товару і організації збуту продукції; організація участі 

засновників в спеціалізованих ярмарках, виставках і аукціонах; надання правової допомоги 

засновникам; прискорення руху товару і взаєморозрахунків; допомога в здійсненні 

торгівельно- закупівельної діяльності, в створенні мережі магазинів і торгових баз; сприяння 

в оптимізації взаємин між підприємствами і організаціями аграрного сектору району та інші. 
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РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Важливою умовою підвищення ефективності господарської діяльності аграрних 

підприємств є зниження собівартості продукції, яка залежить від двох чинників першого 

порядку: від урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності однієї голови 

тварин і суми витрат з розрахунку на один гектар або одну голову. Зниження собівартості 

продукції може відбуватися у двох напрямах, перший з яких визначає безпосереднє 

зниження витрат виробництва і реалізації, другий – підвищення ефекту виробництва.  

Серед резервів зниження витрат виробництва продукції виділяємо ефективніше 

використання факторів виробництва – землі, капіталу (основних та оборотних фондів) і праці 

(трудових ресурсів). Важливим завданням є зменшення втрат матеріалів і готової продукції 

на всіх стадіях технологічного процесу виробництва продукції – від ресурсного забе-

зпечення, посіву, догляду за посівами до збирання урожаю, його обробки та зберігання. 

Відповідно до цього основними резервами скорочення матеріально-грошових витрат 

підприємств на виробництво сільськогосподарської продукції будуть:  

- впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва на засадах його 

технічного і технологічного оновлення; 

- підвищення фондовіддачі основних виробничих фондів та зниження матеріаломісткості 

виробництва продукції; 

- скорочення витрат на організацію виробництва та управління; 

- впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій; 

- удосконалення організації виробництва, форм праці та її матеріального стимулювання; 

- покращання якості й скорочення втрат сільськогосподарської продукції підприємств. 

Для підвищення урожайності сільськогосподарських  культур доцільно оновити 

технічні засоби для забезпечення сучасних технологічних вимог вирощування продукції. Для 

цього господарствам необхідні кредити, джерела одержання яких повинні бути детально 

продумані керівництвом господарств. 

 

Мачіха  І. 

к.е.н., в.о.доц. Булик О. Б. 
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й 

України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі 

країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, 

згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповільнення 

соціально-економічного розвитку країни, виникнення складних проблем, які неможливо 

вирішити не лише в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес 

глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна вважати закономірним з 

огляду на посилення взаємозалежності між країнами і зростаючу схожість їх економік. 

Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є важливою 

умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за сучасних умов, коли 

набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, 

транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства. 

Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних напрямів 

експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності наша країна 
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вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких 

товарів народного споживання. 

Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) полягає в наступному: 

– це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку кожної країни 

(національний аспект ЗЕД); 

– це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового господарства, а 

отже, і до процесів міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації, що особливо 

актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації (регіональний і глобальний аспект 

ЗЕД) [3, с. 218]. 

Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» з’явилось в Україні з початком 

економічної реформи 1987 року, сутність якої полягала у поступовій відміні монополії 

держави на здійснення будь-яких економічних операцій, у тому числі й 

зовнішньоекономічних, наданні підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішні 

ринки, а також стимулюванні розвитку ЗЕД на рівні суб’єктів господарювання. 

Після проголошення в 1991 р. незалежності України були здійснені заходи, 

спрямовані на суттєву лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в країні, розширення 

прав підприємств і організацій у цій сфері [3, с.312]. У цей період прийняті важливі 

законодавчі акти, зокрема, Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

На підставі основних господарських підходів до ведення ЗЕД відокремлені та 

сформувалися два основні поняття – «зовнішньоекономічні зв’язки» (ЗЕЗ) і 

"зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД). 

Зовнішньоекономічні зв’язки (ЗЕЗ) – це сукупність форм, засобів і методів 

зовнішньоекономічних відносин між країнами. Як економічна категорія 

«зовнішньоекономічні зв’язки» відображає систему економічних взаємин, що виникають 

внаслідок руху ресурсів всіх видів між державами та економічними суб’єктами різних 

держав. Ці двосторонні відносини охоплюють всі сфери економічного життя держави і 

передусім виробничу, торговельну, інвестиційну та фінансову діяльність. 

Через механізм зовнішньоекономічних зв’язків попит на товари і послуги світового 

ринку переноситься на внутрішній ринок тієї чи іншої держави. Це обумовлює розвиток 

виробничих сил, що, в свою чергу, сприяє розвитку промисловості, сільського 

господарства, торгівлі, сфери послуг і фінансових установ. 

Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв’язків складається з видів і форм 

зв’язків. За напрямом товарного потоку зовнішньоекономічні зв’язки поділяються на такі 

види - експортні та імпортні, а за структурною ознакою - на зовнішньоторговельні, 

фінансові, виробничі та інвестиційні. До форм зовнішньоекономічних зв’язків відносять 

торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, лізинг, інформаційний обмін, 

консалтинг тощо. 

Зовнішньоекономічні зв’язки формуються і здійснюються під впливом різноманітних 

регуляторів, що діють на виникнення зв’язків і спрямовують їх розвиток в єдину ефективну 

політико-економічну систему, яка захищає інтереси держави і підприємств. 

Зовнішньоекономічні зв’язки держави оцінюються за допомогою абсолютних і 

відносних показників, показників структури, інтенсивності та ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. Ці показники дають можливість проаналізувати стан 

зовнішньоекономічних зв’язків, фізичні обсяги, структуру, диверсифікованість, географічну 

концентрацію експорту (імпорту), якісні та кількісні зміни, інтенсивність та ефективність 

таких зв’язків. Наявність зазначеного інструментарію є надзвичайно важливим для 

аналітики, оскільки без цього не можливо належним чином оцінювати зв’язки однієї країни 

з іншими, робити коректні узагальнення і висновки. 

Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія висвітлює передусім 

відповідні (пов’язані зі здійсненням міжнародного бізнесу) функції виробничих структур 

(фірм, організацій, підприємств, об’єднань та ін.). Згідно з Законом України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" [2] поширеним є таке визначення: зовнішньоекономічна 
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діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має 

місце як на території України, так і за її межами. 

ЗЕД в Україні спрямована на таке: 

–  реалізація переваг міжнародного поділу праці, що сприяє зростанню ефективності 

національної економіки; 

– сприяння вирівнюванню темпів економічного розвитку; 

– порівнянність витрат виробництва на національному і світовому рівнях. 

Функції ЗЕД: 

        – організація міжнародного обміну природними ресурсами і результатами праці в їх 

матеріальній та вартісній формах; 

– міжнародне визначення споживної вартості продуктів, що виготовляються 

відповідно до міжнародного поділу праці; 

– організація міжнародного грошового обігу. 

Матеріальною основою ЗЕД є зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону), що 

являє собою сукупність галузей, підгалузей, об’єднань, підприємств і організацій, які 

виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють 

інші види і форми ЗЕД. 

Важливим завданням розвитку зовнішньоекономічного комплексу кожної країни є 

об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну, 

успішно функціонуючу систему. Для України умовами успішного розвитку 

зовнішньоекономічного комплексу у наш час є: 

–   зміцнення і нарощування експортного потенціалу; 

         – розширення самостійності суб’єктів господарювання у провадженні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– підвищення конкурентоспроможності виробничо-господарського комплексу країни 

взагалі та суб’єктів її господарювання зокрема. 

Одним із основних суб’єктів ЗЕД є підприємство. Світова практика показує, що 

близько 85 % зовнішньоекономічних операцій здійснюють підприємства, фірми, організації, 

а 15 % - міністерства, відомства, союзи підприємців [1]. 

Підприємство – це самостійний суб’єкт господарської діяльності, який виготовляє 

продукцію або надає послуги з метою задоволення потреб суспільства та одержання 

прибутку. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ґрунтується на можливості одержання 

економічних вигод виходячи з переваг міжнародного поділу праці, міжнародних ділових 

відносин. Це пов’язано з тим, що виробництво певного товару, його збут або надання 

певного виду послуг в іншій країні має більше переваг, ніж така діяльність всередині 

країни. Таким чином, ЗЕД здійснюється в тій країні і з тими партнерами, які є 

найвигіднішими для підприємства. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (ЗЕДП) – це сфера господарської 

діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, 

експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є складовою загальної діяльності, а 

отже, взаємопов’язаною з нею і спільно вмотивованою підприємства; водночас 

зовнішньоекономічна діяльність має суттєву специфіку, яка полягає у тому, що 

здійснюється на міжнародному рівні у взаємозв’язку з суб’єктами господарювання інших 

країн. 

Основні мотиви розвитку ЗЕД: 

– розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою збільшення 

прибутку; 

– закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і 

обладнання; 
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– залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням 

їх унікальності, вищої якості і нижчих цін порівняно з внутрішнім ринком; 

– залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення 

експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках; 

– участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з 

метою успішного розвитку своєї економіки. 
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ВИРАЖАЛЬНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку ЗЕД все більше уваги приділяється питанням, пов'язаних з 

визначенням та розрахунком ефективності конкретних зовнішньоекономічних операцій. 

Комплексному теоретично-практичному дослідженню питань зовнішньоекономічних 

відносин та міжнародного економічного співробітництва в умовах ринкових трансформацій 

присвятили свої праці такі українські та зарубіжні вчені – І. В. Багрова, Ю. Г. Козак, В. В. 

Козик, О.А. Кириченко, О. П. Кірєєв, Д. Г. Лук'яненко, Ю. В. Макогон, Ф. Р. Рутта ін.  

Україна, маючи високий експортний потенціал, використовує його недостатньо 

ефективно. За останні роки спостерігається зменшення вартісних обсягів експорту, що 

свідчить про кризовий стан виробництва, зорієнтованого переважно на експорт. Головні 

експортно-орієнтовані галузі залишаються надзвичайно енергоємними, що робить їх 

критично залежними від імпортних енергоносіїв та обмежує можливості нарощування 

експорту за рахунок девальвації національної валюти. Більшість національної продукції не 

відповідає європейським стандартам, що призводить до низької конкурентоспроможної 

української продукції. Про це свідчить низька частка машин, обладнання, об'єктів 

інтелектуальної власності (ноу-хау, патентів) в експорті України (до 10%), адже велика 

частка підприємств 1-2 технологічного укладу, тоді як підприємства «першого світу» вже 

працюють на 4-5 технологічних укладах.  

Основним негативним фактором ЗЕД України являється те, що країна протягом 

багатьох років так і залишається експортером переважно сировини та напівфабрикатів і не 

спромоглася збільшити частку товарів з високою доданою вартістю в загальній структурі 

експорту.  

 У 2014 році відбулися дуже вагомі зміни в політичній діяльності України. 27 червня 

2014 року головами держав та урядів Європейського Союзу(далі – ЄС) та Президентом 

України у Брюсселі була підписана Угода про асоціацію між ЄС та Україною. 

Важливою складовою цієї угоди є положення про створення поглибленої зони вільної 

торгівлі. При цьому, ЄС в односторонньому порядку надав Україні автономні торговельні 

преференції, застосування яких розпочалось з 23 квітня 2014 року. Достатньо позитивну 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.2/46.pdf
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динаміку демонструє український експорт після введення пільгових митних тарифів для 

України. Лише за перші два місяці дії односторонньої вільної торгівлі, країні вдалося 

збільшити експорт до Європи на 25% у доларовому еквіваленті. 

Потрібно зазначити, що у найбільш вигідному становищі від односторонніх 

преференцій опинилося сільське господарство та промисловість із переробки 

сільськогосподарської продукції. Експорт продукції тваринництва зріс більш ніж на 150%, 

овочів та продукції рослинництва – більш ніж на 100%. Окрім того, приблизно на 25% 

збільшився експорт металу та сталі, що свідчать про позитивний вплив безпрецедентного 

одностороннього відкриття ринків ЄС для українських експортерів [5].  

В результаті введення Європейським Союзом автономних преференцій, протягом цього 

року зафіксовано суттєве збільшення експортних поставок до Європи. Частка європейського 

експорту тепер перевищує навіть у статистиці тих областей, що донедавна вважалися 

залежними від російського ринку(Донецька, Луганська та Одеська обл.). Одночасно, 

українські експортери втрачають ринки СНД, насамперед російський. В короткостроковій 

перспективі можливе повне припинення експорту продукції, призначеної для російського 

ринку, що призведе до великих тимчасових фінансових втрат, перш за все, важких 

промислових підприємств 1-2 технологічних укладів.  

З огляду на вище сказане, можна зробити висновки, що головними напрямами 

зовнішньоекономічної стратегії України слід вважати: створення потужного експортного 

сектору, зміцнення і забезпечення конвертованості національної валюти, лібералізацію 

імпорту, здійснення закордонної підприємницької діяльності, формування розгалуженої 

системи зовнішньоекономічного менеджменту (банки, біржі, страхові компанії, консалтинг, 

аудит, лізинг і т.д.), гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну 

політику, що стимулює диверсифікацію експортно-імпортних операцій, поступову 

інтеграцію економіки в європейські і світові господарські об'єднання та організації, кадрове 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [8].  

Перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ЗЕД України пов'язані з 

проникненням українських товарів та послуг на зовнішній ринок, орієнтація України на 

експорт з одночасним обмеженням імпорту в країну, створення привабливого інвестиційного 

іміджу, здійснення контролю надходжень валютних цінностей в Україну, зміцнення 

партнерських стосунків з країнами ЄС.  

Тому, подальший розвиток економіки України повинен бути спрямований на 

підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності по наступним напрямкам:  

1. Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі національної 

економіки. Підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника і, в першу 

чергу, це стосується технічно складних товарів. Співробітництво з технічно розвинутими 

країнами, впровадження науково-технічного прогресу в виробництво. Велике значення має 

фінансування в інтелектуальну власність та інноваційну діяльність. 

 2. Державна підтримка українських виробників, може бути досягнута за рахунок 

скасування податку ПДВ для малих та середніх підприємств та впровадження, так званих, 

«податкових канікул» терміном 3-5 років. Надання податкових канікул та пільгового 

кредитування українським виробникам.  

3. Створення економічно привабливого середовища для вкладання інвестицій в 

економіку держави та в різні підприємства, широке залучення іноземного капіталу.  

4. Поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших валют світу. 

 5. Забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за 

участю держави, а також надання державних гарантійних зобов'язань щодо експортних 

кредитів.  

6. Забезпечення стабільних поставок поливно-сировинних товарів в Україну на 

взаємовигідних умовах.  



70 
 

7. Врегулювання конфліктної ситуації з Росією. Вирішення питань щодо обмеження 

доступу ряду товарів українського походження на російський ринок та припинення воєнних 

дій на сході країни.  

8. Налагодження ділових стосунків з Японією для проведення науково-технічних 

досліджень і впровадження її результатів у виробництво.  

9. Співробітництво з Індією на взаємовигідних умовах: використання дешевої сировини 

Індії та науково-технічної бази України.  

10. Здійснення широкої підтримки вітчизняних виробників для входу на ринок країн 

ЄС, що можливо здійснити за рахунок створення експортно-кретдитних агентств.  

Проте потрібно зазначити, що намагаючись стати рівноправним партнером країн 

Європи та світу, Україна поступово починає змінювати свій імідж експортера сировини на 

імідж конкурентоздатного виробника та експортера готової продукції. Подальших 

досліджень потребує детальне вивчення перспектив участі України в загальноєвропейському 

економічному просторі, можливості співробітництва України з країнами ЄС для проведення 

науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів на підприємствах Україні. 
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д.е.н., доц. Колодійчук В. А. 

Львівський національний аграрний університет  

 

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК 

 

Системний підхід до підвищення конкурентоспроможності продукції АПК передбачає 

розробку і реалізацію відповідної програми, яка охоплює сукупність організаційних, 

науково-технічних, екологічних, інвестиційних, управлінських та інших рішень, пов'язаних 

між собою єдиною метою. Для досягнення позитивного результату необхідно забезпечити 

максимальне задоволення вимог споживачів за одночасної мінімізації витрат на її реалізацію. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності товарної продукції доцільним буде 

сформувати стратегію розвитку підприємств АПК, яка вміщуватиме такі елементи: 

1. Спеціалізацію виробництва, яка акцентує увагу на товарах, роботах та послугах, які є 

найбільш перспективними та конкурентоспроможними і в майбутньому принесуть високий 

рівень доходності. 

2. Ефективну політику маркетингових комунікацій, яка буде спрямована на 

вдосконалення реклами, створення позитивного іміджу господарства, вибір надійних 

посередників та пошук нових ефективних ринків збуту, розширення та прискорення продажу 

товарів, робіт та послуг на них.   

3. Фінансову стратегію, яка буде спрямована на оптимізацію структури капіталу 

підприємства та ефективне залучення фінансових посередників, що забезпечать високий 

рівень прибутковості на перспективу. Перспективним напрямом в умовах аграрного 

виробництва є використання лізингових схем оновлення основних фондів. 

4. Технічну стратегію, яка реалізується зниженням собівартості виробництва продукції 

АПК та недопущенням її втрат на всіх етапах проходження за рахунок оновлення технічних 

засобів. Для цього необхідно забезпечити переоснащення господарств сучасною технікою та 

прогресивними технологіями. 

5. Соціальну стратегію, спрямовану на покращання умов праці та відпочинку, 

стимулювання персоналу підприємства та використання прогресивних форм оплати праці. 

Використання вищезазначених елементів стратегії підвищення рівня конкуре-

нтоспроможності товарної продукції дасть змогу на практиці вийти на якісно новий рівень 

виробництва та забезпечити конкурентні переваги для підприємств на внутрішньому та 

світових аграрних ринках. При цьому треба зауважити, що успішна реалізація запланованих 

заходів вимагає використання системного підходу. 

 

Смук Х. 

к.е.н., в.о.доц. Хірівський Р. П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА СТАНУ ВЕЛИКОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У СЕКТОРІ АПК 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Заданням статті є розрахунок критеріїв визначення великотоварних аграрних 

підприємств та дослідження їх розвитку у агропромисловому секторі Львівської області.  

Для вирішення поставлених завдань використано ряд наукових методів. Зокрема, при 

вивченні праць провідних українських вчених в напрямку дослідження виробництва в 

аграрному секторі використано монографічний метод, для опрацювання результатів 

діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області використовувався метод 

аналізу.  



72 
 

Розрахунок рівня концентрації на ринках ключової продукції сільського господарства 

здійснено за допомогою аналітичного методу. Інформаційною базою статті стали матеріали 

статистичних збірників, наукові праці дослідників обраної нами теми дослідження, 

аналітичні статті та інтерв’ю, доступ до котрих можливий за допомогою мережі інтернет. 

Незважаючи на посилення в останнє десятиліття процесів концентрації виробництва 

як в АПК України, так і Львівської області, єдиним нормативним актом, що визначає рамки 

великотоварного виробництва є Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань регулювання підприємницької діяльності”, встановлюючи їх на рівні 

100 млн. гривень річного доходу підприємств. Результатами нашого дослідження 

продемонстровано, що така величина доходу є значно завищеною та не враховує реалій 

агропромислового комплексу, відносячи до категорії малих понад 80% аграрних підприємств 

області. 

У ході нашого дослідження здійснено розрахунок кількісних критеріїв 

великотоварних підприємств на основі параметрів площі сільськогосподарських угідь у 

користуванні, рівня товарності продукції та вартості виробленої продукції в розрахунку на 

100 гектарів угідь. Результати опрацювання бази даних продемонстрували тенденцію до 

збільшення масштабів діяльності великотоварних аграрних підприємств що супроводжується 

різким зменшенням числа дрібних господарств.. 

Підсумковий аналіз проведеного дослідження показує збільшення масштабів 

діяльності аграрних підприємств на ринку Львівської області, значний рівень його 

концентрації, тенденції до вирівнювання цього показника в розрізі основних галузей при 

нарощуванні обсягів виробництва продукції.  

 

Тракало М. 

к.е.н., доц. Бернацька І. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

 

Більшість фірм, що мають закордонні філії, зіштовхуються зі складними проблемами 

врахування міжнародних аспектів кадрової політики. Навряд чи можна переоцінити потребу 

у висококваліфікованому персоналі для заповнення штату організації. Будь-яка фірма 

повинна почати з визначення потреби в кадрах і найму людей, спроможних на 

високоефективну працю, і підвищувати їхню кваліфікацію, щоб вони могли братися за більш 

складні завдання. Нижче наведено чинники, які відрізняють управління людськими 

ресурсами в міжнародних операціях від управління цими ресурсами в конкретній країні. 

 1. Розбіжності ринків праці. В кожній країні існують свої особливості структури 

робочої сили і витрат на неї, і багатонаціональні компанії можуть отримати вигоду, маючи 

доступ до робочої сили різних країн. Коли компанії звертаються до закордонних ресурсів або 

ринків, один і той самий продукт може бути зроблений по-різному за рахунок розбіжностей 

у ринках праці. 

 2. Проблеми переміщення робочої сили. За переміщення робочої сили в іншу країну 

перед людьми виникають правові, економічні, фізичні й культурні бар'єри. Але 

багатонаціональні компанії, навпаки, одержують вигоду від переміщення робочої сили, 

особливо якщо розбіжності в ринках праці призводять до виникнення дефіциту необхідних 

спеціалістів.  

 3. Стиль і практика управління. До стилів управління в країнах ставляться по-різному; 

підтвердження цьому – практично різні соціальні норми взаємовідносин між працівниками й 

адміністрацією.  

 4. Національна орієнтація. Хоча в переліку цілей компанії може бути пункт про 

досягнення високої ефективності й конкурентоспроможності в глобальному масштабі, її 
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персонал (як працівники, так і керівники) може робити більший акцент на національні, а не 

глобальні інтереси.  

5. Контроль. Такі чинники, як територіальна віддаленість і специфічні риси закордонної 

діяльності, ускладнюють контроль над нею, тому для забезпечення управління 

виробництвом у закордонних відділеннях компанії необхідно іноді дотримуватися чітко 

встановлених принципів кадрової політики. Отже, для ведення повноцінної діяльності 

міжнародних корпорацій, а також для ефективного управління персоналом у корпораціях, 

необхідно врахувати всі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які безпосередньо 

стосуються змін у господарській діяльність підприємства, їх взаємозв’язки, взаємозалежність 

і міру впливу. 

 

Лизак М. 

к.е.н., доц. Бернацька І. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

 

Перед керівниками будь-яких компаній, тим паче, якщо це міжнародні корпорації чи 

багатонаціональні компанії, окрім широкого спектру переваг і багатообіцяючих 

можливостей, виникає чимало проблем, які вимагають негайного вирішення, бо наслідками 

цих проблем  є втрата значних прибутків, цінних партнерів,  і навіть глобального іміджу 

компанії. 

Прийнято виділяти 5 основних чинників, які тим чи іншим чином можуть призвести до 

виникнення розбіжностей, зокрема конфліктних ситуацій. За здійснення будь-якої діяльності 

міжнародними корпораціями на них потрібно звертати підвищену увагу. 

1. Різниця вартості іноземних валют. Фінансовий аналіз повинен охоплювати аналіз 

різних валютних курсів, а також коливання вартості та вплив змін одного на всі інші. 

2. Різниця в економіці та законодавчій базі. Від різниці в умовах податкового 

законодавства різних країн, угода, укладена між ними, може бути максимально вигідною для 

однієї і максимально збитковою для іншої.  

3. Перешкода вербального і невербального спілкування. Безліч конфліктних ситуацій 

пов’язані саме з мовою, або з певними жестами, присутніми у несловесному спілкуванні 

кожної країни, які можуть мати різний зміст і означення. 

4. Різниця звичаєва і різниця в культурі. Роль бізнесу значно залежить і навіть 

визначається культурними особливостями держави, навіть якщо вони суміжні і знаходяться 

поряд, незначні звичаєві деталі, можуть вплинути на загальну ситуацію міжнародної 

корпорації взаємодіючих країн. 

5. Політичні ризики. Держава має повну свободу дій у наданні особливих дотацій або 

встановленні обмежень, які прямо пропорційно впливають на діяльність міжнародних 

корпорацій. 

Отже, можна дійти висновку, що для того щоб уникнути навіть найменших ситуацій, що 

є сприятливим середовищем для розвитку конфліктів, необхідно якомога оперативніше 

реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища організації, під впливом тих чи 

інших факторів, та намагатися вирішити їх на початкових стадіях зародження. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

        Систему маркетингового забезпечення переробних підприємств ще називають 

агромаркетингом. Агромаркетинг – передбачення, управління і задоволення попиту на 

товари і послуги, організації, людей, території та ідеї за допомогою обміну в агробізнесі. В 

основі агромаркетингу лежить отримання максимального прибутку від виробництва і 

реалізації продукції з мінімальним комерційним ризиком. Основна функція агромаркетингу – 

організація комплексної діяльності з виробництва і збуту сільськогосподарської продукції з 

врахуванням проведення інноваційної політики, спрямованої на створення продукції, що 

задовольняє потреби споживача і дозволяє вести сільськогосподарську діяльність 

підприємства з найбільшою рентабельністю. 

         Система маркетингу в переробних підприємствах відрізняється від інших видів 

маркетингу і є набагато складнішою за них. Це обумовлено тим, що використання елементів 

і засобів маркетингу в аграрному секторі має особливості, пов’язані зі специфікою самого 

виробництва та особливостей галузі в цілому, що вимагає пошуку дієвих інструментів 

гнучкого пристосування можливостей підприємства до вимог ринку. 

         Організація маркетингової діяльності в переробних підприємствах має на меті: 

стимулювання зростання виробництва сільськогосподарської продукції, продуктів її 

переробки; підвищення ефективності виробництва і дохідності підприємств аграрного 

сектора; забезпечення належного рівня доходу, необхідного для розширеного відтворення у 

господарствах. 

         Маркетинг є неодмінною запорукою успішного функціонування і розвитку переробних 

підприємств, безпосереднім механізмом підтримання ефективності їх діяльності й полягає у 

прискоренні формування необхідної інфраструктури ринку агропродукції, яка повинна 

створювати рівні умови для всіх її учасників та враховувати при цьому повноцінне 

задоволення потреб споживачів продукції. Функціонування агропромислових формувань в 

умовах вільної ринкової економіки вимагає необхідності застосування чіткої та економічного 

обґрунтованої системи маркетингу. Отже, ефективне функціонування підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції напряму залежить від рівня організації 

маркетингового забезпечення. 

          Відповідно до сучасної концепції маркетингу діяльність переробних підприємств 

повинна базуватись на вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого попиту, 

оцінці та врахуванні всіх умов виробництва і збуту в найближчий час і на перспективу. При 

цьому найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення нових, ще не задоволених 

чи нових форм задоволення вже відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення 

саме цих бажань і завдяки цьому – випереджання конкурентів. 

        Складові елементи маркетингової діяльності переробного підприємства в своїй основі 

аналогічні маркетинговим складовим на інших підприємствах – комплекс маркетингу, 

функції маркетингу та управління системою маркетингової діяльності. 

         Основною метою маркетингової діяльності є забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства та максимальної вартості бізнесу. Досягнення цієї мети можливе лише за 

умови впровадження ефективних маркетингових програм, тобто таких, економічний 

результат від яких перевищує витрати на його досягнення . 

         Основними особливостями, які потрібно враховувати при формуванні маркетингу 

переробних підприємств АПК, на наш погляд, є: потреба задоволення населення якісними та 

доступними за цінами продуктами, забезпечення їх екологічності, збереження 

навколишнього природного середовища, зведення до мінімуму неякісних продовольчих 
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товарів у торговельній мережі та впровадження інновацій при плануванні та реалізації 

маркетингових заходів. 

Застосовуючи системний підхід, за умови розроблення чіткої методології виконання 

маркетингових досліджень, урахування специфіки інвестиційної сфери переробних 

підприємств існують перспективи отримання серйозних позитивних результатів. 

Крім того, беручи до уваги очевидні переваги маркетингових досліджень та оцінки 

інвестиційного середовища переробних підприємств, важливо залучити до співпраці не лише 

іноземного інвестора, а й мобілізувати українського інвестора з метою нагромадження 

національного капіталу. 

Тому для переробного підприємства доцільно розробляти методологічні засади 

реалізації інвестиційної стратегії розвитку водночас із поданням практичних рекомендацій 

щодо маркетингового забезпечення тактичних і стратегічних дій підприємства у напрямі 

залучення інвестицій та здійснення інвестування. 

Отже, маркетингові дослідження інвестиційного середовища - це підґрунтя, на основі 

якого приймаються стратегічні рішення щодо інвестиційної діяльності підприємств. Більше 

того, це необхідний елемент економічної діяльності на перших стадіях реалізації 

інвестиційної стратегії. 
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УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОМ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Досягнення високого рівня розвитку народного господарства і гарантування 

економічної безпеки є одним з найважливіших завдань держави. Його вирішення можливе 

тільки на базі сучасного технічної та технологічної перебудови усіх галузей економіки та 

підвищення конкурентоспроможності продуктів виробництва на міжнародному ринку. Проте 

через застарілість основних засобів виробництва в Україні питання 

«конкурентоспроможності національної продукції» є достатньо проблемним. Через світову 

фінансову кризу та валютно-фінансові коливання в середині самої держави підприємці є 

неспроможними виконувати функції розширеного відтворення. Досвід розвинутих країн 

(зокрема США, Європи, Японії) свідчить, що одним з ефективних інструментів фінансово-

інвестиційної політики є лізинг. Тим часом, незважаючи на те, що держава вживає певні 

заходи, лізингові відносини в економіці України ще не одержали належного розвитку [2]. 

Розвиток ринку лізингових послуг має особливе значення для держави, яке полягає в 

пожвавленні інвестиційної активності, мобілізації фінансових коштів саме під інвестиційні 

проекти, гарантоване їх використання для переоснащення виробництва тощо. Держава через 

використання механізмів лізингової діяльності (податкові пільги, прискорена амортизація) 

може сприяти збільшенню виробничого та експортного потенціалу країни. Незважаючи на 

перспективність цього бізнесу для всіх причетних субєктів (лізингодавці, лізингоотримувачі, 

виробники продукції, яка надається у лізинг,держава та ін.), порівняно зі світовим ринком 

частка України є мізерною [5]. 

Станом на 31.12.2014 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 267 

юридичних осіб (лізингодавців). Окрім юридичних осіб, які мають право надавати 

фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, до Державного реєстру 

фінансових установ внесено інформацію про 187 фінансових компаній, що надають послуги 

фінансового лізингу. 

За досліджувані роки в Україні зросла кількість компаній, які здійснюють діяльність з 

надання послуг лізингу, в основному за рахунок фінансових компаній, для яких лізинг є 

додатковою діяльністю. 
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Таблиця 1 

Кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що надають 

послуги фінансового лізингу 

Тип установи 

2012 2013 2014 

Відсоткове 

співвід-ношення 

2014 до 2012, % 

Юридичні особи – лізингодавці 243 254 267 109,88 

Фінансові компанії, що надають 

послуги фінан-сового лізингу 
115 157 187 162,61 

Всього 358 411 454 126,82 

За підсумками 2014 року (рис.1) найбільшими споживачами лізингових послуг є: 

- транспортна галузь, вартість договорів становить 36642,1 млн. грн., що у 

вартісній структурі договрів лізингу становить 63%; 

- сільське господарство, вартість договорів становить 11233,1 млн. грн., 19% у 

структурі; 

- будівництво, вартість договорів становить 1975,6 млн. грн.,3% у структурі [6]. 

 
Рис. 1. Розподіл обсягів лізингових операцій за галузями 

Створюючи умови для розвитку міжнародного лізингу держава могла б вирішити 

цілий ряд макроекономічних проблем: 

1) Створення нових робочих місць.  

2) Налагодження виробництва високотехнологічної конкурентоздатної продукції.  

3) Впровадження енергозберігаючих технологій (рис. 2).  
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Рис. 2. Вирішення макроекономічних проблем за допомогою міжнародного 

лізингу 

Однак в Укрaїні не здіснюється ефективне управління лізинговою діяльністю, так як 

немає єдиної програми його розвитку, саме тому пропонується створити Державну програму 

стимулювання розвитку лізингу з врахуванням таких основних положень: 

1.1. розробка організаційно-економічних заходів щодо стимулювання та державної 

підтримки розвитку лізингу в Україні: 

- зниження вартості кредитних ресурсів; 

- зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договору лізингу; 

- сприяння розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг; 

- розробка програми заохочення іноземних інвестицій у формі лізингу; 

1.2. інтеграція законодавчої бази з питань лізингу із міжнародним законодавством: 

- удосконалити цивільне та господарське законодавство з питань лізингу та здійснити 

інтеграцію національного законодавства до міжнародних стандартів; 

- запровадити окрему статистичну  звітність з лізингу; 

1.3. зниження податкового тиску: 

- удосконалити систему оподаткування лізингових операцій, зокрема для стратегічних 

галузей економіки (машинобудування, сільське господарство) та лізингових операцій, 

об’єктом яких є продукція вітчизняних виробників, шляхом надання податкових пільг при 

передачі в лізинг інноваційного обладнання; 

1.4. підвищення обізнаності підприємців в сфері лізингу: 

- створити лізингові центри, які б спеціалізувалися на наданні лізингових послуг для 

підтримки діяльності середніх та малих підприємств. 

Підводячи підсумки варто зазначити, що українська економіка гостро потребує 

інвестицій, рівень яких на даний час впав через фінансово-економічну та військово-

політичну кризу, смае тому більшість експертів затверджують, що лізинг може сприяти 

подоланню промислового спаду. До того ж, на нашу думку, лізинг сьогодні є єдиним 

законним і надійним механізмом залучення засобів для українських виробників.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

 Економічна ситуація в аграрному секторі України залишається досить складною: 

слабкий розвиток переробних галузей комплексу та виробничої інфраструктури; руйнування 

матеріально-технічної бази; підсилюється з процесом роздержавлення монополізм 

підприємств переробної промисловості, сфери агросервісу; зростання цін на енергоресурси і 

ПММ; деградація земельних ресурсів; відсутність послідовної системи державної підтримки 

аграрного виробництва та недостатнє бюджетне фінансування АПК. Низький рівень цін на 

реалізовану сільськогосподарську продукцію, недостатній попит на неї, конкуренція з боку 

імпорту, безсистемне реформування підприємств АПК зумовили різке зниження 

виробничого потенціалу сільського господарства і всіх галузей агропромислового 

комплексу. Всі ці факти свідчать про об’єктивну необхідність втручання держави у 

вирішення особливо гострих проблем [1]. 

В умовах ринкової економіки система оподаткування впливає на розподіл ресурсів, 

доходу і багатства, а також посідає важливе місце в стабілізації економіки. Зміни в 

податковому законодавстві здатні провести до скорочення, або навпаки, збільшенню 

кількості підприємств, вплинути на їх розмір та організаційну структуру. Система 

оподаткування може впливати на вибір керівництвом підприємств комбінації ресурсів, що 

використовують – землі, праці й капіталу, так  і на стан справ в інших галузях економіки та 

макроекономічну ситуацію в цілому.  

Світовий досвід фінансового регулювання господарської діяльності свідчить, що в 

умовах ринку фінансовий механізм у сільськогосподарському виробництві зорієнтований 

переважно на виконання трьох функцій захисної, розподільчої та контрольної. Ці функції 

діяли і в плановій економіці проте за ринкової  економіки суттєво змінився їх зміст. 

Розподільний механізм за ринкових умов регулюється законами лише згідно з суб`єктів 

господарювання незалежно від їх форм власності господарювання може бути вилучена 

частина новоствореної власності. В країнах з ринковою економікою таке вилучення 

проводиться головним чином через податкову систему, яка є складним механізмом, що 

регулює відносини держави з товаровиробниками і власниками [2]. 

 Державне регулювання розвитку аграрного сектору слід розглядати як економічний 

вплив держави на виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарських продукції, 

сировини і продовольства, а також на виробничо-технічне обслуговування та його 

матеріально-технічне забезпечення. Основними засобами регулюючого впливу держави на 

діяльність суб'єктів господарювання є державне замовлення; ліцензування, патентування і 

квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання 

цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 

компенсацій, цільових інновацій та субсидій.  

Механізми державної підтримки аграрного сектора можна диференціювати таким 

чином: 

http://www.uul.com.ua/stat/leasing_market/
http://intkonf.org/cherkaskagi-kravchenko
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- залежно від джерел фінансування виділяють бюджетний механізм підтримки, коли 

за рахунок бюджетів всіх рівнів надаються бюджетні послуги, а також розробляються і 

реалізуються програми регулювання галузі сільського господарства, і позабюджетний вид 

держпідтримки, що є заходами економічної політики, які не вимагають витрачання засобів 

федерального або регіональних бюджетів, зокрема регулювання цін і тарифів, 

зовнішньоторговельне регулювання експорту й імпорту продукції, встановлення пільг, 

заборон і обмежень; 

- залежно від періоду дії заходів, направлених на стійкий розвиток сільського 

господарства, розрізняють короткостроковий - до одного року – і довгостроковий механізм 

державної підтримки – більше одного року; 

 - по рівнях виділяють два види державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників: регіональний, коли заходи держпідтримки агрокомплексу 

розповсюджуються тільки усередині окремого регіону, і загальний, якщо заходи підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва діють на території всієї країни [3]. 

Основними нормативно-правовими актами, що визначають державну підтримку 

аграрної сектору та сільськогосподарських товаровиробників в Україні, є закони України 

«Про державну підтримки сільського господарства України», «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 р.», Державна цільова програма розвитку українського 

села на період до 2015р. і ін. Згідно вищевказаних нормативних актів державна підтримка 

аграрного сектора України здійснюється за такими напрямами: фінансово-кредитна 

підтримка, податкове стимулювання, цінове регулювання тощо. 

Але головною задачею держави є створення сприятливих умов для розвитку 

економіки країни, і зокрема тих галузей, які є локомотивами економіки. А для цього 

необхідно забезпечити свободу підприємництва, конкурентне середовище, прозорість дій у 

прийнятті державних рішень. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва в 

Україні повинна бути спрямована на забезпечення отримання прибутковості виробництва на 

рівні, що забезпечує розширене відтворення, створення сприятливих соціальних умов життя 

сільських жителів і поліпшення добробуту їх сімей, формування передумов для збереження 

та комплексного розвитку сільських територій, задоволення потреб населення України в 

якісних і доступних продуктах харчування, розширення експортного потенціалу країни. 
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АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Сучасний розвиток інтеграції на європейському рівні є знакою прогресивних змін у 

сільському господарстві. Європейські орієнтири надають аграрному сектору відповідний 

вектор розвитку та відкривають нові можливості для відродження сільського господарства, 

створюють додаткові порівняльні переваги на агропродовольчому ринку в умовах 

глобалізації економіки. Європейський вектор розвитку відкриває можливості для України 
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сформувати нову державну політику підтримки аграрного сектору, враховуючи 

недосконалості та прорахунки, які були допущені в інших країнах.  

Вступ України до ЄС є дієвим стимулом здійснення реформ в аграрній та інших 

галузях економіки. Крім того, необхідно запроваджувати на українських 

сільгосппідприємствах європейські технічні правила, норми та стандарти, що є об’єктивною 

і необхідною умовою вступу України до ЄС. 

 Україна після вступу в ЄС матиме право розраховувати на фінансову допомогу із 

бюджету ЄС на підтримку сільського господарства, видатки регіонам з несприятливими 

умовами господарювання для запобігання знелюднення цих областей, а також дотації на 

захист природного середовища. Вважаємо, що організаційно-економічний механізм 

підвищення конкурентоспроможності як основи формування інвестиційної привабливості 

сільськогосподарського підприємства слід розглядати як систему організаційних, 

технологічних, економічних і екологічних важелів та методів управління, які в процесі 

взаємодії і взаємозв’язку забезпечують сукупність високих споживчих властивостей 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки і попит на неї на ринку 

продовольства при оптимальних затратах на її виробництво і достатньому рівні цін, що 

гарантує ефективне ведення галузей і підприємства та сприяє росту інвестиційної 

привабливості. [1] 

Існує ще велика низка переваг, які може отримати Україна в аграрному секторі, 

вступивши до Євросоюзу. Це стосується і запозичення досвіду господарювання з інших 

країн ЄС, використання селекційного матеріалу у рослинництві та тваринництві, що 

збільшить урожайність і продуктивність.  

Поряд з перевагами існує низка проблем на шляху євроінтеграції аграрного сектора 

України. І одна з найбільших проблем – це низька конкурентоспроможність. Проблема 

низької конкурентоспроможності, на наш погляд, має розв’язуватися саме нині як 

виробниками сільгосппродукції, так і за допомогою держави. Держава також повинна 

подбати про забезпечення гарантованого доходу сільгоспвиробникам, сприяти збуту 

сільгосппродукції; заздалегідь вирішувати питання цін на енергоносії; збільшити 

фінансування переобладнання підприємств новітніми технологіями, опікуватися 

вдосконаленням соціальної інфраструктури села. [2] 

Вступ України до ЄС є дієвим стимулом здійснення реформ в аграрній та інших 

галузях економіки. А ринкова конкуренція завжди сприятиме зростанню загальної 

ефективності економіки, підвищенню якості товарів і послуг. Крім того, необхідно 

запроваджувати на українських сільгосппідприємствах європейські технічні правила, норми 

та стандарти, що є об’єктивною і необхідною умовою вступу України до ЄС. [3] 

Поглиблюючи співпрацю в ЄС, Україна отримає нові стимули для розвитку 

внутрішнього ринку і поглиблення економічної спеціалізації регіонів. На внутрішнє 

споживання буде спрямоване аграрне виробництво з його оновленою структурою. Разом з 

тим розширення зовнішньоекономічних перспектив українського сільського господарства 

стане можливим завдяки переходу на вирощування більш конкурентоспроможних видів 

рослин і порід тварин, розширенню сфери застосування передових аграрних технологій, 

заохоченню сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, обов’язковою 

умовою якого є захист довкілля, поширенню методів органічного виробництва та 

використанню біотехнологій. 

Ми бачимо, що не дивлячись на певні недоліки, переваги від вступу України до 

Європейського Союзу досить значні і варті того, щоб розпочати роботу з реформування 

сільського господарства, доопрацювання національного законодавства згідно з вимогами ЄС 

стосовно якості продукції харчування, гармонізації чинних норм якості з європейськими 

стандартами тощо. Основою успішності євроінтеграційних зусиль може стати не 

квапливість, а виваженість, не прагнення до формального результату, а врахування всієї 

сукупності реальних обставин і тенденцій.  
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Особливого значення нині набуває оцінювання можливостей економіки України 

адаптуватися до умов ЄС і захист економічних інтересів українських товаровиробників, 

зокрема сільськогосподарської продукції. Для України дослідження особливостей реалізації 

вимог ЄС щодо лібералізації та протекціонізму у сфері зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією дуже актуальне, оскільки інтеграція нашої держави у 

світовий економічний простір дедалі більше має набувати рис керованого державного 

процесу трансформації сільського господарства на засадах ЄС. [4] 

Крім того, на шляху до ЄС Україні у сфері сільського господарства потрібно погодити 

широкий спектр питань і провести значний обсяг роз’яснювальної роботи щодо з’ясування 

країнами — членами ЄС особливостей сільського господарства країни, її сільської місцевості 

з метою погодження напрямів виробництва з урахуванням потреб аграрного ринку ЄС за 

мінімізації збитків для АПК України та її населення. 

 

Бібліографічний список 

1.Гераймович В.Л. Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського 

виробництва та інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору економіки Київської 

області/ Гераймович В.Л. – Облік і фінанси, № 3 (61)’ 2013 

2.Дяченко О.В. Соціально-економічний розвиток аграрного сектору України в 

контексті вибору зовнішньоекономічних стратегій/ Дяченко О.В. – 2005р. 

3.Смирнова К. В. Європейська інтеграція та Україна. Право України №4/ Смирнова 

К.В. – 2011. 

4.Ставська Ю.В. Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України. Збірник 

наукових праць ВНАУ /Ставська Ю.В. – 2013р. 

 

Полях Вадим Миколайович 

к.е.н., доц. Шелудько Р.М. 

Харківський національний 

аграрний університет 
  

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Мінливість економічного середовища, економічна та соціальна нестабільність, яка 

присутня в останні роки в Україні та світі, змушують виробників товарів і послуг все більше 

приділяти уваги стратегічному плануванню, використанню інновацій, підвищенню 

ефективності в конкурентоспроможному оточенні. Так як Україна інтегрується в 

Європейський економічний простір, де більшість ринків уже зайняті, вітчизняним 

товаровиробникам потрібно розробляти сучасні маркетингові стратегії, які б дали змогу 

вийти на міжнародні ринки. Вихід на європейські і світові ринки дасть змогу виробникам 

сільськогосподарської продукції уникнути цінових спекуляцій трейдерів, реалізувати 

продукцію по ринковим цінам, збільшить прибутки і саме головне вивільнить кошти на 

подальший розвиток аграрного сектору України. 

Враховуючи поточний стан розвитку національної аграрної економіки, слід виділяти 

низку факторів, які впливають на агромаркетинг [3, с.127]: залежність економічних 

результатів праці в аграрному секторі від природних умов; залежність обсягів виробництва 

агросировини від родючості та раціонального використання земельних ресурсів; велика 

питома вага затрат праці; існування великої кількості виробників, кожен з яких займає 

незначну частку ринку, які постачають на ринок обмежений асортимент 

високостандартизованих товарів; наявність великої кількості посередників між виробниками 

агросировини та споживачами переробленої продукції; наявність розриву у часі між 

виробництвом і реалізацією [1, с.16]; сезонність виробництва агросировини та одержання 

продуктів її переробки; значна залежність між якістю кінцевого продукту і строками та 



82 
 

умовами її зберігання, транспортуванням та реалізацією; першочергове значення 

агропродовольчої продукції у задоволенні основних потреб споживачів, в досягненні 

економічної безпеки країни. Специфіка агромаркетингової діяльності визначається також 

нестабільністю виробництва продукції; стійкістю попиту на агропродовольчу продукцію 

протягом року, що зумовлює коливання цін та ціновий диспаритет, а також нестабільні 

доходи від реалізації; неможливістю швидкого перепрофілювання сільськогосподарського 

виробництва, з одного боку, та збільшення поставки продукції згідно з підвищенням попиту 

– з другого. Відносна непередбачуваність і неконтрольованість ринку, нездатність швидко 

пристосовуватись до змінних умов створюють елементи високого ризику в аграрній сфері. 

Стратегічний маркетинг в аграрному секторі принципово відрізняється від існуючих 

підходів до управління, оскільки передбачає обов’язкове вивчення потреб споживачів на 

початку ланцюга створення цінностей, та врахування особливостей сільського господарства. 

На цій основі стратегічний маркетинг може виявляти себе такими результатами: 

 зростанням або стабілізацією ринкової частки;  

 упевненістю керівників підприємств в доцільності виробництва певної 

продукції  й наявністю на неї попиту на ринку;  

 підвищенням рівня задоволення потреб споживачів; 

 покращенням фінансових результатів діяльності у довгостроковому вимірі. 

Існує безліч підходів до визначення поняття «маркетингова стратегія», на нашу 

думку, найбільш узагальненою і наближеною до реалій розвитку сільськогосподарського 

виробництва є визначення Я.С. Ларіної, маркетингова стратегія – це узагальнена модель 

маркетингових планів та дій на тривалий період із метою реалізації місії та досягнення цілей 

підприємства, а також конкурентних переваг на ринку шляхом застосування комплексу 

маркетингових, організаційно-технічних і фінансових заходів щодо розширення виробництва 

і збуту агропродовольчої продукції, підвищення її конкурентоспроможності, зростання 

ринкової частки, взаємодії із споживачами. Саме на етапі вибору маркетингової стратегії 

закладаються основи майбутнього комерційного успіху підприємства, тому важливим є його 

наукове обґрунтування. На думку багатьох вчених маркетингова стратегія за сучасних умов є 

основою загальної стратегії розвитку підприємства[2].  

Завданням маркетингової стратегії є встановлення цілей підприємства на цільовому 

ринку чи ринковому сегменті й вибір засобів їх досягнення в межах передбачуваного 

маркетингового періоду. Така стратегія пов’язана з діяльністю підприємства для досягнення 

ним у довгостроковому періоді ринкових переваг з погляду споживачів та конкурентів. Вона 

визначає план дій підприємства для досягнення довгострокових цілей з ефективним 

використанням маркетингових ресурсів, визначає напрям діяльності підприємства у процесі 

вибору цільових ринків, розробці і практичному втіленню комплексу маркетингу. Така 

стратегія має забезпечувати координацію маркетингової діяльності з іншими 

функціональними підрозділами та погоджувати різні види маркетингових рішень. 

Маркетингові стратегії базуються на оцінці стратегічних факторів, що впливають на 

підприємство, включаючи організаційні особливості підприємства, стан ринків, життєвий 

цикл товарів, конкурентну ситуацію, інші чинники зовнішнього середовища.  

Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств містить у 

собі створення комплексу послідовних дій, що поєднують задоволення потреб споживачів та 

досягнення максимального економічного ефекту від господарської діяльності. Даний 

комплекс включає: вивчення та сегментація ринків, позиціонування продуктів, вивчення 

потреб та поведінки споживача, зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингу, 

розробки товарної та цінової політики, здійснення розподілу та руху товарів, ціноутворення, 

маркетингової комунікації і стимулювання, прийняття управлінських рішень. 

Маркетингова стратегія, зазвичай, будується по такій схемі: вибір тривалості 

маркетингового періоду (короткострокове, середньострокове, довгострокове планування); 

встановлення цілей маркетингу – кінцевих (стратегічних) і проміжних (тактичних); 

проведення заходів, спрямованих на досягнення кінцевих і проміжних цілей; розробка 
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системи контролю (моніторингу) за ходом виконуваних стратегічних планів. Як правило, 

маркетингова стратегія на функціональному рівні реалізується за напрямами комплексу 4Р. 

Концептуальну схему впровадження механізму стратегічного маркетингу у процес 

функціонування підприємств аграрного сектору України, структуру основних його елементів 

формують такі блоки: 

- аналіз чинників середовища, формування, вибір та реалізація маркетингових 

стратегій підприємств на ринку агропродовольчої продукції; 

- досягнення сучасної маркетингової орієнтації в організації управління 

підприємством та у свідомості працівників; 

- вивчення поточних та майбутніх потреб споживачів та чинників формування 

попиту на продукцію підприємства; 

- удосконалення організації маркетингової інформаційної системи та 

інформаційної інфраструктури аграрних  ринків. 

Сільське господарство має свої специфічні особливості, адже залежить від природно-

кліматичних факторів, що зумовлюють сезонність виробництва та вплив на реалізацію 

виробленої продукції, коливання цін на неї. Всю специфіку галузі потрібно враховувати на 

всіх рівнях управління сільськогосподарськими підприємствами, в тому числі і в 

стратегічному плануванні. В свою чергу правильно розроблені маркетингові стратегії для 

підприємств здатні зменшити ринкові ризики, дати змогу отримати більші прибутки та 

продавати продукцію за стабільними світовими цінами.  
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ЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТУ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферою господарської 

діяльності підприємств, фірм, всіх учасників ринкових відносин. Переоцінка принципів, що 

відбулася в сучасному суспільстві, і модельних характеристик економічного розвитку 

змінила уявлення про міжнародне співробітництво. Поза фактором міжнародного 

співробітництва практично неможливо домогтися вирішення задач глибокого реформування 

відтворювального комплексу України, виходу країни з важкої кризи, раціоналізації 

економіки. Вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна 

конкуренція, можливий лише за умови використання сучасних методів управління. Для того 

щоб досягнути успіху в боротьбі за місце на міжнародному ринку, необхідно 

використовувати можливості маркетингу. Забезпечення успішного виходу на зовнішній 

ринок, який вже перенасичений різноманітними товарами та послугами, є надзвичайно 

важким та тривалим процесом для будь-якого підприємства. У цьому зв'язку для 

підприємства стає необхідним звернення до методів міжнародного маркетингу, набуття 

досвіду в міжнародній сфері та практичне застосування в діяльності фірми. Формування та 
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здійснення цілей і завдань які є необхідними для такої діяльності є єдиним виграшним 

варіантом для підприємства-виробника. Серед різноманітних форм зовнішньоекономічної 

діяльності історично першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний 

обмін продуктами й послугами. За напрямком товарного потоку операції у міжнародній 

торгівля поділяються на експорт і імпорт. Розглянемо сутність експорту. 

Експорт товарів – продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих 

товарів через митний кордон України. Під експортною діяльністю розуміється комерційна 

діяльність, зв'язана з продажем і вивозом за кордон товарів, послуг і капіталів для передачі їх 

у власність іноземному покупцеві. Варто розглянути тлумачення поняття експорту. Так, 

Циганкова Т.М. [5] під експортом розуміє вивезення товарів, робіт, послуг, результатів 

інтелектуальної діяльності, в т. ч. виключних прав на них, з митної території країни за 

кордон без зобов’язання їх зворотного ввезення [3]. У свою чергу, Самуельсон П. та 

Нордхауз В. також розуміють під експортом товари та послуги, які виробляються всередині 

країни та продаються за кордоном. Але слід звернути увагу на тлумачення поняття експорту 

з іншої сторони. Так, наприклад, експорт також виступає і як форма (модель) виходу фірми 

на зарубіжний ринок; стадія інтернаціоналізації діяльності фірми; стратегія виходу на 

зовнішній ринок; як зовнішньоекономічна діяльність фірми Однак, якщо розглядати експорт 

як вагомий чинник впливу на економічне зростання, на інтеграцію країни у світове 

господарство, то він набуває ознак потенціалу, тобто прихованої здатності забезпечувати 

досягнення поставленої мети та вирішення певної проблеми суспільного розвитку (таблиця 

1). 

Таблиця 1 

Підходи до трактування поняття експорт [3] 
Автор Характеристика підходу 

Циганкова Т.М.  Форма зовнішньоекономічної діяльності фірми 

Самуельсон П. та Нордхауз В.  Стадія інтернаціоналізації діяльності фірми  

Мельник Т.М.  Модель виходу фірми на зарубіжний ринок  

Смиронова І.А. Прихована здатність забезпечувати досягнення 

поставленої мети та вирішення певної проблеми 

суспільного розвитку 

Значення експорту як основного джерела валюти і фактора стимулювання 

вітчизняного виробництва особливо зростає в умовах звуження внутрішнього 

платоспроможного попиту. 

Український експорт має низку конкурентних переваг: технологічно передові сектори 

промисловості, здатні до швидкого освоєння нових видів продукції, значні сировинні 

ресурси, традиційні ринки збуту української продукції, високий рівень кваліфікації низки 

професійних категорій працівників. 

У той же час, український експорт гальмують низька конкурентоздатність українських 

підприємств, недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю якості, 

зростання цін на експортні послуги й експортні поставки (20% ПДВ), нестача кваліфікованих 

кадрів і досвіду роботи у сфері експорту на більшості українських підприємств, низький 

світовий рейтинг надійності України для кредитів та інвестицій, що утруднює використання 

іноземних фінансових ресурсів для розвитку експортного потенціалу країни, невідповідність 

окремих норм українського законодавства міжнародним, високі податки. 

Стратегічна роль експорту, як одного з елементів зовнішньої торгівлі, виявляється в 

тому, що він має бути засобом сприяння економічному зростанню, інструментом активізації 

наявних та потенційних конкурентних переваг з метою наближення до рівня передових 

країн. В сучасних умовах активна участь країни у світовій торгівлі пов'язана зі значними 

перевагами: вона дозволяє більш ефективно використовувати наявні в країні ресурси, 

прилучитися до світових досягнень науки і техніки, у більш стислі терміни здійснити 

структурну перебудову своєї економіки, а також більш повно і різноманітно задовольняти 

потреби власного населення. 
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Варто зазначити, що з огляду на наявну необхідність удосконалення методичного 

забезпечення оцінки ефективності експортної діяльності, пропонується прискорення 

узагальнюючого показника, що може бути розрахований як аксонометричний коефіцієнт 

розвитку багатовимірних об’єктів. Процес побудови й обчислення значень такого показника 

починається формуванням матриці вихідних даних, у якій рядками виступають об’єкти (для 

групи підприємств – окремі суб’єкти господарювання, за підсумками роботи яких 

здійснюється аналіз; для окремого підприємства при формуванні його експортного портфелю 

– позиції товарного асортименту продукції, за якими передбачаються або здійснюються 

експортні поставки), а стовпчиками стануть значення вибраних для аналізу показників, що 

певним чином відбивають стан ефективності експортних операцій. Комплексність оцінки 

ЗЕД при цьому буде ґрунтуватися на узагальненні локальних показників, згрупованих за 

такими напрямками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Напрями оцінювання та локальні показники узагальнення ефективності експортної 

діяльності підприємства 
Напрямок 

оцінювання 

Локальні показники оцінки 

Ринкова 

результативність 

експорту 

Темпи росту частки підприємства а зарубіжному ринку  

Темпи росту частки експортної продукції у загальних обсягах виробництва  

Темпи росту обсягів реалізації продукції підприємства 

Бюджетна 

ефективність  

Зростання обсягів митних платежів у державний бюджет країни, резидентом якої є 

підприємство-експортер 

Темп зростання частки сплачених митних платежів у загальному обсязі відрахувань 

до державного бюджету 

Співвідношення розміру фінансових потоків, пов’язаних з обслуговуванням 

експортних та імпортних операцій 

Виробничо-

технологічна 

ефективність 

Темп змін ритмічності виробництва 

Темпи скорочення обсягів запасів готової продукції 

Темпи змін фондовіддачі 

Соціальна 

ефективність 

Темпи росту продуктивності праці персоналу  

Темпи змін рівня оплати праці персоналу  

Темпи змін частки чисельності персоналу з найвищим рівнем кваліфікації у 

загальній чисельності персоналу 

Фінансова 

результативність  

Зміна рівня витрат на одиницю товарної продукції 

Рентабельність виробництва експортної продукції 

Рентабельність операційної діяльності  

Результативність 

маркетингово-

збутової діяльності  

Темпи росту витрат на збут 

Темпи росту оплати праці персоналу, задіяного в маркетингово-збутовій діяльності 

Частка витрат на маркетингове обслуговування експортних поставок у загальних 

витратах на збут 

Результативність 

скорочення 

експортних ризиків 

Співвідношення розміру заявлених та фактично заявлених митних платежів 

Співвідношення сплачених штрафів,пов’язаних з експортним поставками, та 

отриманого від експорту прибутку 
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Належне опрацювання великих за масштабом масивів даних, який, наприклад, 

сформовано наведеною моделлю оцінки, вимагає проведення попереднього статистичного 

контролю вихідної інформації. З огляду на труднощі порівняння різноманітних та 

різносформованих за напрямом ефективних змін параметрів обраних об’єктів , необхідною є 

трансформація їхніх значень до єдиної одиниці вимірювання, тобто проведення процедур 

нормування та стандартизації. Надалі в ході аналізу відбувається формування відповідного 

вектору, що містить нормативні значення для кожного показника. Для формування 

еталонного вектора доцільним є використання підходу , заснованого на нормуванні за 

середньою величиною, якою виступає еталонний показник.  

Таким чином, використання описаного підходу дозволяє не тільки здійснити 

порівняльну оцінку ефективності експортної діяльності, але й провести рейтингове 

ранжирування видів продукції підприємства для встановлення доцільності здійснення з ними 

експортних операцій, тобто – для формування економічно обґрунтованого складу 

експортного портфелю. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Фінансовий менеджмент являє собою систему управління фінансовими ресурсами та 

оборотом грошових коштів на підприємстві. Він спрямований на досягнення стратегічних 

цілей фірми. 

Головними завданнями фінансового менеджменту є: розробка фінансової стратегії, 

фінансове планування, аналіз фінансової звітності та прогнозування доходів, виявлення 

фінансових джерел розвитку підприємства, комплексне управління основним і оборотним 

капіталом, визначення оптимальних напрямків інвестування фінансових ресурсів, 

раціоналізація операцій з цінними паперами, налагодження ефективних стосунків з 

суб'єктами господарювання, фінансово-кредитною системою. 
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Фінансовий менеджмент як система управління фінансово-кредитними відносинами 

складається з двох підсистем: керованої підсистеми (об'єкта управління) і керівної 

підсистеми (суб'єкта управління). Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент 

підприємства включає: органи державного управління; фінансові й податкові органи; 

власника; апарат управління підприємством. Як об’єкт управління фінансовий менеджмент 

піддається впливу потоків управлінських рішень, реалізація яких дозволяє підтримувати 

підприємство у стані ділової активності. 

Головна мета фінансового менеджменту – забезпечення зростання добробуту 

власників капіталу підприємства. 

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато задач, 

однією з яких є оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності 

підприємства досягається за рахунок ефективного управління грошовими потоками 

підприємства, підтриманням ліквідності його активів, забезпеченням постійної 

платоспроможності підприємства. 

Фінансовий менеджмент набуває практичного втілення завдяки фінансовій політиці 

підприємства. Політика управління грошовими потоками пов’язана з оптимізацією залишків 

коштів на рахунках підприємства, мінімізацією розривів між надходженням коштів і їх 

використанням, застосуванням різноманітних схем розрахунків. 

Фінансовий менеджмент оперує фактичними, внутрішньо однорідними грошовими 

потоками. Зміст управління потоками грошових коштів залежить від оптимізації фінансових 

потоків і структури капіталу підприємства. Критеріями управління грошовими потоками є 

ліквідність і дохідність. 

Система управління фінансами підприємства, розроблена кваліфікованими 

фінансовими менеджерами, яка відображує сучасні погляди на управління корпоративними 

фінансами, використовує результати фінансового аналізу і включає складання та реалізацію 

стратегічних та операційних планів, виступає основною передумовою ефективної фінансово-

господарської діяльності й економічного зростання підприємства. 

Система управління фінансами підприємства включає прийняття фінансових рішень 

щодо управління фінансовими ресурсами підприємства а також фінансовими відносинами, 

які виникають у процесі руху фінансових ресурсів. Діяльність фінансового менеджера, який 

приймає ці рішення, концентрується на вирішенні питань, пов'язаних з формуванням, 

розподілом та використанням фінансових ресурсів, тобто з кругообігом капіталу на 

підприємстві. Вона охоплює всі види діяльності підприємства — операційну, фінансову та 

інвестиційну. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ 

ВІДНОСИНАМИ 

 

Предметом фінансового управління є регулювання  фінансових потоків. 

Об'єктом управління фінансами підприємства є фінансові відносини у сфері 

грошового обігу, фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх 

ланках фінансово-господарської роботи підприємства. 

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи 

фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших 
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умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на 

фінансовому ринку. 

Структура фінансового управління - упорядкована сукупність взаємопов'язаних 

елементів системи, що визначає розподіл праці і службових обов'язків між фінансовими 

підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття і реалізації 

управлінських рішень. 

Побудова ефективної системи управління підприємством передбачає створення 

відповідної фінансової служби  

Під фінансовою службою підприємства розуміють самостійний структурний 

підрозділ, який виконує певні функції в системі управління підприємством. 

Залежно від обсягів діяльності підприємства та складності вирішуваних завдань 

фінансова служба може бути різною. На малих підприємствах функції фінансового 

управляючого можуть здійснюватися власником підприємства, його директором або ж 

головним бухгалтером. 

Роль фінансового топ-менеджера на малих підприємствах виконує головний 

бухгалтер. Фінансовий відділ на таких підприємствах, як правило відсутній. Всі фінансові 

питання стосовно формування та використання фінансових ресурсів вирішує головний 

бухгалтер, який підпорядкований керівникові підприємства. 

На середніх підприємствах функції фінансового управління, як правило, 

покладаються на декілька фахівців, що можуть працювати як фінансовий сектор в 

економічному структурному підрозділі або ж як окремо відособлений фінансовий відділ. 

 
 

 Організаційна структура фінансової служби малого підприємства 

На великому підприємстві може бути створене фінансове управління на чолі з фінансовим 

директором або фінансовим менеджером підприємстваю Для великих підприємств найбільш 

характерним є виділення спеціальних служб та значна структурованість апаратую 

 
Організаційна структура фінансової служби великого підприємства  
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Управління фінансами підприємств направлене у першу чергу на забезпечення 

діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами і здійснюється за певними 

напрямами  

До складу фінансового управління можуть входити кілька відділів, що мають 

виконувати такі завдання: 

- розроблення та реалізація фінансової стратегії розвитку підприємства; 

- формування та ефективне використання власних і позикових коштів підприємства; 

- розроблення політики управління активами підприємства; 

- розроблення інвестиційної політики підприємства; 

- забезпечення своєчасного виконання зобов'язань перед бюджетом, банківськими та 

фінансово-кредитними установами, постачальниками, працівниками та власниками 

підприємства- організація розрахунків 

- аналіз фінансового стану підприємства; 

 - контроль за реалізацію прийнятих управлінських рішень у сфері фінансового 

менеджменту. 

Зміст управління фінансами підприємства полягає в ефективному використанні 

фінансового механізму для досягнення стратегічних та тактичних цілей. Стратегічні та 

тактичні цілі розробляють з врахуванням орієнтирів довгострокового розвитку підприємства 

і відповідно до основних аспектів його фінансової діяльності, і на їх основі формують його 

фінансову політику. 

Фінансовий механізм підприємства - це сукупність узгоджених між собою 

вироблених на основі фінансової політики управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, 

розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту 

його коштів 

На фінансовий механізм прийняття рішень підприємства, впливають внутрішні та 

зовнішні чинники До внутрішніх чинників відносять: 

- стан фінансової звітності та бухгалтерського обліку на підприємстві; 

- рівень ведення управлінського обліку; 

- кадрове забезпечення реалізації завдань фінансового менеджменту. 

До зовнішніх чинників належать: 

- стабільність законодавства; 

- рівень економічної активності країни; 

- розвиненість фінансового ринку; 

- рівень інфляції; 

- рівень податкового навантаження; 

- рівень конкуренції. 

Функціонування будь-якої системи управління фінансами підприємства має бути в 

рамках чинних законодавчих актів і нормативної бази. Враховуючи, що ринок передбачає 

http://pidruchniki.com/
http://pidruchniki.com/
http://pidruchniki.com/
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роботу підприємства в умовах конкуренції, сьогодні ділова стратегія підприємств націлена 

на досягнення стратегічних конкурентних переваг. Таким чином, управління фінансами 

підприємств (фінансовий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими 

ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює 

контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлений на подальший розвиток 

підприємства, на досягнення його стратегічних цілей. 

Отже, категорія "менеджмент" застосовується для характеристики трьох понять: 

системи економічного управління, органу управління, форми підприємницької діяльності. 

Найчастіше під менеджментом (управління) розуміють систему економічного управління 

виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів. 
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ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ФІНАНСІВ ТА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ключовою проблемою моєї доповіді є обмеження ресурсів та матеріального 

забезпечення, якими користуються юридичні особи та виявлення основних шляхів та джерел 

поповнення бюджету та забезпечення підприємств, установ та організацій. 

В умовах ринкової економіки існують непоодинокі факти виникнення дефіциту 

обігових коштів. Цей прикрий факт у фінансовій роботі господарюючих суб’єктів  потребує 

подекуди негайного вирішення та вимагає від топ-менеджменту дієвих заходів, оскільки 

такий стан речей в галузі фінансів підприємств досить часто уповільнює та стримує розвиток 

будь якого підприємництва. Виникнення проблем дефіциту фінансових ресурсів завжди  

вимагає запозичень. 

Одними із форм залучення грошових коштів та майна підприємством є позичковий 

капітал, лізинг та факторинг. 

Використання позичкового капіталу, лізингу та факторингу дозволяє суттєво 

розширити об'єм господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне 

використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових 

фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства. 

Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує у 

сукупності об'єм його фінансових зобов'язань (загальну суму боргу). 

Позичковий капітал має юридичну силу за рахунок контрактів, які уклали між собою 

суб’єкти господарювання та статутних вимог. Але варто зазначити, що позичковий капітал 

може виникнути в результаті бажання підприємства підтримувати свою ділову репутацію, 

прикладом чого є рішення про виправлення недоліків виготовленої продукції після строку 

закінчення гарантії. 

На сьогоднішній день лізинг є одним з основних фінансових інструментів, що 

дозволяють здійснювати великомасштабні капітальні вкладення в розвиток матеріально-

технічної бази будь-якого виробництва.  

Згідно із Законом України "Про лізинг" лізинг – це підприємницька діяльність, яка 

спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні 

лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що 

є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 

http://pidruchniki.com/
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лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем 

періодичних лізингових платежів. 

Об’єктом (предметом) лізингу може бути будь-яке майно, що належить до основних 

фондів (засобів) і яке не заборонене до вільного обігу на ринку, а також нематеріальні 

активи. 

Факторинг - це достатньо новий вид послуг у області фінансування, яким 

займаються спеціальні факторингові компанії, що тісно пов'язані з банками або є їх 

дочірніми філіалами, або самі банки. 

Факторинг (factor - в перекладі з англійського «агент, посередник») є різновидом 

торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, 

що пов'язане з переуступкою клієнтом-постачальником факторингової компанії (чинник-

фірмі) неоплачених пла-тіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи, надані 

послуги і, відповідно, права отримання платежу по них. Він включає інкасування де-

біторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних і валютних 

ризиків. 

Метою факторингового обслуговування є своєчасне інкасування бо-ргів для 

скорочення втрат, унаслідок затримки платежу, і запобігання поя-ві сумнівних боргів, 

підвищення ліквідності і зниження фінансового ризику для клієнтів, які не хочуть брати на 

себе роботу по перевірці платоспро-можності своїх контрагентів, по веденню 

бухгалтерського обліку відносно своїх вимог і зацікавлені, по можливості, в найшвидшому 

отриманні гро-шей по рахівницях. 

В основі факторингу лежить покупка банком (факторською компані-єю) 

рахунків-фактур клієнта на умовах негайної оплати частини вартості (70-90%) 

відфактурованих поставок і оплати решти частини (завирахуванням відсотка за кредит) в 

строго обумовлені терміни незалежно від надходжен-ня виручки від дебіторів. Тому 

факторингові операції називають також кредитуванням продажів постачальника або 

наданням факторингового кредиту постачальнику. 

Внаслідок виконаних аналітичних досліджень економіко-правових та фінансово-

операційних моментів, порівняльного аналізу стану фінансових інструментів щодо 

позичкового капіталу можемо констатувати недорозвиненість деяких видів його 

інструментарію. Особливо на практиці підприємствами АПК мало запроваджується позика 

на договірній основі.           

Отже, ми бачимо що є різні способи поповнення   фінансів та коштів  підприємств. 

Проте, можемо також констатувати, що досконалої моделі ні в економічному, ні в правовому 

сенсі, так і не знайдено. Натомість, розглядаючи такий фінансовий інструмент як позику, 

бачимо що сприятливий ефект загалом можливий виключно при певних умовах. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий менеджмент являє собою систему управління фінансовими ресурсами та 

оборотом грошових засобів підприємства. І як кожну управлінську систему його необхідно 

розглядати з двох сторін. З одного боку, складовою фінансового менеджменту є суб’єкт 

управління (тобто фінансові менеджери), з іншого боку – об’єкт управління (тобто фінансові 

ресурси).  

Об’єктами фінансового менеджменту є фінанси підприємств та його фінансова 

діяльність, тобто економічні відносини, які опосередковані грошовим обігом, зміна розміру і 

складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошові потоки підприємства, які 

втілюються в реальному грошовому обігу, викликаному рухом вартості. 

Важливо підкреслити, що фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою 

загального менеджменту підприємства. Адже, фінансовий менеджмент дозволяє більш 

ефективно вирішувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість виробничих, 

матеріальних, фінансових ресурсів, місце розміщення виробництва, його потужність), 

економічні (оборот і його структура, структура витрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), 

фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова 

структура) господарюючого суб’єкта. Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє виявляти 

й аналізувати взаємозв’язки між цілями підприємства та координувати їх.  

З метою реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується 

фінансовий механізм. 

В економічній літературі поняття “фінансовий чи фінансово-кредитний механізм” 

використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його 

складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття 

“фінансовий механізм” найбільшої уваги заслуговують два аспекти, два підходи до 

розуміння його суті.  

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 

функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Матеріальним відображенням 

фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення 

відбувається за певними правилами, певними напрямами, що і характеризує фінансову 

“техніку”. На підставі даного підходу і виходить розуміння фінансового механізму як 

організаційного відображення фінансових відносин. Такий підхід до визначення фінансового 

механізму відображає внутрішню організацію функціонування фінансів підприємств. Однак, 

це цілком точно втілюється в понятті “організація фінансів”, і ототожнювати це поняття з 

фінансовим механізмом недоцільно.  

Другий підхід до розгляду поняття “фінансовий механізм” полягає в тому, що його 

розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та 

розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів 

підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на 

економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму 

необхідно чітко визначити його складові, його структуру.  

Незважаючи на існування двох основних підходів до суті фінансового механізму, в 

науковій літературі до цього часу чіткого визначення поняття “фінансовий механізм” не 

існує.  

У дослідженнях провідних західних вчених фінансовий механізм не виділяють як 

відокремлений об’єкт вивчення, але всебічно і ґрунтовно досліджують фінансові методи 

впливу на підприємство, державу і суспільство. 
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В економічній літературі країн пострадянських держав перевагу віддається першому підходу 

до визначення фінансового механізму як способу організації фінансових відносин (Л.А. 

Дробозіна, В.М. Родіонова), який складається з елементів та інструментів впливу.   

Українські вчені В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.Я. Огородник вважають, що 

фінансово-кредитний механізм включає дві підсистеми: 

фінансово-кредитне забезпечення; 

фінансово-кредитне регулювання, а також організаційні структури і важелі впливу. 

Вітчизняний вчений В.М. Опарін визначає фінансово-кредитний механізм як сукупність 

фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства ( 2 ,101с.). 

Структура фінансового механізму, розроблена українськими вченими, в цілому 

логічна. Але водночас вона потребує певних уточнень і подальшого розвитку.  

Вчені економісти пропонують замість терміну “фінансово-кредитний механізм” 

використовувати “фінансовий механізм”, тому що кредит визначається як складова фінансів, 

кредитна система – як частина фінансового ринку, який відноситься до фінансової системи, а 

дії фінансів і кредиту мають єдиний механізм впливу. 

Враховуючи, що фінансовий механізм дає уявлення про те, за допомогою чого можна 

здійснити фінансовий вплив, і повинен показувати, як це зробити, то у складі фінансового 

механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються 

прийняті рішення та фінансові індикатори, що достовірно відображають стан суб’єкта 

фінансових відносин. 

Узагальнюючи погляди вчених, можна навести наступне визначення фінансового 

механізму. Фінансовий механізм – це сукупність методів реалізації економічних інтересів 

шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими 

фінансового механізму є фінансове забезпечення, фінансове регулювання та система 

фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив. 

Серед українських вчених існує чітка позиція щодо визначення фінансового 

механізму підприємства та його складових, якщо поза увагою лишити центральну складову 

механізму – економічний інтерес учасників фінансових відносин та його присутність у 

кожній складовій механізму (крім фінансових індикаторів). 

Фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на 

вирішення окремих завдань фінансової політики господарюючого суб’єкта. При цьому 

розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. Забезпечувальна дія проявляється у 

встановленні джерел фінансування, тобто покриття повсякденних потреб і характеризує 

пасивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія здійснює вплив через виділення 

достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення  і характеризує 

активний вплив фінансового забезпечення. В цілому ж дія фінансового механізму 

спрямована на реалізацію економічних інтересів учасників фінансових відносин. 

Вона має наступні напрями свого прояву: 

за допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції розподілу доходів, 

які впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами; 

за допомогою встановлення певних пропорцій розподілу доходів встановлюється відповідна 

система реалізації економічних інтересів. 

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання проводиться за допомогою 

фінансових інструментів, які, в свою чергу, мають свої важелі впливу, а саме: 

первинного впливу, що діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, 

відрахування); 

вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, бюджетні 

субсидії). 

Дія фінансових інструментів здійснюється на основі: 

загального підходу, характерного для всіх суб’єктів фінансових відносин (єдиний рівень 

оподаткування, кредитування, фінансування); 
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селективного, диференційованого підходу. 

При здійсненні ефективної фінансової політики перевага надається селективному 

підходу.  

Важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємства визначають характер 

дії фінансових інструментів, коригують цю дію та поділяються: 

за напрямом дії – стимули, санкції; 

за видами – норми й нормативи; 

за методологічними засадами – умови і принципи формування доходів, нагромаджень і 

фондів; умови і принципи фінансування і кредитування. 

Отже, по-перше, фінансовий механізм – це складна система, яка дозволяє управляти 

фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє вирішувати практично всі 

проблеми, але слід враховувати, що роль фінансів у відносинах розподілу є вторинною і 

основне регулювання здійснюється в сфері виробництва. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК СКЛАДОВІ ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

          

Для того щоб підприємство було стабільно забезпеченим та фінансово стійким, для 

нього важливими умовами є його ліквідність та платоспроможність, оскільки завдяки їм 

підприємство визначає свої реальні фінансові можливості, здатність фінансувати свою 

діяльність, а також своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання.  

В умовах конкуренції і ринкової нестабільності жодне підприємство не гарантує собі 

те, що воно не стане банкрутом, тобто це може статись, коли підприємство не зможе вико-

нувати свої фінансові зобов’язання. Для завчасного попередження можливих фінансових 

ускладнень проводять оцінку ліквідності і платоспроможності підприємства [5, с. 159]. 

Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства своєчасно і повністю 

виконувати свої фінансові зобов'язання перед контрагентами і державою, тобто задовольняти 

вимоги постачальників техніки і матеріалів, повертати кредити, виплачувати заробітну 

плату. Основними ознаками платоспроможності є наявність на рахунках підприємства 

достатньої кількості коштів та відсутність кредиторської заборгованості [3, с.118]. 

Головною метою оцінки платоспроможності є своєчасно виявляти і усувати недоліки 

у фінансовій діяльності підприємства. Основними завданнями платоспроможності є: 

прогнозування можливих фінансових результатів; розробка певних заходів, спрямованих на 

більш ефективне використання фінансових ресурсів. 

Як відомо, в активі балансу платоспроможного підприємства повинна бути достатня 

сума коштів, для погашення заборгованості перед постачальниками і підрядниками, 

зобов'язань перед бюджетом, з оплати праці, страхування. Якщо сума недостатня, тоді 

підприємство вважається неплатоспроможним, а його баланс є неліквідним. Отже, 

ліквідність – це здатність підприємства швидко і з мінімальними втратами перетворювати 

свої активи на кошти.  

Розрізняють поточну і перспективну ліквідність. Поточна ліквідність – це здатність 
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підприємства розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями, тобто бути 

платоспроможним у найближчий перспективі. Для виконання поточних фінансових 

зобов'язань використовують наявні кошти й кошти отримані від перетворення активів у 

гроші впродовж часу, який відповідає терміну погашення зобов'язань. Перспективна 

ліквідність передбачає залучення всіх активів підприємства, з урахуванням можливості 

перетворення їх на гроші. Вона є основою для оцінки платоспроможності на довгострокову 

перспективу. 

Для того щоб визначити чи підприємство є платоспроможним чи ні, використовують 

такі показники ліквідності: 1) коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про здатність 

підприємства виконувати свої зобов’язання за рахунок вільних грошових коштів і поточних 

фінансових вкладень; 2) коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує здатність підприємства 

виконувати поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів; 3) коефіцієнт поточної 

ліквідності характеризує міру загального покриття усіма оборотними активами підприємства 

суми поточних зобов’язань; 4) робочий капітал характеризує здатність підприємства платити 

за поточними зобов’язаннями, а також здійснювати діяльність за рахунок оборотних активів. 

Визначаючи ліквідність та платоспроможність підприємства, різні користувачі даної 

інформації мають різні інтереси. Банківсько-кредитні установи цікавить можливість 

вкладення коштів та отримання їх назад з певним відсотком. Держава вбачає в кожному 

підприємстві, насамперед, надійного платника податків. Працівники розраховують на 

своєчасне отримання заробітної плати та перспективи у майбутньому. Аудитори, 

консультанти або фінансові директори мають на меті вироблення раціональних 

рекомендацій по покращенню фінансового стану об’єкту, що аналізується [3]. 

З метою покращення платоспроможності та ліквідності сільськогосподарського 

підприємства на нашу думку необхідно: підвищити якість виробленої продукції 

підприємством; здійснювати випуск нових конкурентоспроможних видів продукції; 

зменшувати витрати на виробництво продукції; проводити пошук постачальників, що 

пропонують вигідніші умови; стимулювати попит на продукцію підприємства; розширювати 

збутову мережу; розробляти (якщо необхідно) різні санаційні заходи, а також здійснювати 

постійний контролю за надходженням та витрачанням коштів, своєчасно виявляти 

потенційних боржників. 

Отже, в умовах ринкової економіки, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок 

їхнього банкрутства, платоспроможність та ліквідність є одними з головних критеріїв для 

визначення фінансового стану підприємства. Як свідчить практика, саме від них залежить 

саме існування підприємств, адже підприємства припиняють свою діяльність здебільшого 

внаслідок нестачі грошових коштів, а не через недостатню рентабельність. 
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ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 

БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Термін "санація" походить від латинського "sапаrе" — оздоровлення, видужання. 

Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для 

запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що 

санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з 

потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового 

капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням 

короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею 

державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. 

Досконалішим є визначення, дане відомими зарубіжними економістами (Н. 

Здравомислов,  Б. Бекенферде, М. Гелінг), та вітчизняним фахівцем у питаннях виведення 

підприємств із фінансової кризи О.О.Терещенком : санація — це система фінансово-

економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, 

спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і 

конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація 

— це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового 

оздоровлення. Це визначення втілює комплексний підхід до розглядуваного поняття, є 

універсальним і всебічно висвітлює економічну сутність санації підприємств. 

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх 

виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, 

скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та 

формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів 

виробничо-технічного характеру. 

Є 4 типи санаційних заходів на підприємстві: 

1) Фінансово-економічні - відбивають фінансові відносини, що виникають у 

процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення 

підприємств; 

2) Організаційно-правові - спрямовані на вдосконалення організаційної структури 

підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, 

звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих 

стосунків між членами трудового колективу тощо; 

3) Виробничо-технічні - пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням 

виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, 

скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її 

собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та 

мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва; 

4) Соціальні - заходи зі скорочення зайвого персоналу, пов’язанні створенням та 

фінансуванням системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних 

робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик 

тощо. 

Джерелами фінансування всіх цих типів санаційних заходів є кошти, залучені на 

умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі. 

За критеріями формалізації порядку здійснення процедур санації їх можна 

класифікувати на досудові і судові. 
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Досудова санація, відповідно до положень Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 1999 р., спрямована на 

запобігання порушення у провадженні справи про банкрутство і здійснюється, як правило, на 

основі спеціального законодавства. 

Судова процедура санації відбувається в судовому процесі банкрутства згідно з 

нормами законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємства. 

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну та гетерономну 

санацію. 

Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за рахунок 

його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими особами (без залучення в 

санаційний процес сторонніх осіб). 

Гетерономна (зовнішня) санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, 

зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави. 

На практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття “реструктуризація”. 

Реструктуризація суб'єкта господарювання — це проведення організаційно-економічних, 

правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи 

управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити 

прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва. 

Можна стверджувати, що “санація” є ширшим поняттям, ніж “реструктуризація”. 

Реструктуризацію доцільно розпочинати на ранніх стадіях кризи. Вона спрямована 

переважно на подолання причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. А санація 

включає в себе як реструктуризацію (заходи щодо відновлення прибутковості та 

конкурентоспроможності), так і заходи фінансового характеру (спрямовані на відновлення 

ліквідності та платоспроможності). 

 

Шостак Ангеліна Олександрівна 

спеціаліст І категорії Галтман Т.В. 

Горохівський коледж ЛНАУ 

 

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Сучасний стан економіки диктує жорсткі умови існування підприємств. Економічне і 

політичне становище країни вимагають принципово нових підходів щодо якості системи 

забезпечення стабільності підприємства, що в свою чергу істотно залежить від достатнього 

фінансового забезпечення господарської діяльності, вірного вибору способів та джерел 

мобілізації фінансових ресурсів та визначення найоптимальніших напрямів їх використання. 

Можна стверджувати, що успіх підприємницької діяльності знаходиться в безпосередній 

залежності від стану фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та вибору стратегії 

управління ним.  

Однією з найважливіших ланок системи управління підприємством виступає 

управління структурою капіталу, адже саме вона визначає багато аспектів не тільки 

фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, активно впливає на кінцеві 

фінансові результати.  

Якщо досліджувати теоретичні засади управління формуванням капіталу, то найбільш 

значущою та дискусійною серед економістів є концепція його структури. Оскільки 

теоретична концепція структури капіталу моделює основу для вибору стратегічних 

напрямків економічного та фінансового розвитку підприємства, що забезпечують зростання 

його ринкової вартості, тому має досить багатогранну сферу практичного використання. 

Науковий внесок в теорію управління структурою капіталу був зроблений 

Нобелівськими лауреатами І.Міллером та Ф. Мендельсоном. Також ця тема активно 

вивчалася такими дослідниками, як Р. Брейлі, М. Бромвіч, Л. Ганеску, М. М. Дженсен,С. 
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Харі і ін. Різні аспекти формування капіталу і його фінансової структури були розглянуті в 

роботах І.А. Бланка, В.В. Бочарова, П.Л.Віленського, А.В. Грачова, Р.Г. Ібрагімова, І. 

Івашковський, JI.Л. Ігонін, В.В. Ковальова, О.А. Кузнєцова, В.Н. Лівшиця, М.А. 

Лімітовского, Н.Б. Рудика, С.А. Смоляка, О.С. Стояновой, Т.В. Тепловий і ін. 

Метою дослідження є визначення особливостей управління структурою капіталу 

підприємства та вплив на нього сучасних тенденцій розвитку кредитного ринку України. 

 В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-

правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу є як власні, так і 

позикові кошти. 

Утворення власного капіталу відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел 

власних коштів. До зовнішніх джерел формування власного капіталу належать, по перше, 

кошти, що формуються як за рахунок особистих внесків, так і за рахунок можливостей 

фінансового ринку; по-друге, кошти, що формуються у порядку розподілу та перерозподілу 

фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави. До внутрішніх джерел 

формування власного капіталу належать фінансові ресурси, які формуються в процесі 

виробничо-фінансової діяльності підприємства. 

Позиковий фінансовий капітал підприємств може також утворюватись за рахунок 

двох основних груп джерел позикових коштів. Зовнішні джерела позикових коштів 

складаються з двох підгруп: зовнішні довгострокові й зовнішні короткострокові джерела 

позикового фінансового капіталу. Внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять 

позикові фінансові ресурси, утворюються за рахунок відстрочених зовнішніх довгострокових 

і короткострокових зобов'язань. 

Прийняття управлінських рішень з управління структурою капіталу – це процес 

пошуку оптимального рішення щодо вибору між рівнем ризику і прибутковістю. Таким 

чином, метою управління структурою капіталу є мінімізація витрат у разі залучення 

довготермінових джерел фінансування і забезпечення максимального ефекту від вкладених 

грошових коштів, тобто її оптимізація щодо конкретного суб'єкта господарювання. 

При формуванні оптимальної структури капіталу підприємства слід здійснити аналіз 

тенденцій динаміки, обсягу та структури капіталу в передплановому періоді та їх вплив на 

фінансову стійкість підприємства, а також оцінити фактори, що впливають на формування 

структури ефективного капіталу. 

Підприємства, що використовують тільки власні кошти, мають велику фінансову 

стійкість, але обмежені в можливості приросту прибутку. А підприємства, які 

використовують позиковий капітал, навпаки, мають більш високий потенціал і можливість 

приросту рентабельності власного капіталу, але при цьому втрачають фінансову стійкість. 

Надмірно низька частка позикового капіталу, з одного боку, означає недовикористання 

більш дешевого, ніж власний капітал, джерела фінансування, а, з іншого боку, структура 

капіталу, перевантажена позиковими засобами, пред'являє дуже високі вимоги до 

прибутковості капіталу, оскільки підвищується ймовірність неплатежів і зростання ризиків 

для інвесторів. 

Тому одним із основних питань управління структурою капіталу підприємства є 

визначення такого співвідношення власних і позикових коштів, яке забезпечує максимізацію 

ринкової вартості компанії. 

Отже, для забезпечення ринкової капіталізації підприємства, разом з ефективним 

використанням власних ресурсів постає потреба у залученні кредитних ресурсів, які також 

необхідно використовувати на економічно-обґруновані цілі. Але не завжди кредитний ринок 

в змозі задовольнити ці потреби. 

В Україні основну частину кредитної системи складає банківська система, яка станом 

на 01 січня 2015 року мала таку структуру:  

- банки з приватним українським капіталом складали близько 47%;  

- банки з іноземним капіталом (крім російських) – 17%;  

- банки з російським капіталом – 15%;  
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- державні банки – 22%. 

Протягом 2014 року кредитна активність банківських установ була низькою, що 

обумовлено скороченням ресурсної бази, погіршенням кредитоспроможності позичальників 

та високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку, що, в свою 

чергу, змушувало банківські установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану 

потенційних позичальників або й взагалі призупинити на деякий час кредитування.  

Загалом, збільшення обсягу клієнтського кредитного портфеля впродовж 2014 року 

відбувалось в зв’язку з суттєвою девальвацією національної валюти, що, в свою чергу, 

відобразилось на збільшенні кредитних залишків в гривневому еквіваленті.  

Зниження обороту та обсягів виробництва основних галузей, ведення бойових дій на 

сході України, а також зниження реальних доходів населення за високої девальвації 

національної валюти призвели до виникнення труднощів з обслуговування позичальниками 

кредитних зобов’язань (особливо валютних), що, в свою чергу, негативно відобразилось як 

на ліквідності, так і на капіталізації банківських установ.  

Вищезазначені фактори спричинили неспроможність багатьох позичальників вчасно 

виконувати взяті кредитні зобов’язання, що, сприяло зростанню обсягу простроченої 

заборгованості впродовж 2014 року. Так, протягом 2014 року обсяг простроченої 

заборгованості збільшився на 93,59% (65,68 млрд. грн.) та станом на 01.01.2015 р. складав 

135 858 млн. грн., що відповідало 13,5% клієнтського кредитного портфеля. 

Протягом 2015 року у результаті нестачі власних ресурсів, банки продовжували 

скорочувати кредитування економічних суб’єктів, що негативно відобразилося на розвитку 

практично усіх секторів економіки. 

Отже, можемо зробити висновок, що в управлінні структурою капіталу не можна 

виділити однаковий підхід, який забезпечить оптимальне співвідношення його елементів для 

використання на всіх підприємствах одночасно, а також для якогось одного підприємства на 

весь період його функціонування. Необхідно окреслити такі критерії її оптимізації, які 

доцільно використовувати, щоб забезпечити підприємству ефективну структуру капіталу і 

прийняти правильні управлінські рішення для перспективної фінансової стратегії його 

розвитку. 

Основним джерелом позиченого капіталу підприємства є кредитний ринок України. 

Його сучасний стан є своєрідним відображенням важкої ситуації, яка склалася в країні в 

цілому. Значними проблемами банківського кредитування підприємств є нестабільність 

фінансової та політичної системи, недосконале та непостійне законодавство, недостатня 

ліквідність банків, надто високі відсотки по кредитах, невигідні умови кредитних угод для 

позичальників, надзвичайно довга процедура розгляду можливості отримання кредиту тощо. 

Як наслідок, банки не можуть задовольнити потреби на кредитні капітали, а підприємства не 

виявляють достатнього рівня кредитоспроможності. 
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах реформування економіки України управління оборотними активами 

аграрних підприємств набуває особливої актуальності в силу того, що цей вид активів 

становить майже 80% їх загальної величини і являє собою найбільш мобільну частину 

фінансових ресурсів. До управління цим компонентом ресурсів підприємства слід підходити 

відповідально і кваліфіковано, оскільки від ефективності використання оборотних активів 

залежить можливість досягнення максимальних фінансових результатів, що є метою 

підприємницької діяльності.  

Оцінка діючого механізму управління ресурсами на аграрних підприємствах показує, 

що інструменти управління ресурсами недосконалі:  

  незбалансована по управляючим впливам (по укрупненій оцінці на 75-80%) 

підсистема управління фінансовими ресурсами (відсутні аргументований набір показників 

оцінки функціонування підсистеми і можливість оперативно отримувати інформацію про 

динаміку різних показників (доходів, витрат, фінансових коштів, витрачанню матеріальних 

ресурсів));  

  нераціонально використовуються трудові ресурси (на трудомістких виробничих 

циклах; плинність кадрів; незадовільний віковий склад; низька вмотивованість на оновлення 

виробництва; неефективний стиль управління, низький кваліфікаційний рівень персоналу);  

  неефективне управління матеріальними ресурсами (неекономічні механізми побудови 

договірних відносин; невмотивованість менеджменту на раціоналізм в операціях з 

ресурсами; слабка орієнтація на потреби споживачів), зауважує С.І. Плотницька [1]. 

Управління оборотними активами підприємства здійснюється за такими етапами:  

 аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді;  

 вибір політики формування оборотних активів підприємства;  

 оптимізація об’єму оборотних активів;  

 оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів;  

 забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів;  

 забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів;  

 вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. 

До управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві 

належить  завдання, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та 

реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у 

вирішенні завдань, пов'язаних з управлінням оборотними активами підприємства беруть 

фінансові менеджери. До найважливіших із таких завдань належать: визначення 

оптимального обсягу та структури оборотних активів; мінімізація витрат на фінансування та 

підтримку певного їх обсягу; управління чистим оборотним капіталом підприємства; 

забезпечення ліквідності та платоспроможності; формування оптимального обсягу товарно-

матеріальних запасів; управління дебіторською заборгованістю; управління грошовими 

коштами тощо. 

Управління оборотними активами – це система цілеспрямовано організованих 

взаємодій між об’єктом (елементами оборотних активів і джерелами їх фінансування і 

економічними відносинами в процесі їх формування та використання в межах даної 

економічної системи та у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем) та суб’єктом управління 

(органами управління підприємства, які приймають рішення щодо забезпечення ефективного 

функціонування оборотних активів) шляхом реалізації функцій управління із застосуванням 
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комплексу методів, засобів і фінансово-економічних інструментів дослідження і 

трансформації взаємопов’язаних процесів формування та використання оборотних активів і 

джерел їх фінансування за обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на них чисельних 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, вказує А.І. Баранов [2]. Ю.С. Назаренко 

зазначає, що у сучасних умовах розвитку економіки забезпеченість сільськогосподарських 

підприємств власними оборотними активами значно знизилася, відповідно постала проблема 

раціонального поєднання власних і залучених джерел формування оборотних активів [5]. 

Першочерговими напрямами управління оборотними активами вітчизняних 

підприємств є розробка сучасних механізмів управління дебіторською заборгованістю, 

грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, запасами, зокрема: по-перше, це 

застосування портфельного підходу до управління дебіторською заборгованістю; по-друге, 

впровадження узгоджених методик управління грошовими коштами та поточними 

фінансовими інвестиціями; по-третє, використання адаптованих до специфіки 

функціонування вітчизняних підприємств методів логістичного управління запасами.  

Система управління запасами представляє собою частину загальної системи 

управління оборотними активами підприємства, що полягає в оптимізації загального розміру 

й структури запасів товарно-матеріальних цінностей, мінімізації витрат на їх обслуговування 

та забезпечення ефективного контролю за їх рухом. Ефективне управління запасами дозволяє 

знизити тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на 

їх збереження, визволити з поточного господарського обороту частину фінансових засобів, 

реінвестуючи їх в інші активи. Забезпечення цієї ефективності досягається за рахунок 

розробки й реалізації спеціальної фінансової системи управління запасами. 

Практика багатьох українських підприємств свідчить про відсутність науково-

обґрунтованої політики щодо управління запасами, що призводить до невиправдано великих 

витрат оборотних активів або «заморожування» матеріальних цінностей. Така ситуація 

досить негативно впливає на фінансовий стан господарства, а в умовах ринкової економіки 

може бути згубною. Тому визначення оптимальних обсягів поставок запасів є вкрай 

необхідним. Для покращення управління оборотними активами доречно провести 

визначення обґрунтованих строків та обсягів закупівлі матеріальних цінностей; регулювання 

запасів матеріальних цінностей, віддаючи перевагу найбільш необхідним у конкретному 

випадку, враховуючи їх споживчу привабливість; визначення показників оборотності 

основних груп запасів та їх усебічного аналізу з метою встановлення відповідності наявних 

запасів поточним потребам підприємства, зазначають Ю.С. Пеняк та І.М. Сафронська [4]. 

С.П Лобов пропонує метод оптимізації управління запасами, що відрізняється 

концептуальним підходом, включає формулювання завдання управління ними на основі 

інтенсивності потоків їх використання, проміжний контроль наявних запасів, вибір моменту 

замовлення за допомогою ситуаційної моделі, яка пов’язує систему управління запасами і 

параметрами управління [3]. 

Таким чином, управління оборотними активами підприємств, здійснюване відповідно 

до орієнтації на кінцевий результат, наскрізного планування об'єкту управління, принципу 

безперервності, визначення обґрунтованих строків та обсягів закупівлі матеріальних 

цінностей повинне стати провідним напрямом вдосконалення процесу управління 

оборотними активами. Розробка і реалізація зазначених напрямів управління є ефективним 

способом рішення актуальних проблем, що вимагають зосередження ресурсів, концентрації 

дій та узгодженості дій, цільової орієнтації активів, що використовуються.  
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СУТЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банк – юридична 

особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України 

здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і 

юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.   

Функціональна специфіка діяльності банків зумовлює необхідність організаційно-

правового виділення їх у самостійну, відносно замкнуту структуру, яка називається 

банківською система. Банківська система виступає як законодавчо визначена, чітко 

структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють 

банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємозвʹязані в 

самостійну економічну структуру. 

В Україні побудовано дворівневу банківську систему. Виділяють дві площини 

взаємовідносин: 

— по вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком, як таким, що керує, 

і низовими ланками - комерційними банками; 

— по горизонталі - відносини рівного партнерства між банками. Банківська система 

України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на 

території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську 

діяльність". 

Головною ціллю діяльності окремих банків є одержання прибутку. Стосовно 

банківської системи ця ціль не просто не збільшується пропорційно кількості банків, що 

входять до системи, а взагалі переміщується на другий план, залишаючись лише ціллю 

окремих банків. На перше місце в системі виходять цілі: забезпечення суспільного нагляду і 

регулювання банківської діяльності з метою узгодження інтересів окремих банків із 

загальносуспільними інтересами, а також забезпечення надійності і стабільності 

функціонування окремих банків та банківської системи в цілому з метою стабілізації грошей 

та безперебійного обслуговування економік. 

Банківська система виконує три основні функції: 

1. Трансформаційна функція банківської системи полягає у мобілізації тимчасово 

вільних коштів субʹєктів підприємництва та громадян і передачі їх у формі кредиту іншим 

субʹєктам. 

2. Функція створення платіжних засобів і регулювання грошового обороту (емісійна) 

полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи 
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чи зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. Іншими словами, банківська система 

управляє пропозицією грошей. Це ключова функція банківської системи.  

3. Функція забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку 

(стабілізаційна) пов’язана з надзвичайно високою ризикованістю банківської діяльності. 

Банки, на відміну від інших економічних суб’єктів, криють у собі підвищену загрозу 

дестабілізації власної діяльності, розладу усього грошового ринку, провокування 

загальноекономічної кризи. Тому кожний окремий банк не може виконувати стабілізаційної 

функції, а скоріше навпаки.  

Необхідність банківського регулювання та нагляду з боку держави зумовлюється тим, 

що банки виконують суспільно корисні та необхідні функції (розрахунково-касове 

обслуговування юридичних і фізичних осіб, збереження грошових заощаджень тощо). В 

умовах ринку між банками іде жорстка конкурентна боротьба, що змушує їх підвищувати 

ризиковість своїх операцій, що, своєю чергою, може призвести до банкрутства. А крах 

банківської установи наносить шкоду не лише його власникам, але й суспільству загалом. 

Усе це і робить регулювання їх діяльності та нагляду необхідним завданням держави. 

Регулювання діяльності банків — це важлива функція держави, яку вона виконує з 

метою забезпечення стабільності банківської системи. Під регулюванням діяльності банків 

розуміють насамперед створення відповідної правової бази. По перше, це розроблення та 

ухвалення законів, що регламентують діяльність банків (наприклад, закон про центральний 

банк країни, закон про банки і банківську систему). По друге, це ухвалення відповідними 

установами, уповноваженими державою, положень, що регламентують функціонування 

банків, у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив. Вони базуються на чинному 

законодавстві і конкретизують, роз’яснюють основні положення законів. Законодавчі і 

нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, які сприяють надійному й 

ефективному функціонуванню банківської системи. Важливою і специфічною складовою 

процесу регулювання діяльності банків є нагляд за банками, під яким розуміють насамперед 

моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на різних стадіях функціонування 

банків, а саме: створення нових банків та їхніх установ; діяльності банків; реорганізації та 

ліквідації банків. 

Отже, банківська система - це не механічна сукупність багатьох окремих банків, але 

це і не єдиний банк, що керується з одного офісу (центрального банку), а специфічна 

економічна та організаційно-правова структура, що забезпечує своїми особливими методами 

та інструментами функціонування грошового ринку та економіки в цілому.  

 

Гринишин О. 

к.е.н., доц. Верзун А.А. 
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ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вперше комерційні банки були залучені для фінансування державного контракту у 

1994-1995 роках, що було пов'язано з недостатністю ресурсів, поставлених авансом та 

власних оборотних засобів виробників для забезпечення виробництва законтрактованої 

продукції. Для мобілізації коштів комерційних банків застосовувались пільгове 

оподаткування доходів банків, отриманих від кредитування агропромислового комплексу 

(11% проти 22% у 1994 році) та компенсацію вартості кредитів у рахунок сплати платежів 

банку до бюджету. Банки спрямовували 10 відсотків кредитних ресурсів для цільового 

кредитування підприємств і організацій агропромислового комплексу за пільговою ставкою - 

30-35% річних. Сума процентів, визначена як різниця між кредитною ставкою за договором 

та обліковою ставкою НБУ, зараховувалася банкам як сплата платежів до бюджету. Кредити 

надавали заготівельним і переробним організаціям, а також виробникам. Якщо кредити 
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брали заготівельні організації для забезпечення товаровиробників, а вони не виконували 

умов договору, тоді товаровиробники сплачували проценти пропорційно до недопоставленої 

продукції [1]. 

У 1995-1999 рр. держава не здатна була забезпечити належне бюджетне фінансування 

авансових платежів, тому у цей період значного розповсюдження набув товарний кредит. 

Держава, переробні підприємства під заставу майбутнього урожаю надавали 

товаровиробникам оборотні активи необхідні для виробництва продукції. Це давало 

можливість переробним підприємствам гарантувати надходження сировини, а 

сільськогосподарським товаровиробникам – ринки збуту. Залучення матеріальних ресурсів у 

виробництво в такий спосіб не було дуже вигідним для сільськогосподарських 

товаровиробників, оскільки ціну оборотних активів диктували переробники. 

Неефективність механізму залучення додаткових кредитних ресурсів у галузь зумовило 

державу до впровадження альтернативних методів пільгового кредитування аграрних 

підприємств. Починаючи з 2000 року держава відійшла від практики надання економічних 

преференцій (наприклад, пільгового оподаткування) безпосередньо банківським установам, 

які надавали кредити аграрним підприємствам. Хоча така практика і стимулювала банки 

кредитувати аграрні підприємства, але ні як не вирішувала однієї з основних проблем з 

якими вони зустрічаються при залученні кредитних ресурсів – високої їх вартості. 

Завдання держави в даному випадку не «затягувати» банківські установи до процесу 

кредитування аграрного сектору, а зробити цей процес комерційно привабливим для обох 

сторін, як банківських установ так і аграрних підприємств. Тобто аграрні підприємства 

повинні мати доступ до відносно дешевих кредитних ресурсів, а банківські установи – 

додаткові гарантії повернення кредитів та відповідний відсоток доходності комерційних 

операцій. 

Саме забезпечення вирішення цих завдань закладено у діючу систему пільгового 

кредитування аграрної сфери – механізм часткової компенсації відсоткової ставки по 

кредитам наданим фінансово-кредитними установами підприємствам агропромислового 

комплексу, яка пройшла за останні дванадцять років певний еволюційний шлях розвитку. У 

2000 та 2001 рр. пільгове кредитування через часткову компенсацію ставок по кредитам 

здійснювалось у відповідності до постанов КМУ. 

У 2002-2007 рр. значних змін порядок використання коштів передбачених для 

здешевлення кредитів наданих сільськогосподарським товаровиробникам не зазнавав і 

регламентувався відповідними наказами Міністерства фінансів України та Міністерства 

аграрної політики України. Даними наказами вносились зміни в порядок використання 

коштів або визначався порядок використання бюджетних коштів у відвідних роках. 

Уточнення внесені наказами профільних міністерств стосувались: терміновості наданих 

кредитів та особливостей компенсації відсоткових ставок по них у національній та іноземній 

валютах, запровадження конкурсних засад при виплаті компенсацій за наданими кредитами, 

окреслювались позичальники та напрями використання позичених коштів. 

Суттєвих змін зазнав механізм у 2008-2012 рр. Дані зміни стосувались переліку 

суб’єктів агропромислового комплексу, яким надаються пільгові кредити та термінів 

надання позик, розміру компенсації, порядку проведення конкурсів тощо. Передбачено 

компенсацію, яка надається позичальникам за кредитами, залученими у національній валюті 

у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування 

відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 7 відсотків річних, але 

не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, що дозволило знизити кінцеву 

ставку пільгового кредитування кредитування до 5-8 % річних. [2] 

До основних переваг даного механізму можна віднести ефект мультиплікатора, який 

вплинув на збільшення в десятки разів обсягів кредитних ресурсів залучених у галузь та 

дозволив намітити чітку тенденцію до їх здешевлення.  

Нажаль економічна криза внесла свої корективи у процес пільгового кредитування 

аграрних підприємств. Участь держави у програмі часткової компенсації кредитних ставок 
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обмежується реальними можливостями бюджету. Скорочення видатків спрямованих на 

розвиток сільського господарства торкнулось і програми часткової компенсації кредитних 

ставок, що миттєво відобразилось на обсягах залучених в галузь кредитних ресурсах. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА 

ПІДПРИЄМСТВ 
  
В ринкових умовах необхідність забезпечення високого рівня ефективності 

господарювання посідає центральне місце в економічній політиці держави, формує стратегію 

діяльності виробничо-господарських структур. Досягнення стійких тенденцій економічного 

зростання безпосередньо пов’язане з активізацією роботи підприємств, постійним системним 

оновленням основних фондів, підвищенням конкурентоспроможності продукції, створенням 

потужної банківської системи. Фінансово-кредитні відносини є однією з найважливіших 

категорій ринкової економіки, яка відображає реальні взаємозв'язки та відносини суб’єктів 

господарювання в економічному житті суспільства. Фінансово-кредитна взаємодія банків та 

підприємств завжди була та залишається важливим важелем стимулювання розвитку 

виробництва та являє економічні взаємовідносини з приводу зворотного руху запозиченої 

вартості. Отже, фінансово-кредитна взаємодія в ринковій економіці являє собою еластичний 

механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та регулювання норми прибутку. З 

іншого боку, фінансово-кредитна взаємодія є інструментом підтримки безперервності 

кругообігу фондів підприємств та обслуговування процесу реалізації товарів. 

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, яка 

ґрунтується на ринкових принципах ведення господарства, зумовила необхідність змін у 

фінансово-кредитній сфері економіки, котра забезпечує рух грошових потоків, створюючи 

ринкові умови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери за аналізом літератури 

є банківська система, якій належить провідне місце в загальному механізмі організації та 

регулюванні системи ринкового господарства. Від функціонування цієї системи залежить 

успіх економічного, технічного та соціального розвитку країни. 

Банківська система України є одним із найбільш розвинутих елементів ринкового 

господарського механізму. Реформування банків при переході до ринку розпочалося раніше 

за інші сектори економіки, що визначалося роллю банків при вирішенні завдань перехідного 

періоду. Проте, як свідчить аналіз літератури незважаючи на позитивні зрушення, 

банківський сектор України залишається недосконалим та не відповідає вимогам сучасної 

конкурентоспроможності економіки.  

За аналізом літератури, виконання функцій банками, пов’язане з наступними 

проблемами: утрати довіри до банків, що знижує можливості мобілізації ресурсів; низький 

http://www.undp.org.ua/%20agro/pub/ua/%20P2004_01_031_04.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-2010-%D0%BF
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рівень довгострокового кредитування (короткостроковим кредитам належить більше 60 % 

кредитного портфеля банків); низький рівень взаєморозрахунків з підприємствами. 

Таким чином, фінансово-кредитні взаємовідносини комерційних банків та 

підприємств доцільно розглядати у взаємодії з банківською та економічною  системою.  

Банківську діяльність щодо взаємовідносин з підприємствами можна розглядати як 

реалізацію посередницьких операцій на фінансово-кредитному ринку, які виконують 

спеціалізовані фінансові установи на підставі закону під наглядом держави. Таким чином, 

комерційний банк, як, перш за все, кредитна установа, повинен проводити діяльність за 

наступними критеріями: прибутковість діяльності, утворена за рахунок операцій залучення 

та розміщення ресурсів та комісії за надані послуги; стратегія діяльності банку повинна 

полягати в пошуку та залученні дешевих ресурсів з метою їх розміщення за найвищою 

доцільною ставкою; обґрунтований ризик повинен відповідати величині власного капіталу та 

сформованих резервів; безпека банку та позичальника повинна гарантуватися на основі 

партнерських відносин, розвитку послуг та за взаємної зацікавленості. 

Сутність фінансово-кредитної взаємодії обумовлена змістом, функціями та місцем 

кредиту як самостійної економічної категорії, а також видами кредитних відносин, 

організаційною структурою банківської системи та  її функціями  з регулювання  кредитних 

відносин. 

Реалізація функцій кредиту відбувається в процесі кредитування підприємств. Процес 

кредитування складається зі стадій надання, використання та повернення позиченої вартості. 

Таким чином, фінансово-кредитна взаємодія банку та підприємства являє систему 

організаційно-економічних методів, на основі яких реалізується мета кредиту в суспільному 

відтворенні.  

Банки, встановлюючи процентну ставку за кредитом, виходять з того, що розмір 

плати за кредит повинен бути більшим, ніж проценти, які сплачені за залучені ресурси. При 

цьому верхню межу процентної ставки банки встановлюють у відповідності потреб та 

пропозиції на фінансово-кредитному ринку. 

З іншого боку, для  підприємств основною умовою сплати процентів та повернення 

кредиту є конкурентоздатність продукції, яку можна реалізувати з  прибутком, необхідним 

для забезпечення внутрішніх потреб підприємства та сплати обов’язкових платежів і 

податків. Формою реалізації спільних інтересів у фінансово-кредитних відносинах між 

банком та підприємством є  кредитна угода, яка приводить у дію процес кредитування. 

Таким чином, основним елементом фінансово-кредитної взаємодії банку та 

підприємства, доцільно вважати процес кредитування, який виявляє сутність кредиту та 

здійснюється на основі дотримання принципів кредитування учасниками кредитних 

взаємовідносин, за якими проходить надання, використання та повернення кредиту, а також 

визначаються умови кредитування 

До особливого елементу фінансово-кредитної взаємодії можна віднести кредитну 

ставку, тобто плату за використання кредитних коштів. В умовах ринкової системи 

господарювання сутність кредитної ставки за визначенням полягає в тому, що процент є 

платою за користування позиченим капіталом, відповідно до ціни його придбання. При 

цьому між  банком та підприємством відносно величини проценту, строків та методів його 

сплати виникають економічні відносини. 

Важливим елементом фінансово-кредитної взаємодії банку та підприємства є 

маркетинг, який на рівні управління виявляється у функціях маркетингового менеджменту. 

Маркетинг, як вид діяльності дає можливість банку забезпечити найбільший успіх в умовах 

ринкової економіки. При цьому його функції розвиваються з потреби формувати компонент 

управління взаємодією в кредитному процесі, об’єктом якої є зв’язки з підприємством-

позичальником, відносини із залучення та розміщення кредитних ресурсів на основі повного 

обліку ринкових чинників. У цьому сенсі маркетинг надає можливість постійного 

професійного аналізу зовнішнього економічного середовища, в якому формується та 

розвивається кредитний процес, фінансово-кредитного ринку та діяльності підприємств-
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позичальників кредитних ресурсів. При цьому стратегія поведінки банку на ринку та 

реалізація елементів стратегії у взаємовідносинах с підприємством  ґрунтується на 

результатах маркетингового аналізу. 

У фінансово-кредитній взаємодії банків та підприємств виявлено проблеми високої 

концентрації капіталу у найбільших банках, низький рівень капіталізації банків та низьку 

кредитоспроможність підприємств. 

На сучасному етапі банки не можуть задовольнити потреби на кредитні капітали, а 

підприємства не виявляють достатнього рівня кредитоспроможності. 

Рух вартості у фінансово-кредитних відносинах між банком та підприємством 

визначається взаємодією кредитних коштів з іншими економічними категоріями на основі 

еквівалентного грошового обміну між юридично відокремленими товаровиробниками. 

Фінансово-кредитна взаємодія системи банку й системи підприємства в ринковій 

економічній системі забезпечується кредитним потенціалом системи банку та 

кредитоспроможністю системи підприємства. В свою чергу, кредитний потенціал банку 

визначено як обсяг кредитних ресурсів у вигляді власних, залучених та запозичених коштів, 

який банк може ефективно надати в позику підприємству на принципах кредитування, за 

умови забезпечення резерву ліквідності, а також обсяг «технічних ресурсів» у вигляді 

матеріальних та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення фінансово-кредитної 

взаємодії. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І ВАЖЛИВІСТЬ КРЕДИТУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ 

КАТЕГОРІЇ 

 

Поняття кредиту як економічної категорії розвивалося на протязі багатьох століть, 

відомо, що перші кредитні взаємовідносини виникли ще в стародавньому світі. Кредитні і 

депозитні операції проводились у давніх Межиріччі, Греції, Римі. Їх суть полягала в 

отриманні грошей на певний час під визначений відсоток. Відомо, що: 

- першими установами, що проводили такі операції стали храми. Вони здійснювали 

цю діяльність ще у IV столітті до н.е.; 

 - в наш час поняття кредиту як економічної категорії значно змінилося, 

урізноманітнилися форми і види кредиту, значно змінився сам кредитний процес, але суть 

кредиту не змінилася. Як і багато віків тому так і зараз в основі поняття кредиту лежить 

перш за все довіра між його суб’єктами -  кредитором і позичальником;  

 - без виникнення цієї довіри неможливе виникнення самого кредиту. 

Все це значно ускладнювало поняття і сприйняття кредиту як економічної категорії, 

робило його більш складним, і тим самим більш віддалювало від першоджерела кредиту як 

явища, робило його більш важким для дослідження:  - як відзначає О. Євнух: «Людина від 

самого свого народження вступає у кредитні (зобов’язальні, довірчі) відносини. Насамперед 

зі своїми батьками, а з часом із іншими членами суспільства: людьми, організаціями, 

підприємствами, владою (державою) тощо»[1]. Ми повністю погоджуємося з цим 
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твердженням, воно виразно показує, наскільки всеосяжним є саме поняття «кредит», воно 

наявно практично у кожній сфері людської діяльності, зароджувалось і розвивалось разом із 

зародженням і розвитком людини, як істоти соціальної її соціальних відносин.  

 Важливо усвідомити, що без повного визначення природи кредиту неможливе 

функціонування жодної економіки, побудова стабільних і гнучких економічних відносин, 

забезпечення економічної перебудови і зростання. Оскільки як показує світова практика 

вузький підхід до поняття кредиту призводить до негативних наслідків, коли кредит 

пов’язують виключно з грошовою позикою, основна мета якої для кредитора – отримання 

прибутку, при цьому сама суть кредиту, власне від чого пішла його назва «credo» - «довіра» 

відступає далеко на другий план, нехтуються всі принципи кредитування. Зрештою це 

підриває довіру власне до кредиту, кредитної системи, що не може не впливати на його 

розвиток. Одним з найбільш показних прикладів у цьому плані є криза банківської системи в 

Україні, яка на тлі загальної фінансової кризи продемонструвала неправильний напрям 

розвитку і недотримання принципів діяльності нашої банківської системи. Відсутність 

об’єктивного підходу до оцінки кредитоздатності позичальника, погляд на нього лише як на 

джерело власних прибутків, зумовили масове неповернення наданих банками в позику 

ресурсів, що негативно вплинуло на їх фінансовий стан. 

З цього випливає, що розвиток кредиту, як економічної категорії можливий лише за 

дотримання принципів здійснення кредитних відносин, їх недотримання, матиме негативний 

вплив не лише на кредитну систему але і загалом на економіку, оскільки в ринковим умовах і 

високому рівні інтеграції країн у світову економічну діяльність всі підсистеми економічної 

системи тісно зв’язані між собою, впливають одна на одну і нездатні функціонувати окремо, 

саме тому при дослідженні всіх економічних явищ, в тому числі і кредиту слід 

використовувати комплексний підхід, одним з найкращих методів при цьому на нашу думку 

є діалектичний. Ускладнює розуміння сутності кредиту і широкий спектр рівнів його прояву 

від особистого до міжнародного, де він стає елементом міжнародної економіки і політики, 

про що ми можемо переконатися зараз на прикладі нашої країни. Однак це не означає 

відхилення від принципів кредитування, а є свідченням прояву переважання різних форм 

прояву принципу забезпеченості від застави тієї чи іншої матеріальної цінності до обов’язків 

виконання взятих на себе не обов’язково матеріальних зобов’язань для подальшого доступу і 

отримання кредитних ресурсів. 

 На нашу думку, основним завданням для забезпечення розвитку  і еволюції кредиту є 

усвідомлення того, що перш за все кредит це є довіра, довірчі відносини між сторонами. 

Побудова таких відносин унеможливить різного роду спекуляції і фікції, крім того це має 

дати поштовх до подальшого дослідження цієї економічної категорії, з можливою 

перспективою вироблення єдиної теорії кредиту. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ  ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Неодмінним обов’язком будь-якого сільськогосподарського підприємства є те, що воно 

повинно бути рушієм в АПК, виготовляти продукцію та надавати послуги. Запорукою стабільного 

прибутку підприємства є якісне, вчасне та повномасштабне  виконання ним необхідних зобов’язань. 

Окрім того, з’являються можливості інвестування коштів з метою диверсифікації або розширення 

виробництва у підприємстві.       
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У ринкових умовах господарювання попит і пропозиція, які диктує сучасний ринок, а точніше, 

їх зміни, неминуче впливають на розмір прибутку будь-якого сільськогосподарського підприємства. 

Для того, аби функціонувати за таких мінливих умов сьогодення, підприємство змушене вживати 

таких заходів, як  перерозподіл ресурсів; стимулювання виробництва і реалізації продукції;  пошук 

нових ринків; здійснення безперервного процесу відтворення на розширеній основі. 

Економічне становище учасників процесу відтворення (власників, найманих працівників), 

перспектива інвестування на майбутнє, – ознаки, які вказують на абсолютну доцільність  такого 

підприємства та його подальше існування й розвиток.   

Якщо ж підприємства не виконують власні функції, очевидно, що вони не отримують прибутку. 

З економічної точки зору  таке явище, вочевидь, означає не що інше, як незначний попит, або повну 

його відсутність на продукцію підприємства, а також неналагоджену або неналежно налагоджену 

цінову й збутову політику. Окрім того, причиною зазначеного може бути незацікавленість 

підприємства в остаточному результаті своєї діяльності [1, с. 12-15].   

Будь-яка форма господарювання підприємств має право на функціонування. Однак абсолютно 

логічним є те, що за нинішніх конкурентних обставин виживатимуть усе-таки найефективніші 

форми. Нині ми спостерігаємо процес, коли створені структури господарств реформуються, 

обираючи на майбутнє раціональніші форми господарювання. Уже невдовзі ринок диктуватиме 

власні умови, виникатиме потреба у співставленні сприятливого економічного середовища і 

правовій основі новим відносинам власності, потреба у обґрунтуванні значення різних форм 

господарювання і їх стимулювання для розвитку виробництва продуктів харчування тощо. У 

зв’язку з цим керівники підприємств, пристосовуючись до реалій сьогодення, обиратимуть інші 

організаційні форми.   

За нинішньої ситуації, яка сформувалася на ринку, для того, аби забезпечити максимальні 

обсяги доходів, сільськогосподарським підприємствам передусім необхідно формувати власні 

фінансово-економічні результати [3, с. 145-147]. Досягнути бажаного, не враховуючи надзвичайно 

низьку собівартість сільськогосподарської продукції, дадуть змогу якомога більші обсяги її 

реалізації за достатньо високими цінами. І якщо на сільськогосподарських підприємствах чітко 

контролюватимуться такі складові як ціна продажу, обсяги реалізації, собівартість виробленої 

продукції, такі дії неодмінно забезпечать бажаний результат.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності виступає рушійною силою в розвитку будь-якої 

сфери, галузі.  

Таблиця 1 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, 

млн. грн* 

Рік 
Сільське 

 господарство 
Всього 

Сільське господарство до 

всього, % 

2002 -7,0 282,3 Х 

2005 70,9 468,3 7,2 

2010 380,5 -590,4 Х 

2011 338,8 731,1 46,3 

2012 1237,2 5521,2 22,4 

2013 1107,8 6122,1 18,1 

2014 1254,6 7146,1 17,6 

*- Джерело: [2, с. 46, 50]. 

 

Аналізуючи сільське господарство сьогодні, бачимо, що починаючи з 2005 р. поступово 

розмір прибутку збільшувався  до 2011 р., а у 2012 р. зменшився у 2,1  рази. Попри негативну 

динаміку фінансового результату діяльності до оподаткування з 2011 по 2014 роки у загальних 

доходах підприємств всіх форм власності, у сільському господарстві прослідковуються 

позитивні зміни. Узагальнюючи наведену інформацію, бачимо, що фінансовий результат (у 

даному випадку ним є прибуток) у 2014 р. поступово зростає у сільському господарстві 

впродовж останніх пʼяти років. Так його розмір впродовж аналізованого періоду збільшився на 

874,1 млн.грн або  у 3,7 рази. Проте  якщо враховувати суцільні збитки в економіці держави, які 
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залишилися на рівні 590,4 млн. грн у 2010 р., то сільське господарство характеризується  не 

найнижчим показником прибутковості.  

Таким чином,  на основі проведеного дослідження, можемо стверджувати, що таких 

позитивних змін у сільському господарстві досягнуто через покращення зовнішнього 

економічного середовища, насамперед зростання закупівельних цін на сільськогосподарську 

продукцію, з одного боку, та покращення ефективності управління підприємствами  ̶  з іншого. 
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КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Агропромисловий комплекс — одна з основних галузей економіки що має стратегічно 

важливе значення, оскільки від її належного функціонування та розвитку залежить 

продовольча безпека країни. 

Об'єктивна необхідність використання кредитних відносин в аграрній сфері економіки 

пов'язана з особливостями сільськогосподарського    виробництва,    нерівномірністю    руху    

оборотних    засобів підприємств, значним відхиленням потреби в оборотних засобах від 

їхньої фактичної наявності.  

Кредитування банками сільського господарства має певні атрибути, визначені 

специфікою аграрного бізнесу. Кредитна політика банків, які займаються кредитуванням 

сільськогосподарських підприємств, повинна мати й певні відмінності, що враховують 

особливість сільськогосподарських позичальників, галузеву специфіку агропромислового 

комплексу країни та ринку продовольства [1, с. 100]. 

Важливо пам'ятати, особливості сільськогосподарського виробництва мають суттєвий 

вплив на організацію кредитних відносин. Виявлення та врахування цих особливостей 

дозволить створити специфічні умови кредитування, що, в свою чергу, забезпечить 

зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств та сприятиме збільшенню 

обсягів продукції, яка виробляється ними. 

Основною передумовою отримання кредиту є прибутковість підприємства. Банки 

мають бути впевненими, що позичальник спроможний оплатити кредит. Проте, якщо 

підприємство займається, скажімо, двома видами діяльності, варто при визначенні 

кредитоспроможності позичальника враховувати рентабельність виробництва не в цілому, а 

за окремими видами сільськогосподарської продукції. Якщо аграрний товаровиробник 

прагне отримати кредит для розширення виробництва рентабельної продукції, банк може 

бути зацікавлений в наданні кредиту даному клієнту, оскільки вірогідно, що використання 

кредитних ресурсів у цьому випадку дасть можливість оплатити кредит і мати від його 

використання додаткові прибутки. 

Для адаптування кредитної системи до умов сільського господарства важливе значення 

має встановлення об'єктивних процентних ставок, а також термін надходження кредитів. Ця 

вимога пов'язана з особливостями ведення аграрного виробництва, коли більшість 
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технологічних операцій повинні виконуватися у конкретно встановлені строки. Наступна 

вимога пов'язана з поверненням кредитів. Сезонність виробництва й уповільнений обіг 

авансових коштів вимагають подовження періоду використання кредитних ресурсів [2, с. 13]. 

Особливість кредитування підприємств АПК відображається в можливості заставного 

майна яким може бути, як рухоме так і нерухоме майно, велика рогата худоба, майбутній 

урожай, майнові права. Необхідно зазначити, що на сьогодні велика увага приділяється 

банками використанню майбутнього урожаю як застави. Це, в першу чергу, пов'язано, з 

відсутністю у сільськогосподарських підприємств застави рухомого чи нерухомого майна, 

які б відповідали умовам банківської установи. Найбільш популярною є застава техніки, але 

через матеріальну зношеність, довгий строк та інтенсивність експлуатації, банки 

відмовляються брати їх в заставу. 

Незважаючи на очевидний прогрес у розвитку кредитування аграрного сектора 

економіки, обсяги одержуваних кредитів ще далекі від потреби. Механізм 

короткострокового банківського кредитування недосконалий. Це пов'язано з недостатньо 

розробленою нормативно-правовою базою, яка не враховує специфіку 

сільськогосподарського виробництва. Відсутність конкурентного середовища в банківській 

системі призвело до встановлення надмірно високих процентних ставок за користування 

кредитними ресурсами для сільськогосподарських підприємств, що вплинуло на їх 

фінансовий стан. Перешкодою одержання кредитів комерційних банків для 

сільськогосподарських товаровиробників є відсутність в останніх ліквідної застави. 

В Україні поки що немає всіх передумов, необхідних для нормального розвитку 

кредитних відносин між аграрними підприємствами та банками. В зв'язку з цим необхідно 

вжити комплекс заходів, спрямованих на створення відсутніх передумов на мікро- та 

макроекономічному рівнях. До заходів макроекономічного рівня насамперед слід віднести: 

підтримання стабільності гривні, сприяння зростанню національної економіки та 

забезпечення міжгалузевого цінового паритету тощо. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  

 

Україна одна із тих держав, котрі володіють достатнім ресурсним потенціалом для 

ведення сільського господарства. Проте враховуючи економічну і політичну ситуацію, яка на 

сьогоднішній день постає в нашій країні, ми спостерігаємо, що більшість вітчизняних 

суб’єктів господарювання останнім часом відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах. 

Це насамперед пов’язано особливостями їх діяльності та фінансування. 

Дослідженням проблеми розвитку та удосконалення кредитних відносин в аграрній 

сфері займаються Андрійчук В.Г., Алексійчук В.М., Гончаренко В.В., Дем’яненко М.Я., 

Доманчук Т.Г., Дудар Т.Г., Дусановський С.Л., Зіновчук В.В., Крисальний О.В., Лайко П.А., 

Малік М.Й., Месель-Веселяк В.Я., Мороз А.М., Паламарчук В.О., Поплавський В.Г., 

Примостка Л.О., Саблук П.Т., Саблук Р.П., Стельмащук А.М., Чухно А.А., Яремчук І.Г. та 

інші вчені. 
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Станом на жовтень 2014 року в аграрний сектор було залучено 8,8 млрд. грн., що на 2,9 

млрд. грн. менше, ніж у 2013 році. При цьому приблизно збереглося співвідношення між 

коротко-, середньо- та довготерміновими позиками. Короткострокові кредити становили 6,1 

млрд. грн., середньострокові – 1,8 млрд. грн., довгострокові – лише 894 млн. грн. Аналіз 

стану економіки України в першому кварталі 2015 року свідчить про те, що сільське 

господарство майже повністю зникло з переліку бюджетоутворюючих галузей країни. 

Так, українські фермери не мають можливості взяти кредит на розвиток свого 

господарства, оскільки річна ставка становить величезні 20-25%. Для порівняння в країнах 

ЄС кредитна ставка – 5-10%. При компенсації 2/3 кредитної ставки ми маємо можливість 

вийти на європейський показник 5-10%, які реально сплачувати сільськогосподарським 

виробникам [2]. 

На підтримку українських фермерських господарств в 2015 році за бюджетною 

програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» передбачалося виділити 25,6 

млн. грн., а також виділити 3,8 млн. грн. за програмою «Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу». За програмою «Збільшення 

статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для АПК з 

наступною передачею їх на умовах фінансового лізингу» держава планувала  виділити в 2015 

році 54 млн. грн. 

Як вирішення проблеми із кредитуванням в 2015 році на території України стартував 

проект від Світового банку «Аграрні розписки». В ньому беруть участь сільськогосподарські 

виробники із трьох областей: Вінницька, Черкаська та Харківська. З метою збільшення 

доступу до фінансових ресурсів, а також зменшення ризиків при кредитуванні 

сільськогосподарських виробників проект працює в наступних напрямках:  

 допомагає кредиторам більш ефективно фінансувати аграрних сектор; 

  впроваджує аграрні розписки, як інструмент, забезпечений заставою,  

 висвітлює можливості страхування для зменшення ризиків сільгоспвиробників та 

кредиторів. 

 Аграрна розписка є ефективним інструментом, який дозволить сільськогосподарським 

виробникам спростити доступ до фінансових і матеріально-технічних ресурсів. А це є досить 

важливим моментом в умовах складної на сьогодні економічної ситуації та відсутності в 

банківському секторі необхідного для подальшого розвитку вітчизняної аграрної галузі 

дешевого кредитного ресурсу [1]. 

На нашу думку, позитивним явищем у фінансовому забезпеченні  буде поширення 

проекту від Світового банку на території усієї країни, так як підприємства не в змозі самі 

себе фінансувати. Проте, підприємствам необхідно слідкувати за статистичними даними по 

сільськогосподарських культурах, які тут вирощуються, а також за площами орних земель, 

врожайністю, прогнозними показниками інвестицій.  

Аналізуючи досвід провідних країн у вирішенні проблеми із кредитуванням 

сільськогосподарських виробників можемо сказати, що найкориснішим вважається досвід 

США та країн Західної Європи, де, в результаті вироблення та впровадження державних 

програм, сільськогосподарські виробники мають реальну можливість отримати кошти від 

багатьох фінансових установ. 

У США кредитне забезпечення поєднується з системою державної фінансової 

підтримки розвитку аграрного сектора економіки. Налічується більше 800 банків та 

асоціацій, які складають групу кредитних закладів. Міністерство сільського господарства 

США здійснює контроль за бюджетними коштами через Товарно-кредитну корпорацію та 

Адміністрацію у справах фермерів. Особливістю Товарно-кредитної корпорації є те, що вона 

надає короткострокові кредити за програмою «Стабілізація доходів» на майбутній урожай 

[3]. Німеччина – це країна із змішаним типом кредитування і характеризується існуванням 

комерційних банків і спеціалізованих установ. Важливу роль у наданні кредитів для 

сільського господарства Німеччини  відіграють ощадні каси, що є переважно державними 

інститутами, які надають середньострокові та довгострокові кредити. Для України 
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позитивним моментом буде перейняти досвід функціонування Сільськогосподарського 

рентного банку Німеччини. Діяльність його полягає у наданні міжрегіональних, пільгових та 

державних кредитів. 

Кредитування сільського господарства Великобританії здійснюється чотирма банками, 

які мають філії у всіх країнах та іншими небанківськими фінансово-кредитними установами 

[3].     

Таким чином, можемо стверджувати, що зважаючи на величезну кількість проблем в 

агропромисловому комплексі України, як і в економіці країни в цілому, слід пам’ятати, що 

Україна ще має високий потенціал нарощування потужностей в аграрному секторі 

економіки, переважно завдяки родючим землям та сприятливому клімату. Забезпечуючи 

створення сприятливого інвестиційного клімату підприємствами, українські 

сільськогосподарські виробники мають великі можливості для одержання іноземних 

інвестицій у власне виробництво. Варто також брати до уваги досвід провідних країн у 

системі фінансування та підтримки фермерських господарств. Пропонуємо розширити 

масштаби проекту Світового банку «Аграрні розписки», а також створити прототип 

Сільськогосподарського рентного банку Німеччини в Україні, котрий би надавав кредити під 

європейську кредитну ставку 5-10% тільки тим підприємствам, які б виконували вимоги 

щодо платоспроможності, ліквідності, рентабельності підприємства. При державному 

кредитуванні, необхідним є посилення контролю над розподілом та використанням 

фінансових ресурсів. 
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ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТУВАННЯ 

 

Банківська практика свідчить, що іпотечне кредитування є привабливим і для банків-

заставодержателів, і для позичальників, і для інвесторів. Справжнє іпотечне кредитування 

повинно здійснюватися під низькі відсотки і на довгий період. Україні для побудови діючої 

іпотечної системи необхідно добре вивчити досвід у реалізації іпотечних відносин найбільш 

економічно розвинених країн. 

У країнах Євросоюзу до 80% усіх кредитів видається під заставу нерухомості, що 

свідчить про розвиненість економіки. Терміни кредитування достатньо тривалі. Кредитні 

відсотки змінюються під впливом макроекономічних процесів. Підґрунтям іпотеки державна 

система оцінки й подальшої переоцінки нерухомості. Як правило, для іпотечного 

кредитування банки залучають сторонні кошти через розміщення на фондовому ринку 

власних цінних паперів – іпотечних облігацій, що є дуже надійними. Зарубіжні країни 

використовують такі механізми, або схеми іпотечного кредитування: 
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- Дворівнева, що спирається на вторинний ринок заставних. Банк видає іпотечний 

кредит позичальнику в обмін на зобов`язання протягом визначеного терміну щомісяця 

переказувати в банк фіксовану суму. Це зобов`язання позичальника забезпечене заставою 

майна, що купується. Банк продає кредит одному з агентств іпотечного кредитування, 

передаючи й зобов`язання із забезпечення. Агентство негайно відшкодовує банку виплачені 

позичальнику кошти натомість просить переказувати одержувані від нього виплати, за 

винятком прибутку (маржі) банку, в агентство. Величину щомісячних виплат, тобто ставку, 

за якою агентство зобов`язується купувати іпотечні кредити, встановлює саме агентство на 

підставі вимог інвесторів до прибутковості відповідних фінансових інструментів. Іпотечні 

агентства купують певну кількість іпотечних кредитів у комерційних банків, збирають їх у 

пули і створюють новий цінний папір, джерелом виплат за яким є платежі позичальника. Ці 

виплати гарантуються не заставою нерухомості, а агентством як юридичною особою. 

Агентства реалізують іпотечні цінні папери на фондовому ринку і потім також стають 

посередниками, передаючи інвестору, який купив цінний папір, виплати, отримані від банку. 

- Однорівнева – це автономна збалансована модель іпотеки, що ґрунтується на ощадно-

позичковому принципі функціонування за типом німецьких банків. Тут вкладник має 

можливість накопичити протягом тривалого періоду необхідний внесок на купівлю 

квартири, а потім одержати іпотечний кредит на купівлю заздалегідь обраного житла. 

Будівельна ощадна каса як замкнена фінансова структура починає діяльність із формування 

статутного капіталу, який є підґрунтям її власного джерела коштів для видачі кредитів. Усі 

наявні кошти каси використовуються тільки для статутної діяльності, тобто на фінансування 

будівництва житла та видачу іпотечних кредитів на купівлю вже побудованих квартир. 

Особливе місце в системі кредитування фермерів зарубіжних країн займають кредити 

під заставу землі, тобто іпотечні кредити. Користування іпотекою дозволяє аграріям 

продуктивно використовувати частину капіталу, втіленого у вартості землі та майна, що 

сприяє прискоренню обігу капіталу і отриманню додаткового прибутку. Розмір іпотечних 

кредитів в сільському господарстві зарубіжних країн зазвичай не перевищує 2/3 вартості 

нерухомості, а видаються вони на термін від 5 до 40 років. При цьому оцінка вартості 

нерухомості фермерів може здійснюватися різними способами: за ринковою вартістю, за 

двадцятикратним розміром ренти, за ринковою вартістю з урахуванням зносу та прибутку, 

що приносить нерухомість [1]. 

На сьогодні у США видаються іпотечні кредити переважно для придбання житла, а в 

Україні, навпаки, для промисловості та комерції. США – 20% - промислова та комерційна 

іпотека; 80% - житлова іпотека. Україна – 71% - промислова та комерційна іпотека; 29% - 

житлова іпотека. 

Основними гравцями іпотечного ринку є іпотечні компанії, що реально впливають на 

стан розвитку ситуації. Іпотечні компанії створюються для надання послуг з видачі й 

обслуговування іпотечних кредитів. Як іпотечні компанії, можуть виступати іпотечні банки, 

що надають весь спектр послуг з банківського іпотечного кредитування, а також некредитні 

комерційні організації, що надають посередницькі послуги з обслуговування кредитів. 

Досить активними на іпотечному ринку є також універсальні комерційні банки, для 

яких житлове іпотечне кредитування – одна з основних традиційних послуг. Умови щодо 

отримання банківських кредитів побудовані за однотипними стандартами, тому банки 

намагаються приваблювати клієнтів додатковими послугами, оскільки процентні ставки і 

базові умови кредитування (терміни кредитування, вид іпотечного кредиту) практично не 

відрізняються. 

У США відпрацьований механізм рефінансування для позичальників, що робить 

набагато привабливішим іпотеку. Якщо процентна ставка, що збільшилася, по кредиту зі 

складним відсотком не влаштовує позичальника, він може рефінансувати отриманий кредит 

– взяти новий на більш вигідних умовах (тобто з меншою процентною ставкою або з меншим 

терміном кредитування) і достроково погасити той, що його не влаштовує.  
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Американський ринок заставних цінних паперів є інтегрованим у національну 

економіку, що дозволяє йому реагувати на зміни, що відбуваються на національному ринку 

капіталів. Ринок іпотечних цінних паперів США сприймається експертами як значна частина 

загальноамериканського ринку капіталу. 

Розглянемо європейський ринок іпотечного кредитування на прикладі іпотечних 

відносин, що склалися в Німеччині. Зразком для наслідування при введенні іпотеки в інших 

країнах є німецька іпотечна система.  

Німеччина здійснює широку підтримку іпотечного кредитування. Позичальник може 

скористатися державною допомогою, коли не в змозі погасити борг або відсотки за ним. Для 

цього держава надає йому субсидію з бюджетів різного рівня. Здійснює вона це також 

шляхом надання коштів банківським установам [2]. 

Аналізуючи світовий досвід іпотечного кредитування житлової сфери, можна дійти 

висновку, що в Україні можливе застосування тих моделей та механізмів іпотечного 

кредитування, що поєднують у собі кращі елементи класичної американської іпотеки, 

німецької системи заощаджень, дореволюційних позиково-заощаджувальних кас і 

радянських житлово-будівельних кооперативів. А також треба зауважити, що важливими 

умовами реалізації класичних механізмів надання іпотечного кредиту стабільність 

економіки, надійність та ефективність фінансово-кредитної системи, наявність розвиненого 

ринку цінних паперів, висока платоспроможність населення найголовніше – активна участь 

держави як гаранта стабільності всієї системи відносин під час іпотечних операцій. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою засвідчує, що за рахунок земельно-

іпотечного кредитування, у сучасних умовах, створюються широкі можливості для розвитку 

аграрних підприємств. Надання кредитів під заставу земель сільськогосподарського 

призначення є одним із самих надійних та безпечних шляхів залучення інвестицій в сільське 

господарство.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Сьогодні проблема пенсійного забезпечення є досить актуальною в багатьох країнах 

світу, незалежно від рівня економічного розвитку, що обумовлено старінням населення, 

зміною його вікової структури, ускладненням економічної ситуації [4]. Не є винятком у 

цьому питанні і Україна. 

На сьогоднішній день головним завданням для нашої держави є підвищення 

ефективності пенсійного забезпечення та подальше реформування пенсійної системи з 

метою підвищення рівня життя та матеріального добробуту пенсіонерів, впевненості у 

соціальному захисті. 

Необхідність створення та функціонування Пенсійного фонду зумовлена потребою в 

наданні певних соціальних гарантій населенню у разі досягнення непрацездатного віку, 

втрати працездатності, годувальника, роботи, настання стихійного лиха та інших 
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непередбачуваних подій [2]. 

Короткий аналіз діяльності Пенсійного фонду України показав, що у 2015 р. на 

пенсійні виплати було спрямовано понад 262 млрд. грн., що на 8,2 млрд. грн. (або на 9,1%) 

більше, у порівнянні з 2014 роком. Із них  власні надходження склали близько 170 млрд. грн 

(рис. 1) [1]. 

 
 

Рис. 1 Основні показники виконання бюджету Пенсійного фонду України за 

січень-вересень 2015 року 

 

Органами Пенсійного фонду вперше, вже в грудні, було проведено авансове 

фінансування січневих пенсій 2016 року у розмірі 14 млрд. грн. Це дало можливість 

пенсіонерам отримати виплати напередодні новорічних свят. Крім того, Фонду вдалось 

сформувати перехідний залишок коштів на поточний рік у сумі 800 млн. грн. 

Позики, які залучались Пенсійним Фондом протягом року на покриття касових 

розривів для пенсійних виплат (на загальну суму 38,5 млрд. грн.), погашено також у повному 

обсязі [3]. 

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму з 949 грн. до 1074 грн. з 1 вересня, на 13 % 

(125 грн.) зросла сума підвищень для пенсіонерів, що отримували виплати у мінімальному 

розмірі. Кількість громадян, яким здійснювались перерахування пенсій сягнула 11 млн. осіб. 

Загалом, середнє збільшення пенсійної виплати склало  89,8 грн. 

Понад 960 тисячам пенсіонерів, які переселились з непідконтрольних територій 

Донецької та Луганської областей забезпечено фінансування на суму 29,4 млрд. грн. У 

порівнянні з 2014-м роком кількість громадян з числа тимчасово-переміщених збільшилась 

на 350 тисяч осіб. 

На 400 тисяч зросла і чисельність нових пенсіонерів. Сьогодні загальна кількість 

пенсіонерів сягає 12 мільйонів осіб (рис. 2) [1]. 
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Рис. 2 Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених  

пенсій станом на 01.10.2015 року 

 

Протягом року, органи Фонду здійснили комплекс заходів, спрямованих на 

вдосконалення своєї роботи. Було запроваджено нові стандарти обслуговування громадян, 

розпочато запровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій. Протягом 

2016 року система централізованого призначення та виплати пенсій буде запроваджена в усіх 

регіонах України. 

На початку нового року розпочато удосконалення структури органів Пенсійного фонду 

шляхом об’єднання  окремих районних управлінь (279 територіальних (районних) управлінь 

об’єднано у 121). Метою оптимізації є покращення якості управління в пенсійній системі, 

зменшення адміністративно-управлінського персоналу та адмінвидатків.  

Найбільш вагомим кроком у роботі управлінь Фонду у 2015 році стало поліпшення 

якості обслуговування громадян, пришвидшення процесу призначення пенсій, розвиток 

дистанційних форм надання послуг і консультацій. 

Пріоритетами роботи Пенсійного фонду України у 2016 році визначено: 

- забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати пенсій, збалансування 

бюджету Пенсійного фонду. 

- подальше реформування пенсійної системи. 

- покращення якості обслуговування громадян,  системи надання послуг. 

- впровадження ефективних технологій адміністрування пенсійної системи, зменшення 

адміністративних видатків. 

- підвищення прозорості пенсійної системи. 

На сьогоднішній день пенсійна система в Україні перебуває в кризовому становищі. 

Переваги трьохрівневої системи показує досвід зарубіжних країн. При цьому для 

пріоритетних галузей виробництва, таких як АПК, потрібно затвердити спеціальну окрему 

систему програм і законів з урахуванням особливостей галузі.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Відновлення економіки України в сучасних умовах госпоарювання при інвестиційно-

інноваційної моделі розвитку неможливе без оздоровлення системи державних фінансів, 

модернізації податкової системи і підвищення ефективності механізмів перерозподілу 

фінансових ресурсів. 

Реформи системи державних фінансів, проведені в Україні з 2010 року і до сьогодні, 

були наймасштабнішими за останні десять років. Це стосується як реформ щодо системи 

державних фінансів, так і їх глибини, зокрема в податковій системі відбулися досить 

серйозні зрушення.  

Стратегія сталого розвитку України  до 2020 року  [6] в частині реформування 

системи державних фінансів в цілому виконується, проте виконання окремих важливих 

завдань має формальний характер, деякі завдання все ще не реалізовані, незважаючи на 

закінчення термінів, відведених на їх виконання, якість виконання завдань залишається 

низькою, що нівелює їх позитивний ефект. 

Реформування бюджетної системи на сьогодні відбувається як на рівні змін принципів 

її функціонування, які містяться в новій редакції Бюджетного кодексу, так і на рівні 

окремих елементів та механізмів. Однак, процес бюджетної децентралізації просувається 

надто повільно, і в ході бюджетної реформи в цьому напрямі досягнутий незначний 

прогрес. Окремі законодавчі зміни дещо збільшать обсяги надходжень місцевих бюджетів. 

Водночас передані місцевим бюджетам джерела все ще не є достатніми для фінансування  

поточних видатків [4, с. 49-58]. 

Гострий дефіцит фінансових ресурсів бюджету вимагає підвищення фіскальної 

ефективності податкової системи. З метою збільшення доходів бюджету в Податковому 

кодексі запроваджені такі заходи:  підвищено ставку ренти за видобування газу, нафти та 

газового конденсату; підвищено ставки акцизного податку та розширено групу підакцизних 

податків; підвищено ставку плати за землю;  розширено базу оподаткування податку на 

доходи фізичних осіб (зокрема запроваджено податок на пасивні інвестиційні доходи, 

включаючи доходи від депозитів та дивідендів). 

Названі заходи не створюють відчутного фіскального тиску на бізнес та 

малозабезпечених громадян, тому є прийнятною альтернативою щодо посилення 

фіскального тиску на економіку. Крім того, у Кодексі обґрунтовано зроблено акцент на 

боротьбі з мінімізацією і ухиленням від сплати податків як головному напрямі збільшення 

доходів бюджету. Це достатньо об’ємний потенційний ресурс податкових надходжень. 

Окремі важливі складові державних фінансів – фінанси державного корпоративного 

сектора та сектор державних банків – залишилися осторонь реформ, або зміни в них були 

більшою мірою „косметичними”. Через це ефективність їх функціонування залишається 

низькою, а комплекс проблем не було подолано [1, с. 74-75]. 
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Отже, стратегія сталого розвитку України до 2020 року має бути оновлена відповідно 

до нових ризиків, які актуалізувалися з часу її схвалення і які зумовлені, зокрема, 

прорахунками, допущеними в ході проведення реформ. Таким чином, податкова реформа 

створила певні передумови для реалізації двох головних завдань – збільшення доходів 

бюджету та стимулювання економічної активності. Разом з тим на практиці вдалося 

досягти незначного прогресу лише в межах першого завдання. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕРУХОМОСТІ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 

Нерухомість – це інвестиційний інструмент, що забезпечує прийнятні рівні ризику і 

дохідності вкладень та, одночасно, дозволяє інвестору у повній мірі реалізувати свої права 

власника майна. Інвестиційна нерухомість має низку стратегічних переваг для інвестора, 

оскільки є важливим інструментом залучення прямих інвестицій в реальний сектор 

економіки. Ринок інвестиційної нерухомості, що має стійку динаміку та значний потенціал 

розвитку, здатний скласти корисну альтернативу фондовому ринку. 

Сьогодні інвестувати гроші в здешевлену нерухомість є неефективним заняттям. 

Кожен вкладник переглядає своє рішення про доцільність інвестицій у зв'язку з ситуацією, 

яка склалася на ринку нерухомого майна: нові квартири і будинки продаються дуже 

повільно, ціни на нерухомість падають все нижче, сотні власників втрачають право щоб 

самостійно продати житло. Але валюти і цінні папери компаній є ще більше схильними до 

нестабільності. 

Вивченням питань інвестування в нерухомість присвячені наукові праці таких 

вчених-економістів, як Віксель К., Горемикін В.А., Девлетглоу Н., Еджуорт Ф., Коханенко 

В.В., Леш А., Міллс Е., Пільщикова Н., Рейлі У., Робінсон Дж., Сраффа П., Стельмах Н., 

Хотеллінг X., Чемберлін Е. та інших. Однак залишаються недопрацьованими питання 

особливостей нерухомості як інструменту інвестування, чим обумовлюється актуальність 

обраної теми дослідження. 

Нерухомість – це товар, який продається і купується, а отже, який обертається на 

ринку. 

Однією з особливостей інвестування у нерухомість є необхідність мати порівняно 
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великий початковий капітал. 

Інвестиції – це довгострокове вкладення капіталу для майбутнього підвищення 

добробуту інвестора. Зараз на ринку нерухомості існують безліч механізмів,  які зробили 

інвестиції доступними для дрібних інвесторів. Зокрема, це інвестування на ранніх стадіях 

будівництва будівлі. Очевидно, що вартість житлової будівлі після будівництва, ймовірно 

буде істотно збільшена, порівняно з тією сумою, яку б інвестор заплатив на початку. 

Головною особливістю інвестицій в нерухомість є більш менш низька ліквідність 

інвестиційного інструменту. Тобто, якщо інвестор не виключає варіант,  при якому йому 

потрібно терміново вивільнити кошти, то інвестувати їх у нерухомість йому не 

рекомендується. 

Приємною властивістю інвестицій в нерухомість є можливість отримувати від них 

дохід, незалежно від обсягу їх вартості та ситуації на ринку. Мова йде про оренду. У цьому 

випадку, навіть коли інвестор спостерігає зниження вартості свого майна, він може частково 

компенсувати втрати за рахунок орендної плати, що стягується з квартирантів. 

Але, інвестори не повинні забувати про одне з найзначніших негативних факторів 

інвестицій у нерухомість, які збільшують ризик події. Це правові конфлікти, які можуть 

виникнути від інвестування в нерухомість, коли, наприклад, виявиться, що земля, на якій 

побудовано будівлю, не підходить для цього; що ця нова будівля заважає мешканцям 

сусідніх будинків тощо. Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, перш ніж інвестувати 

гроші в будинок, є сенс з'ясувати всі бюрократичні тонкощі (наявність різних дозволів, 

погоджень та інших необхідних документів). 

Позитивним в інвестиціях в нерухомість (зокрема, у разі інвестицій об'єкта 

незавершеного будівництва) є майже повна відсутність інфляційних ризиків. Мова йде про 

те, що при покупці квартири інвестор заключає  договір із забудовником, в якому вказана 

загальна сума за житло та строки її внесення. В результаті, яких би астрономічних 

параметрів не досяг рівень інфляції в країні, вартість житла, яку інвестор повинен сплатити, 

не зміниться. Це звичайно є позитивною ознакою інвестицій в  нерухомість. 

Швидке зростання цін на житло зробили інвестиції в сектор високорентабельним. Це 

пов'язано з економічним зростанням і високим попитом. Але були і менш відчутні чинники, 

однак, які мали вирішальне значення в довгостроковій перспективі. Це тіньовий характер 

ринку. З продажу сплачували символічну суму, бо вартість житла знижувалась, а податки 

ніхто не думав платити. 

Ризики, властиві на ринку нерухомості можна розділити на три групи: систематичні, 

випадкові і безсистемні ризики. Перші визначаються такими чинниками, як зміна в рівні 

конкуренції в сфері нерухомості та ринку капіталу, демографічні характеристики, 

нестабільної податкового законодавства, тривалість бізнес-циклу на ринку. Безсистемні 

ризики – ризики, характерні для різних видів нерухомості і різних регіонів. Випадкові 

ризики, пов'язані з можливими непередбаченими подіями. 

В цілому, інвестиції в нерухомість – це вигідне вкладення коштів, особливо в 

реальних ринкових відносинах і умовах. 

Перш ніж інвестувати в ваш перший предмет нерухомості,потрібно вивчати ретельно 

закони, які мають відношення до цього виду діяльності, може бути, що там існує ряд дуже 

істотних нюансів. Загалом, інвестиції в нерухомість є доволі значним типом інвестицій, але 

це вимагає ретельного підходу, опрацьовування ринкових реалій і тонкощів закону. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Питання залучення інвестицій до національної економіки завжди є стратегічно 

важливим для загального розвитку держави. Актуальною проблемою на сьогоднішній день є 

зростання сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Він допомагає вирішити певні 

соціальні проблеми, створює високий рівень зайнятості населення, забезпечує оновлювання 

виробництва та впровадження новітніх технологій. Вдосконалення інвестиційного клімату є 

головною умовою підвищення ролі іноземного інвестування в Україні та її інтеграції у 

світову економіку. 

Базові теоретико-методологічні підходи щодо вивчення інвестиційного клімату 

містяться у працях українських та зарубіжних вчених, зокрема А. Гайдуцького, 

А. Даниленко, В. Журавель, Ж. Кольбера, Д. Лук’яненко, В. Мельника, О. Мозгового, 

В. Россохи та ін. Однак деякі питання, в тому числі перспективи покращення інвестиційного 

клімату України, залишаються недостатньо опрацьованими, що обумовлює актуальність 

обраної теми дослідження. 

Метою статті є вивчення теоретико-методичних принципів щодо інвестиційного 

клімату, аналіз його в Україні та знаходження шляхів вдосконалення в національній 

економіці. 

На сьогоднішній день в умовах світової фінансової кризи конкурентоздатність 

економіки України починає втрачати свої позиції. В Україні на цей час є така проблема, яка 

пов’язана з дефіцитом фінансових ресурсів. Для того, щоб сприяти подоланню кризи та 

створити способи її уникнення в майбутньому потрібно залучати інвестиції та створювати 

комплекс програм для розвитку економіки. Інвестування в економіці сприяє зростанню 

національного прибутку, обсягів виробництва, розвиваються та набувають 

конкурентоспроможності галузі та підприємства, що задовольняють попит на товари та 

послуги, які споживає суспільство. 

Головними умовами підвищення інвестиційного клімату в країні є створення 

сприятливого законодавства для інвесторів та впровадження правових гарантій інвестування, 

стан яких на сьогодні вимагає швидкого вдосконалення. Україна має тенденцію до зростання 

привабливості для іноземних країн, тому що рівень віддачі від цих інвестицій є високим, 

оскільки прибуток від цих інвестицій в Україні перевищує цей показник у деяких країнах 

Західної Європи [3, 86]. 

В Україні існують фактори, які зацікавлюють вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Це, зокрема, сприятливі кліматичні умови, низька ціна на робочу силу, вигідне географічне 

положення та інші. Поліпшення інвестиційного клімату треба вдосконалювати через 

державну політику, а саме через виконання таких завдань:  

– створення програми, яка підвищить існуючий інвестиційний імідж України, а саме 

потрібно збільшити ВВП на одну душу населення до розвитку нових країн – членів ЄС та 

доходів населення до розвитку країн із середнім розміром доходів;  

– головними завданнями у правовій сфері є створення законів України, які будуть 

керувати системою прав власності та удосконалення гарантій для іноземних інвесторів;  

– створення центру моніторингу інвестиційного клімату та інші [2, с. 134]. 

Як показали проведені дослідження, політична й економічна нестабільність почалася 

з 2013 р. в Україні і призвела до скорочення іноземних інвестицій на фоні збільшення на 28% 

(до 108 млрд. дол. США) прямих іноземних інвестицій до країн з перехідними економіками. 

На сьогодні ринок прямих інвестицій в світі є вкрай монополізованим – тільки 20 

країн світу одержують близько 80% всіх інвестицій. Із 1,4 трлн. дол. США інвестицій у 2013 
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р. 1,1 трлн. дол. США прийшли у 20 країн, а тільки 0,3 трлн. дол. США у 183 країни. У 2013 

р. стан України у світовому обсязі інвестицій скоротився і складає менш ніж 0,2% [1]. 

В українську промисловість було спрямовано 16,1 млрд. дол. США, або 32,1% прямих 

інвестицій, в установи фінансової діяльності – 12,7 млрд. дол. США, або 25,3%, на 

підприємства торгівлі й ремонту автотранспорту – 6,4 млрд. дол. США, або 12,8%, в 

організації із роботи з нерухомістю – 4,0 млрд. дол. США, або 8,1%, в наукові організації – 

3,3 млрд. дол. США, або 6,6%. 

За результатами 2014 р. основними країнами-інвесторами є  Кіпр – 15,12 млрд. дол. 

США, Німеччина – 5,77 млрд. дол. США, Нідерланди – 5,21 млрд. дол. США, РФ – 2,96 

млрд. дол. США, Австрія – 2,68 млрд. дол. США, Велика Британія – 2,33 млрд. дол. США. 

На першому місці в Україні в регіональному розміщенні інвестицій іноземних країн є Київ, а 

також такі області: Київська, Донецька, Запорізька, Одеська, Полтавська [4]. 

За прогнозами аналітиків, у період 2015–2025 р. Україна може сподіватися тільки на 

мінімальні обсяги інвестицій. Зокрема, А. Гайдуцький [1] таку ситуацію пояснює тим, що: 

по-перше, у США в наслідок відкриття покладів дешевого сланцевого газу стає вигідно 

відкривати виробництва і складальні цехи, що слугує зростанню прямих інвестицій у країну 

до 300–400 млрд. дол. США на рік; по-друге, у Китаї влада планує перейти від кількісного 

зростання економіки до якісного, що призведе до щорічного припливу інвестицій в обсязі 

200–250 млрд. дол. США; по-третє, у ЄС завдячуючи створенню Фонду стратегічних 

інвестицій планується залучити майже 400 млрд. дол. США прямих інвестицій. 

Якщо інвестиційний клімат в країні буде сприятливим, то буде досягнутий високий 

рівень розвитку, який створюватиме ефективне та раціональне  функціонування 

підприємства і економіки в країні. Для того, щоб втілити ці дії, необхідно виконати такі 

заходи: вдосконалити нормативну базу, яка б регулювала ці питання; впровадити систему 

страхування, яка б захищала капітал учасників фондового ринку від впливу негативних 

факторів; втілити в життя комплекс систем, які б мотивували внутрішніх інвесторів. Тому, 

впровадження цих заходів посприяє вирішенню проблеми дефіциту фінансових ресурсів, 

забезпечить підвищення інвестиційного іміджу України та її економічної безпеки. 

Підводячи підсумок, потрібно сказати, що інвестиційний клімат є досить вагомим та 

складним процесом в Україні. Наша держава недостатньо сприяє його розвитку, а саме: не 

досить досконалим є регулювання правових інвестиційних відносин. Потрібно створити 

дієвий та сильний механізм протидії корупції; сприяти розвитку науково-технічної та 

інноваційної діяльності; забезпечити доступність та вдосконалення системи розкриття 

інформації про інвестиційний ринок країни. А для того, щоб залучати капітал іноземних 

країн, не потрібно забувати, що з теперішньої кризи, яка є на сьогоднішній день, Україну 

виведуть лише власні сили. 
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ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

У широкому розумінні золотовалютні резерви доцільно розглядати як частину 

національного багатства країни, що перебуває під контролем органів грошово-кредитного 

управління та складається з міжнародних резервних активів і призначена для прямого та 

непрямого регулювання платіжного дисбалансу шляхом проведення валютних інтервенцій, 

та/або інших цілей. Золотовалютним резервам притаманні такі ознаки, як офіційність, 

надійність, ліквідність, постійна доступність до використання, винятково ретельний відбір 

активів, некомерційний регуляторний характер. Структура офіційних золотовалютних 

резервів – це сукупність підібраних у певній пропорції валютних активів, використання яких 

дає змогу центральному банку забезпечувати регулятивний вплив на валютні відносини й 

організацію зовнішньоекономічної діяльності в країні. До складу золотовалютних резервів 

України відповідно до чинного законодавства можуть входити: монетарне золото, іноземна 

валюта (у вигляді банкнот та монет або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів 

(крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті), спеціальні права запозичення (СПЗ), 

резервна позиція в МВФ. 

Основним джерелом коштів для поповнення офіційних золотовалютних резервів 

Національного банку України до 1995 року були надходження від обов’язкового продажу 

валютної виручки експортерів. Після відміни вимоги щодо обов’язкового продажу валюти 

поповнення золотовалютних резервів проводиться шляхом: купівлі монетарного золота та 

іноземної валюти; отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими 

металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами; залучення валютних 

коштів від міжнародних фінансових організацій (переважно, МВФ), центральних банків 

іноземних держав та інших кредиторів.  

Протягом кризового та посткризового періоду основною метою управління 

золотовалютними резервами було забезпечення оптимального співвідношення рівнів 

захищеності, ліквідності й дохідності, що забезпечувало виконання функцій Національного 

банку України, визначених чинним законодавством України. Контроль за кредитним 

ризиком забезпечувався шляхом встановлення кредитних лімітів банкам-контрагентам. 

Оптимальний рівень валютного та процентного ризиків забезпечувався шляхом 

диверсифікації міжнародних резервів. Більша частина коштів золотовалютних резервів 

зберігалась у державних цінних паперах та на депозитних рахунках. Ліквідність 

золотовалютних резервів визначалася рівнем ліквідності вільно конвертованих валют, 

фінансових інструментів або фінансового ринку. Золотовалютні резерви на сучасному етапі 

розвитку банківської системи використовувались, переважно, для підтримки курсу 

національної грошової одиниці, для чого здійснювався продаж Національним банком 

України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Крім цього, 

зважаючи на дефіцит платіжного балансу, на стан якого значний негативний вплив мала 

світова фінансова криза, золотовалютні резерви України використовувались для його 

балансування. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЗОЛОТО 

 

В умовах, коли купівельна спроможність гривні стрімко знижується внаслідок 

інфляції, курси іноземних валют безсистемно коливаються, а інвестування коштів у 

нерухомість чи землю є занадто ризиковим, єдиним надійним матеріальним носієм вартості 

залишається золото. Впродовж багатьох віків під час будь-яких світових криз, війн тощо 

люди в усьому світі вважали золото єдиним та багатофункціональним джерелом заможності 

та благополуччя. Люди і зараз розглядають золото як альтернативу для вигідного вкладення 

накопичених коштів. 

Питання інвестицій в різний час розглядалися відомими вітчизняними економістами, 

такими як В. Андрійчук, Г. Грицаєнко, В. Заяць, С. Кваша, М. Кісиль, М. Кропивко, 

Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, В. Рябоконь, П. Саблук, О. Шпикуляк та інші. 

Але залишаються не досить опрацьованими питання доцільності та ефективності вкладання в 

окремі інструменти інвестування, зокрема в золото. 

У сучасному світі все більшою популярністю користується вкладення вільних коштів 

в металевий рахунок. Сьогодні практично в будь-якому банку можна відкрити такий 

рахунок. Це відмінний спосіб інвестування грошей в дорогоцінні метали. Найвигіднішим 

дорогоцінним металом для інвестування вважають золото. Срібло цінується набагато нижче, 

але прибуток приносить такий же. Єдиний недолік – срібло треба закуповувати у великій 

кількості. 

Золото – найважливіший елемент світової фінансової системи. У всіх банках світу 

обов’язково повинен бути резерв золотих запасів і ця умова не знає винятків. На нашій 

планеті – запаси золота обмежені і тому його вартість стабільно зростає. Світові банківські 

резерви золота оцінюються в 32 тис. тонн. 

Існує декілька способів інвестування в золото: 

1) інвестування в золоті злитки; 

2) інвестування в золоті монети; 

3) інвестування в залізні рахунки. 

Можливість купити або продати золотий злиток пропонує не кожен банк, так як для 

даних операцій треба мати відповідну ліцензію. Але не це головний недолік злитків із 

золота: при їх придбанні необхідно сплатити ПДВ у розмірі 18 відсотків, а це означає, що 

доведеться почекати приблизно рік, перш ніж злитки почнуть приносити прибуток. Однак, 

при продажу злитка банку, він не повертає суму податку.  

Також зберігання злитків на дому небезпечно, а ось за зберігання в банківському 

сейфі потрібно буде регулярно вносити плату. 

Ще однією особливістю золотих злитків є те, що ставитися до них треба дуже 

обережно, щоб ненароком не знизити їх вартість. Злитки необхідно брати лише за краї і 

краще надівати білі рукавички. Оскільки відбитки пальців дуже проблематично видалити із 

золотої поверхні, а їх наявність суттєво зменшить ціну. Це ж стосується і золотих монет. 

Інвестування в золоті монети також має свої недоліки: золоті монети досить важко 

продати банку, їх купують в якості подарунка або для колекцій. Монети для колекцій 

випускають обмеженими партіями, тому ціна не відповідає вазі. 

Вартість монети залежить від її ексклюзивності. Але саме з цієї причини золоті 

монети дуже вигідні для інвестицій, адже з часом зростає не тільки її вага, але і 

ексклюзивність, а також раритетність. 

Однак, існують і плюси інвестицій в монети із золота: за придбання золотих монет не 

сплачується ПДВ. Щоб робити внесок у монети, необхідно розібратися в їх різновидах, тому 
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що багато з них становлять великий інтерес для колекціонерів, що може допомогти продати 

їх за дуже високою ціною. 

Третім варіантом інвестування є вкладення наявних запасів золота на депозитний 

рахунок або ж придбання золота в банку і відкриття власного рахунку. Така покупка являє 

собою домовленість банку про сплату відповідної суми клієнту в національній валюті за 

курсом у день закінчення терміну договору. Відсотки при такому депозитному вкладі 

налічуються в золоті. Тобто клієнт отримає таку суму грошей, яка буде відповідати ціні 

золота в день виплати. Найбільший мінус в цій інвестиції – це відсутність системи 

страхування вкладів. Якщо золото різко подорожчає, і клієнт побажає зняти гроші з рахунку 

до припинення дії договору, то він втратить всі відсотки за своїм депозитом. 

Головною перевагою інвестування в металеві рахунки є те, що можна зберігати своє 

золото в банку і отримувати при цьому додатковий прибуток. Однак, надійність цього виду 

вкладень повністю залежить від репутації банку. 

Не можна забувати про одну особливість при вкладенні грошей в золото: на одне і те 

ж золото в залежності від країни придбання може бути або не бути встановлений податок. 

Наприклад, у Латвії золото можна купити в звичайному обмінному пункті без будь-яких 

податків та інших проблем.  

Американці купують золото з метою диверсифікації інвестиційних портфелів, високу 

активність на ринку золота проявляють турецькі інвестори, там золото виконує функцію 

накопичення заощаджень і платіжного інструмента. У В’єтнамі золото використовується як 

засіб платежу при придбанні нерухомості. В Індії воно є загальноприйнятим 

предметом заощаджень. В Японії високої популярності набули металеві рахунки [1]. 

Ще одним варіантом інвестування є вкладення в акції золотодобувних компаній. 

Дохід від даного вкладу доволі значний. 

Сучасний спосіб інвестування – вкладення накопичень в електронні гроші, що 

забезпечуються золотом. Надійність цього способу залежить від надійності компанії, яка 

випускає ці гроші. Переваги такого інвестування: держава не контролює ці гроші, 

найчастіше зберігається анонімність, непогана ліквідність і можливість їх використання для 

оплати Інтернет-послуг. Проте, через високі комісії платіжних систем такі гроші досить 

проблематично вивести [2]. 

Існує декілька способів вкладення грошей в золото, кожен з яких має свої переваги та 

недоліки. Обираючи спосіб інвестицій, треба підходити до цього з розумом і намагатися не 

зациклюватися на одному варіанті, оскільки чим різноманітніше буде інвестиційний 

портфель, тим більше і довговічніше буде капітал. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ В УКРАЇНІ 

 

На розвиток власної справи у сучасних умовах господарювання впливають різні 

фактори, умови та учасники бізнесу. Одними із найактивніших учасників просування бізнес 

проектів та цікавих ідей являються бізнес-ангели. 
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Питаннями розвитку діяльності інвестиційного ринку займаються такі науковці, як 

Л. Александрова, Ю. Аммосов, С. Валдайцев, І. Волкова, А. Галицький, А. Каржаев, 

О. Каширін, К. Пинюгін, О. Семенов, О. Ульяницька, О. Фоломентьєв, Т. Ярошенко та інші 

вчені. Однак їх дослідження стосуються в першу чергу діяльності венчурних фондів і банків. 

В той же час питання діяльності бізнес-ангелів в Україні залишаються недопрацьованими, 

чим обумовлюється актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є огляд сучасного стану розвитку бізнес-ангелів в Україні, виявлення 

переваг та недоліків, що формуються в умовах їх діяльності. 

Венчурне інвестування в Україні зародилось нещодавно. Найважливішою його 

складовою є неформальний ринок капіталу, який представлено бізнес-ангелами – 

приватними інвесторами. Вони фінансують проекти на початкових стадіях їх розвитку та 

стартапу. В першу чергу спрямовані не на самі бізнес проекти, а на людей, які їх захищають. 

Бізнес-ангели спрямовують в проект не тільки гроші, але й діляться своїм досвідом, 

зв’язками, допомагають у прийнятті стратегічних рішень. За поглядами О. Ульяницької та Т. 

Ярошенко, бізнес-ангели – це неформальні приватні інвестори, які вкладають власні кошти в 

ризикові проекти без надання будь-якої застави [3, c. 72]. 

Бізнес-ангели – це приватні неформальні інвестори, які вкладають капітал в нові, 

ризикові проекти, як правило, без застави, з метою продажу своєї частки в підприємстві в 

майбутньому з високою дохідністю.  

Правове положення вітчизняних бізнес-ангелів законодавством не визначено, що є 

першою і найвагомішою причиною гальмування розвитку інституту приватного 

інвестування в нашій державі. Але в 2006 році була створена Асоціація «Приватні інвестори 

України» (АПІУ), яка є представником бізнес-ангелів і повноправним членом Еuropеаn 

Busіnеss Аngеl Nеtwork (ЕBАN). Її робота базується на міжнародному досвіді та сучасних 

підходах до організації інвестиційних проектів. Діяльність АПІУ в 2010 році охоплювала 7 

регіонів: Київ, Одеса, Чернігів, Львів, Донецьк, Вінниця, Дніпропетровськ. На сьогоднішній 

день партнерами АПІУ є ряд профільних Асоціацій, а саме: Українська Асоціація 

інвестиційного бізнесу, Асоціація українських банків, Ліга страхових організацій України, 

Українська будівельна асоціація. Асоціація працює також з проектами ближнього зарубіжжя 

на ранніх стадіях розвитку (достартового, стартового, початкового росту, розширення), в 

різних сегментах бізнесу, з розміром запитуваних інвестицій від 20 тис. дол. до декількох 

мільйонів дол. [1].  

Основними перевагами бізнес-ангелів є: 

1. фінансування фірм з високим потенціалом росту; 

2. готовність бізнес-ангелів до ризику; 

3. зростання привабливості проекту на наступних стадіях розвитку; 

4. невеликі обсяги фінансування практично в усі галузі;  

5. оперативне прийняття фінансових рішень; 

6. інвестори використовують свої знання і зв’язки для розвитку проекту. 

Разом з перевагами бізнес-ангели мають також і недоліки: обмежені можливості 

порівняно з банками, рідко інвестують у подальший розвиток фірми, надають перевагу 

участі в керуванні фірмою. Переваги від залучення інвестицій «ангелів» значно переважають 

їх недоліки і залишаються єдиним джерелом новостворених, ризикових проектів. 

Фізичні та юридичні особи можуть стати бізнес-ангелами. Для «ангелів» є не 

обов’язковим статус підприємця, оскільки їх діяльність не систематична, реєстрація фізичної 

особи як підприємця передбачає певні затрати для бізнес-ангела, статус підприємця несе в 

собі сплату податків та пенсійних внесків. Отже, відсутність суб’єкта господарювання не є 

перешкодою для осіб, що бажають стати бізнес-ангелами. 

Загалом в Україну вкладають капітал дві категорії інвесторів. Перша категорія – 

інвестори з ІТ-сектору, що інвестують у десятки стартапів в надії на успіх декількох із них. 

Цей ринок перебуває лише на початковій стадії розвитку. 

Друга категорія бізнес-ангелів представлена українськими мігрантами та діаспорами. 
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Вони працюють більш ніж 70 країнах світу, що усуває можливий вплив політичних, 

економічних, військових криз на приріст переказів в Україну. Незважаючи на військово-

економічну ситуацію в країні, за 2014 рік мігранти переказали на батьківщину 6,5 млрд. дол. 

За результатами 2015 року доходи, перекази та заощадження мігрантів будуть дуже 

значними порівняно з іншими головними показниками економіки України. Тільки активи 

двох найбагатших українських мігрантів Л. Блаватніка та Я. Кума дорівнюють близько 30% 

ВВП України, у 2015р. за розрахунками ВВП складатиме майже 90 млрд. дол. 

Знайти бізнес-ангела для свого проекту не дуже складно, але треба відвідувати різни 

форуми, заходи, конференції, на яких інвестори і бізнесмени можуть знайти один одного, 

брати участь у конкурсах. Існують спеціальні  компанії, які можуть звести підприємця і 

інвестора, на сайті цій компанії можна розмістити заявку, відправивши опис проекту з 

необхідним обсягом інвестицій. Виходити на потенційних інвесторів можна і через 

керівників компаній, в які бізнес-ангели вже вкладали свої гроші, або через експертів, 

юристів, з якими ті працюють. Також дуже важливо створити в інвестора впевненість у тому, 

що представлена ідея підприємця унікальна та має високі шанси на успіх.  

За статистикою 99% бізнес-ангелів – чоловіки, віком 45-65років. Серед більш вдалих 

проектів бізнес-ангелів у світі є інвестиції в компанію Аpplе, вклавши  91 тис. дол., інвестор 

отримав 154 млн. дол. На 26 млн. дол. перетворилися 100 тис., дол. інвестовані Т. Албергом в 

компанію «Амазон», а ідея узяти звичайну сорочку-поло і наклеїти на неї простий ярличок із 

зображенням коня збагатила банківського клерка Р. Лаурена, з чиєї подачі стартувала тепер 

уже популярна марка Polo, на 5 млрд. дол., хоча на втілення  йому знадобилось всього 50 тис. 

дол. [2]. 

Нажаль, таких же вражаючих прикладів в Україні навести доки не вдається і це не 

тому, що їх не існує, а тому, що українські інвестори бажають залишатися інкогніто. 

Діяльність бізнес-ангелів в Європі є більш розвиненою, ніж в Україні і представлена 

інвестуванням заощаджень в акції, що котируються на фондовий ринок, інвестуванням у 

інноваційні та високотехнологічні проекти. Але через циклічності економіки, фондовий 

ринок переживає спади, завдяки яким частина таких заощаджень втрачається. Отже, власник 

капіталу має культуру інвестування та готовий до ризиків. В Україні переважають інвестиції 

в харчову промисловість, виробництво будівельних матеріалів, нерухомість. Причиною 

цього є висока прибутковість за мінімального ризику.  

Діяльність бізнес-ангелів розширюється і через певний час міцніше закріпиться в 

Україні. 

Бізнес-ангели не тільки інвестують в проекти свій капітал, але й приносять 

професійний та управлінський досвід, необхідні зв’язки та репутаційну підтримку. 

Ефективний розвиток діяльності «ангелів» передбачає закріплення на законодавчому рівні  їх 

правового статусу, обов’язків, гарантій, встановлення пільг та ряду заохочень інвестиційної 

діяльності.  

Отже, Україні доцільно створити потужну мережу бізнес-ангелів для залучення 

інвестицій у всі види бізнесу, що допоможе підняти країну з кризи та вивести на один рівень 

розвитку з провідними країнами світу. 
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РОЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

В Україні на сьогодні сформована і функціонує модель аграрної економіки ринкового 

типу. В той же час їй притаманно чимало проблем. Одна із головних – низька прибутковість 

сільськогогосподарських підприємств. На сьогодні вона не в змозі забезпечити розширене 

відтворення аграрного виробництва не тільки на інноваційних засадах, але й навіть на 

індустріальних. 

В умовах відкритої економіки виникає загроза припинення діяльності 

неконкурентоспроможних виробників сільськогогосподарської продукції та підвищується 

вірогідність зниження рівня продовольчої безпеки країни. Суттєве підвищення 

прибутковості агропідприємств є головною умовою ефективного і стабільного 

функціонування та розбудови постіндустріальної моделі сільського господарства. 

Нестабільна економічна ситуація, занепад сільського господарства потребують 

антикризового регулювання і негайного втручання держави у розв'язання досить складних 

проблем, пов'язаних не лише з економічним, соціальним, політичним життям, а й з підняттям 

рівня села. 

Наукові дослідження щодо пояснення виникнення та перебігу кризових явищ у 

функціонуванні та розвитку соціально-економічних систем різних економічних рівнів, які 

створюють теоретичні основи формування систем і механізмів антикризового управління, 

досліджувались у класичних роботах світової наукової думки: Дж.М. Кейнса, М.Д. 

Кондратьєва, К. Маркса, М.І. Туган-Барановського, М. Фрідмена, Й. Шумпетера та в 

сучасних працях вітчизняних і іноземних вчених: І.О. Александрова, В.Г. Бодрова, М.О. 

Кизима, О.М. Ковалюка, В.І. Кошкіна, І.К. Ларіонова, Л.О. Лігоненко, І.Й. Малого, А.С. 

Музиченко, Г.С. Одінцової, О.Й. Пасхавера, О.І. Пушкаря, А.В. Рогового, Л.С. Ситник, О.М. 

Тридіда, Я.О. Фоміна та ін. 

Теоретична й методологічна проблематика формування інституційних механізмів 

антикризового управління знайшла відображення в працях таких зарубіжних учених: Е. 

Альтмана, С.Г. Бєляєва, А. Бетнорі, А.П.Градова, П. Грінера, Г.П. Іванова, В.В. 

Крижанівського, Б.І.Кузіна, К. Майлса, Д. Маєса, Р. Норгарда, Е. Фінкіна та ін. 

В теорії державного управління відсутня єдина позиція щодо визначення державного 

антикризового фінансового регулювання. Актуальність теоретичної розробки проблем 

державного антикризового регулювання розвитку сільського господарства, як важливої 

складової агропромислового комплексу України, необхідність подолання кризового стану 

галузі в сучасних умовах і пошуку нових підходів до формування державної політики 

подолання кризового стану в ній визначили вибір теми роботи. 

В сьогоднішніх умовах є декілька наукових підходів до визначення сутності 

антикризового фінансового управління. Перший науковий підхід формування сутності 

антикризового фінансового управління підприємством підтримують такі провідні українські 

дослідники, як О.О. Терещенко, І.О. Бланк та ін. О.О.Терещенко розуміє поняття 

антикризового фінансового управління підприємством як застосування специфічних методів 

та прийомів управління фінансами, які дозволяють забезпечити безперервну діяльність 

підприємств на основі управління зовнішніми та внутрішніми ризиками профілактики та 

нейтралізації фінансової кризи. Саме антикризове фінансове управління є необхідною 

складовою системи корпоративного управління й уможливлює реалізацію інноваційної 

моделі розвитку підприємства. Антикризове управління фінансами - процес управління 

фінансово-економічними ризиками та фінансовою санацією підприємства з метою 

профілактики і нейтралізації фінансової кризи та забезпечення безперервної діяльності 
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підприємства на основі використання системи специфічних методів та прийомів управління 

фінансами. 

Діяльність з антикризового управління фінансами включає планування, реалізацію і 

контроль фінансових цілей, розроблення стратегій та заходів, спрямовані на попередження 

чи виведення підприємства з кризи. 

Основною метою антикризового фінансового управління є швидке відновлення 

платоспроможності та фінансової сталості підприємства, що допоможе запобігти 

банкрутству. Для цього на підприємстві розробляють політику антикризового управління, 

реалізація якої передбачає: 

1) періодичне дослідження фінансового стану для завчасного виявлення ознак 

розвитку кризи; 

2) визначення масштабів кризового стану підприємства; 

3) вивчення основних чинників, що зумовили розвиток кризи; 

4) формування мети та підбір основних механізмів антикризового фінансового 

управління підприємством за зростання ймовірності банкрутства; 

5) запровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства; 

6) вибір ефективних форм санації; 

7) фінансове забезпечення ліквідаційних процедур за умови банкрутства 

підприємства. 

Безліч країн використовують різноманітні заходи для вдосконалення антикризового 

фінансового управління у сільськогосподарських підприємствах. Розглянемо основні 

програми які використовують сільськогосподарські виробники провідних аграрних країн.  

Детальніше зупинимось на програмі «Agrivi», яка була заснована в 2013 році у 

Великобританії. Цю програму можуть використовувати як малі фермерські господарства так 

і великі, кооперативи. Понад 1000 фермерських господарств у 80 країнах вже 

використовують на 11 мовах. Триває процес підготовки програми на українській мові. 

«Agrivi» є надзвичайно легкою і зручною у користуванні, дає можливість переглядати всі дії, 

які повинен виконувати менеджер. Програма «Agrivi» дозволяє завдяки внесених даних 

збільшити ефективність управління сільськогосподарських площ, організовувати дії 

менеджера, відслідковувати за фінансами підприємства, здійснювати моніторинг погоди, 

аналізувати усі процеси і явища а також планувати. 

Ефективною є також програма «Agrinavia», яка допомагає скоротити витрати, 

підвищити ефективність і сприяти обміну даних для точного ведення сільського 

господарства, а саме галузі рослинництва. 

«Agri Online» – це програма, яка надає можливості фермерам  ефективно управляти 

їхнім бізнесом. Програма являє собою касову книгу, в котрій відображаються усі фінансові 

записи проведені на підприємстві.  

Вище перелічені програми дозволяють сільськогосподарським підприємствам 

України підвищити ефективність антикризового управління, що в свою чергу підвищить їх 

прибутковість.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Важливість агропромислового комплексу, як складового елемента Української 

економіки ─ беззаперечна. Попри це  сільськогосподарські підприємства перебувають у 

важкому фінансово-економічному стані. Така ситуація пояснюється  тим,  що у підприємств 

відсутні складові системи управління, а саме: відсутність ефективного планування; належної 

координації діяльності різних підрозділів; інформаційного менеджменту; внутрішнього 

контролю. 

Ми вважаємо, що для усунення цих проблем та своєчасного реагування на виклики 

зовнішнього і внутрішнього середовища сільськогосподарським підприємствам доцільним є 

формування групи кризового управління (ГКУ). 

ГКУ – спеціальні команди  фахівців, які зобов'язані вивести те чи інше підприємство з 

кризового стану шляхом  використання відповідних технологій і процедур управління. Саме 

ГКУ стає не тільки тимчасовим органом управління, а й інтелектуальним каталізатором 

процесів виведення сільськогосподарського підприємства з кризового стану. 

Для виконання поставлених завдань групам кризового управління необхідно: 

періодичне дослідження  фінансового стану сільськогосподарського підприємства з метою 

раннього виявлення ознак його  кризового розвитку; визначення масштабів кризового стану 

підприємства; вивчення основних факторів, що зумовили  кризовий розвиток; формування 

цілей та  вибір основних механізмів антикризового фінансового управління при загрозі  

банкрутства; пошук внутрішніх  та зовнішніх механізмів стабілізації. 

Наше бачення організаційної структури сільськогосподарських підприємств після 

впровадження служби контролінгу та групи кризового  управління наступне (рис.1) 

 

 
 

Рис.1. Організаційна структура сільськогосподарських підприємств після впровадження 

служби контролінгу та групи  кризового управління* 

*Авторська розробка 

Склад групи кризового управління повинен залежати від поставлених завдань, які 

висуваються перед нею. Групи кризового управління також повинні бути підпорядкованими 

керівництву сільськогосподарського підприємства. Проте, необхідно відмітити, що 
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діяльність групи кризового управління буде  тим ефективнішою, чим будуть тіснішими та 

налагодженими зв'язки із службою контролінгу. Саме  їх співпраця повинна забезпечити 

розвиток, стабілізацію, рівновагу і налагодження всіх процесів сільськогосподарських 

підприємств. 

Обов'язковими учасниками ГКУ є директор та головний бухгалтер, оскільки 

директору делеговано право на прийняття та затвердження управлінських рішень, як 

керівнику с.г. підприємства, а головний бухгалтер є носієм фінансової інформації с/г 

підприємства, до якого надходить вся відомча фінансово-господарська звітність с.г. 

підприємства. 

 З нашої точки зору формування ГКУ та групи контролінгу, як 

складового елемента в системі управління с-г підприємством дозволить: 

1. Вчасно виявляти ознаки кризових явищ та реагувати на них   

2. Діагностувати причини їх прояву, з метою подальшого їх недопущення 

3. Формувати комплекс антикризових фінансових заходів щодо стабілізації фінансо-вого 

сільськогосподарського підприємства 

 На нашу думку, антикризове фінансове управління в сучасних умовах має 

забезпечити мінімізацію ризиків виникнення кризових фінансових явищ на с-г підприємстві 

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. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Спроможність країни постачати товари на світовий ринок за умов економічного 

тиску з боку конкурентів є передумовою росту життєвого рівня населення. Для нашої 

держави здобуття сталих глобальних конкурентних позицій в аграрній сфері має виключно 

важливе значення у зв’язку з необхідністю здійснювати фінансування імпорту енергоносіїв 

та інших стратегічних ресурсів. Для того, щоб прогнозувати свої можливості в експорті 
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аграрної продукції, потрібно проаналізувати свої конкурентні можливості та провести оцінку 

конкурентоздатності підприємства. 

Вигідне геополітичне становище, суттєвий виробничий потенціал, наявність 

кваліфікованої робочої сили, потужна сировинна база в сільському господарстві визначають 

інвестиційну привабливість України та передумови для здобуття глобальних конкурентних 

переваг в аграрній сфері. Проте нині спостерігається збільшення обсягів імпортованих м’яса, 

фруктів, цукру-сирцю та інших видів продовольчих товарів. У той же час значна кількість 

вітчизняних сільськогосподарських виробників отримує збитки. Тому важливими науковими 

та практичними завданнями щодо стабілізації і подальшого розвитку сільського 

господарства України є формування механізмів забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Згідно з Законом України «Про особисте селянське господарство», який було 

прийнято у травні 2003 року, визначено правові, організаційні, економічні та соціальні 

засади ведення ОСГ – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної 

особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 

родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом 

виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її 

надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у 

тому числі й у сфері сільського зеленого туризму [1]. 
Однак у теоретичному та методологічному аспектах залишаються недостатньо 

вивченими проблеми зміцнення конкурентних позицій аграрних підприємств та розробки 

ефективних маркетингових стратегій і досконалих організаційно-економічних механізмів 

управління конкурентоспроможністю. Фундаментальний характер даної теоретичної 

наукової проблеми визначається відсутністю серед провідних економічних шкіл єдиних 

підходів до принципів формування системи управління конкурентоспроможністю 

підприємств за критерієм ефективного функціонування їх у глобальному економічному 

середовищі. Це й визначає актуальність дисертаційної роботи, її мету і завдання. 

 Й. Шумпетер стверджував, що конкуренція – це суперництво старого з новим. 

Прибуток і доход підприємця він розглядав як результат динамічних 

змін в економіці внаслідок інноваційної діяльності [2]. Під інноваціями 

Й.Шумпетер мав на увазі впровадження нових технологій, нових товарів, нових типів 

організації виробництва, які надають очевидні переваги підприємству в зниженні витрат на 

виробництво одиниці продукції, що випускається, і підвищенні її якості [3]. 

Оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань проводять за 

методом ринкових позицій, при якому існує два підходи визначення 

конкурентоспроможності: структурний і функціональний. Структурний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності дозволяє визначити вплив конкурентного середовища на 

сільськогосподарську організацію, її позицію на заданому товарному ринку, інтенсивність 

конкуренції. Для цього розраховуються показники ринкової частки, темпів зростання 

продажів і рентабельності ринку. Другим напрямком у визначенні конкурентоспроможності 

служить функціональний підхід, де головну роль відіграють економічні показники діяльності 

організації. 

Аналіз конкурентоспроможності в сільськогосподарській організації за видами 

аграрної продукції в динаміці пропонують вести за відносними показниками: врожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, окупності витрат, рентабельності, 

частці прибутку в обсязі продажів, трудомісткості, землеємності. Причому показник 

окупності необхідно визначати по виробничим затратам, оскільки тривалий період 

виробництва в сільському господарстві дозволяє використовувати засоби виробництва, 

придбані на більш ранніх етапах, що призводить в період інфляції і нестабільності 

економічних відносин до зменшення комерційних витрат порівняно з виробничими 

витратами. 
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Із вище сказаного, можна зробити наступні висновки, у західних європейських 

країнах і США критерієм зовнішньої конкурентоспроможності сільськогосподарської 

організації виступає частка ринку, займана даною продукцією (даною організацією), і 

пов'язані з нею показники [4]. Внутрішня конкурентоспроможність організації визначається 

витратами і результатами виробництва продукції. Їх рівень залежить від технології 

вирощування сільськогосподарської культури та утримання тварин, а в якості основного 

критерію конкурентоспроможності використовується маржинальний дохід. На нашу думку, 

підсумковим критерієм конкурентоспроможності як продукції, так і організації можна 

вважати частку ринку, оскільки вона тісно пов'язана з обсягами продажів і визначає 

одержуваний організацією рівень прибутку.  
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ОСНОВНІ РИСИ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ  

 

Ф’ючерсна торгівля залежить від багатьох факторів. По-перше, це стан економіки в 

цілому, у міжнародній торгівлі, сама біржова торгівля. На динаміку ф’ючерсної торгівлі 

відчутно впливає циклічний характер виробництва. В умовах спаду загострюється 

конкурентна боротьба, прискорюються інтеграційні процеси, активізуються зусилля бірж на 

впровадження нових товарів і методів торгівлі. Циклічність виробництва більше впливає на 

ціни промислових біржових товарів (метали, нафта, індекси акцій на фондових біржах). Ціни 

на сільськогосподарські товари коливаються згідно з своїми законами: найбільший вплив 

мають перевиробництво у сільському господарстві, стихійні лиха, неврожай. 

Ф’ючерсні біржі стали своєрідними фінансовими інститутами, що обслуговують 

торгівлю. Для успішного їх функціонування однією із найважливіших умов є стан валютно-

фінансової системи, достатня кількість фінансових ресурсів. Тому ф’ючерсні біржі 

традиційно розташовувалися у великих фінансових центрах світу: Нью-Йорку, Лондоні, 

Токіо, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Чикаго тощо. 

Ф’ючерсна торгівля є об’єктом заставних операцій. Без банківського кредитування, 

без достатньої кількості вільних грошових коштів ф’ючерсна торгівля є не можливою. 

У сучасній Україні така перспектива також можлива. Кредити, вільні грошові кошти 

є, але донедавна інфляція не дозволяла вкладати їх у довгострокові програми. Значною 

перешкодою на шляху становлення ф’ючерсної торгівлі є політична нестабільність, 

несприйняття прозорості ф’ючерсного ринку щодо визначення центральних ринкових цін на 

сировину та інші активи. Ф’ючерсна торгівля у цьому випадку відіграла би позитивну роль, 

крім того через розширення біржового обігу можна суттєво впливати на зниження рівня 

http://group-global.org/files/38/dff91354bf7231cba60814064a93/2b.doc
http://group-global.org/files/38/dff91354bf7231cba60814064a93/2b.doc
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інфляції, визначати спотові ціни та курси, а також прогнозувати майбутню кон’юнктуру 

ринків. 

Впливає на функціонування сучасних ф’ючерсних ринків на Заході валютна 

нестабільність. Саме вона, а також нестійкість відсоткових ставок, значні коливання курсів 

акцій зумовили виникнення принципово нової торгівлі фінансовими інструментами та 

контрактами на базі індексів курсів акцій фондових бірж. 

Суттєво впливає на ф’ючерсну торгівлю монополія. Сучасна товарна біржа — це не 

лише ринок, де реалізовуються товари, а фінансовий інститут, що істотно спрощує торгівлю, 

здешевлює її. 

Деякі західні економісти вважають виникнення ф’ючерсної біржі «комерційною 

революцією», вбачають у ній організаційну та плануючу силу, що динамізує всю економіку. 

Завдяки діям транснаціональних корпорацій (ТНК), як торговельних, так і промислових, 

концентрується і централізується виробництво, особливо сільськогосподарської сировини та 

продовольства. Це підвищує товарність виробництва. Товарна продукція надходить на ринок 

як товарний капітал, що підлягає ризикові зміни ринкової кон’юнктури, а це в свою чергу 

зумовлює його страхування через біржовий механізм. Ф’ючерсна торгівля постійно 

вдосконалюється, концентрується у провідних фінансових центрах світу. 

В аграрній сфері економіки розвинений ф’ючерсний ринок спроможний з великою 

точністю прогнозувати ціни на сільськогосподарську продукцію, а отже, захищати майбутні 

врожаї, насамперед зернових культур від небажаних коливань цін. Це стає можливим через 

існування органічного взаємозв’язку між спотовими та ф’ючерсними цінами. Стабілізація 

ціни завдяки ефективному функціонуванню ф’ючерсного ринку підвищує 

кредитоспроможність сільгоспвиробників і здешевлює банківський кредит. При цьому 

відбувається своєрідний поділ функцій між банком і ф’ючерсною біржею: банк кредитує 

тільки ту частину вартості товару, відшкодування якої відбуватиметься незалежно від 

ринкової кон’юнктури, а біржа покриває різницю між банківським кредитом і ціною 

реалізації товару.  

Отже, ф’ючерсна торгівля забезпечуватиме економію коштів сільгоспвиробників, 

які вони тримають у вигляді резервів на випадок несприятливої кон’юнктури. Крім того, 

щоденне виявлення на біржі майбутньої ціни даватиме їм змогу чіткіше планувати 

виробництво, а відкритість цінової інформації забезпечуватиме рівні умови конкуренції.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан — одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової 

діяльності підприємств. Він може бути стійким або нестійким. 

Для забезпечення стійкості фінансового стану економічного суб'єкта необхідно не 

тільки раціонально розмістити наявні фінансові ресурси, але й ефективно їх використати. За 

допомогою аналізу формується стратегія і тактика підприємства, розробляються плани й 

управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви 

http://www.epravda.com.ua/news/2012/07/17/329571/
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підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, 

його підрозділів і працівників. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його 

прибутковості, рентабельності та платоспроможності. 

Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства - своєчасно виявити й 

усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для поліпшення 

фінансового стану підприємства та уникнути його банкрутства. 

Багато вчених приділяють велику увагу розробці методики проведення аналізу 

фінансового стану підприємств, серед них: Г.В. Савицька, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, а 

також основні питання покращення фінансового стану підприємств було відображено в 

наукових роботах Д.М. Городинської , І.В Данильчук, Г.В. Карпенко, Е.Г. Мороз та інші. 

Основними напрямками покращення фінансового стану підприємства є: 

1. Зниження собівартості продукції (робіт, послуг) дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку, що можливе за рахунок розвитку інноваційної діяльності, 

більш раціонального використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, більш 

ефективного управління витратами; 

2. Удосконалення збутової політики, полягає в тому, що підприємствам 

необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції 

(послуг) на ринок; 

3. Розширення ринків збуту, підприємству необхідно буде створити пункт 

роздрібної торгівлі, що призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності 

капіталу; 

4. Збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення 

розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок: збільшення виручки від реалізації; 

продажу частини основних фондів; рефінансування дебіторської заборгованості. Скорочення 

вихідних грошових потоків можливе за рахунок: зниження витрат, які відносяться на 

собівартість продукції; зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку. 

5. Мобілізація внутрішніх резервів підприємства - явних та прихованих.  Тобто 

сюди ми можемо віднести: проведення реструктуризації активів підприємства;  сукупність 

заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу; перетворення в грошову 

форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства. Приховані резерви — їх 

розмір балансу дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів 

підприємства та їх реальною вартістю. 

Отже, заходи, що спрямовані на покращення фінансового стану підприємства, містять 

в собі управління доходами та витратами, управління капіталом та грошовими коштами. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

В умовах хронічної нестачі коштів, як на загальнодержавному, так і на місцевому 

рівнях, важливо правильно визначити обсяг фінансових ресурсів, достатніх для забезпечення 

повноцінної діяльності органів місцевого самоврядування.  

Однією з функцій місцевих фінансових органів є фінансове планування. Фінансове 

планування в органах місцевого самоврядування – одна з головних сфер діяльності, що 

здійснюється в кілька етапів. Це прогнозування надходжень фінансових ресурсів у 

розпорядження органів місцевого самоврядування, їх мобілізація та управління дійсними 

фондами грошових коштів, а також програмування витрат відповідно до обраних соціально-

економічних цілей.  
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В Україні ще не розроблені нові підходи в організації фінансового планування в 

органах місцевого самоуправління. У державі в цій сфері використовуються підходи, які 

сформувались ще в радянський період. Систему фінансового планування фактично 

зруйновано, а нової ще не створено. Фінансове планування зводиться до розробки, 

затвердження і виконання лише річних бюджетів, а на державному рівні – до розробки 

балансу фінансових ресурсів країни, проекту зведеного бюджету України і деяких інших 

показників [1].  

У зв’язку з цим потрібно проаналізувати окремі аспекти організації фінансового 

планування в органах місцевого самоуправління зарубіжних країн з метою можливого 

використання даного досвіду в Україні.  

Фінансове планування є важливою функцією місцевих органів влади зарубіжних країн. 

Воно зводиться до розробки двох основних документів – довгострокового фінансового плану 

і щорічного бюджету. Розробка цих двох документів місцевими органами влади у багатьох 

країнах є вимогою, встановленою в законодавчому порядку. У Нідерландах, наприклад, 

окрім щорічного бюджету, органи місцевого самоврядування зобов'язані розробляти 

фінансовий план на чотири роки. Довгостроковий фінансовий план має характер прогнозу, в 

якому передбачаються можливі джерела та об'єми надходжень фінансових ресурсів, а також 

довгострокові цільові програми, за якими здійснюються витрати. Такі фінансові плани мають 

назву змінних п'ятирічних планів. Місцеві органи влади зарубіжних країн здійснюють 

довгострокове планування відповідно до основних напрямів їх діяльності. Так, шестирічні 

програми комунальних послуг, капіталовкладень і фінансової політики розробляють місцеві 

органи США [2].  

Особливістю бюджетного планування в зарубіжних країнах є те, що фінансовий рік 

місцевих органів влади і фінансовий рік центрального уряду не співпадають за часом. Це дає 

можливість місцевим органам влади в процесі бюджетного планування мати повну 

інформацію про розміри фінансової допомоги центрального уряду. Так, наприклад, в США 

фінансовий рік центрального уряду охоплює період з 1 жовтня по 30 серпня, а кожен 

місцевий орган влади самостійно встановлює межі власного фінансового року [2].  

Ще одна особливість фінансового планування в місцевих органах частини зарубіжних 

країн – це вимога повної збалансованості доходів і витрат місцевого бюджету. Наприклад, у 

Франції ця вимога передбачена законом від 2 березня 1982 року. Така вимога є 

необов'язковою стосовно бюджету центрального уряду.  

У Франції бюджет центральної влади має бути обов'язково прийнятий до 31 грудня 

поточного року, а бюджет комуни – до 31 березня бюджетного року.  

Конкретні норми по довгостроковому прогнозуванню інвестиційних програм місцевих 

органів влади передбачає законодавство Франції.  

На відміну від фінансового плану, бюджет на рік є нормативним актом обов'язкового 

характеру. Показники бюджету тісно пов'язані з фінансовим планом. Щорічно після 

затвердження нового бюджету здійснюється уточнення показників фінансового плану. Таким 

чином, відбувається з'єднання поточного та перспективного фінансового планування. 

Одними з форм фінансового планування в місцевих органах влади зарубіжних країн є також 

розробка й затвердження кошторисів витрат установ, які фінансуються з бюджету, доходів і 

витрат приєднаних й додаткових бюджетів.  

У місцевих органах влади зарубіжних країн широко використовується програмно-

цільовий метод фінансового планування інвестицій з детальними розрахунками ефективності 

й окупності капітальних вкладень [3].  

Таким чином, фінансове планування в місцевих органах влади є важливим 

інструментом забезпечення стабільності місцевих фінансів.  

З метою реального впровадження в Україні системи перспективного планування 

доходів бюджету на прикладі досвіду Нідерландів необхідно розробити і затвердити 

нормативно-розпорядливим актом Кабінету Міністрів України методичні вказівки 

(інструкції) за їх визначенням, передбачивши порядок, методи, терміни складання 
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прогнозних показників і розрахунків до них, а також органи державної виконавчої влади, які 

мають бути відповідальними за їх підготовку. Прогнозні оцінки цих показників повинні 

відображати цілеспрямованість макроекономічної діяльності держави [4].  

Бюджетне планування є стержневою основою бюджетного процесу в органах місцевого 

самоврядування. Від того, який бюджет буде затверджений, залежить його виконання. У 

процесі виконання бюджету можуть вноситися певні корективи. Але усім відомо, що коли 

затверджено нереальний бюджет, то при найкращому його виконанні він не стане кращим – 

усі його негативні сторони залишаються, а може, ще й посилюються. Тому всі проблеми 

бюджету необхідно розв'язувати на стадії бюджетного планування.  

У той же час якість бюджетного планування в Україні, як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівнях залишає бажати кращого. Свідченням цього є великі розбіжності між 

фактичними надходженнями, з одного боку, і плановими надходженнями до місцевих 

бюджетів, з іншого. Тому необхідно впровадити нормативні акти на прикладі Франції про 

збалансованість доходів та видатків бюджету.  

В Україні формуються фінансові органи в системі місцевого самоврядування, йде 

процес уточнення функцій і підлеглості в системі фінансових органів виконавчої влади. 

Завершення процесу формування місцевих фінансових органів у системі місцевого 

самоврядування буде пов'язано з остаточним становленням в Україні територіальних громад.  

Доцільно створити систему власних фінансових органів територіальних громад, які 

входитимуть у систему фінансових органів виконавчої влади. З метою впровадження 

системи фінансового планування доцільно розробити й ухвалити закон України про 

економічне та фінансове планування в Україні. Доцільно, щоб система фінансового 

планування в Україні, як показує позитивний досвід США, включала декілька складових. Це 

перспективне фінансове прогнозування та довгострокові програми інвестицій, 

середньострокове п'ятирічне планування, щорічні бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць. Важливим напрямом підвищення ефективності роботи фінансових 

органів місцевого рівня стосовно бюджетного процесу є вдосконалення прогнозування 

прибуткової частини бюджету. Як крок у цьому напрямі пропонується прогнозування 

доходів бюджету з використанням економетричних моделей [5].  

На сьогодні існує концепція формування бюджету на підставі прогнозів і розрахунків 

доходів, і це правильно, але вона вимагає розробки чіткого нормативу розрахунків із 

загальнодержавних джерел доходу в дохід бюджетів місцевого самоврядування. Найбільш 

відповідальною та трудомісткою є робота з визначення прогнозного об'єму прибуткової 

частини кожного місцевого бюджету. Упровадження системи фінансового планування та 

прогнозування в Україні стане важливим чинником зміцнення державних і місцевих 

фінансів, а також місцевого самоврядування.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ - ЯК 

ЗАПОРУКА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТОРІВ 

 

Бізнес-план відіграє важливу роль як на макро-, так і на мікрорівні. По суті правильне 

складання бізнес-планів визначають економіку країни в цілому, окремого суб'єкта 

господарювання і є локомотивом у розвитку підприємництва. 

Спостерігається недостатньо високий рівень розвитку бізнес-планування в Україні, за 

допомогою досвіду деяких зарубіжних країн можна певні переваги запозичити і застосувати 

в бізнес-плануванні на даному етапі розвитку в нашій державі [5]. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що проблеми інвестиційної наповнюваності 

підприємства завжди перебували в центрі уваги економічної науки, а формування ключових 

критеріїв, за якими оцінюватиметься успішність бізнесу з боку зовнішніх сил (держава, 

інвестори, кредитори, споживачі тощо), є важливими при підготовці бізнес-плану. Це 

зумовлено тим, що інвестиції зачіпають самі глибинні основи господарської діяльності, 

визначаючи процес економічного зростання в цілому, забезпечення якого не можливе без 

зарубіжного досвіду бізнес-планування. 

Бізнес-план - це документ, в якому представлений поточний стан фірми, шляхи 

досягнення успіху на ринку та перспективи розвитку [2]. 

Бізнес-планування є необхідним для досягнення високої результативності виробничо-

господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову 

стійкість підприємства. Ринок ставить високі вимоги до якості бізнес-планування, оскільки 

нині за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність нестиме підприємство. 

На сьогодні бізнес-планування в Україні перебуває на етапі розвитку, тому 

спостерігання за цим процесом у зарубіжних країнах багато в чому допоможить уникнути 

прогалин в набутті вітчизняного досвіду. 

Для американця підприємницька діяльність ототожнюється з таким поняттям, як 

«незалежність». У США підприємство є насамперед способом життя і тільки потім способом 

одержання прибутку, зацікавленість відштовхується від внутрішніх уподобань, захоплень, а 

не від бажання збагатитись. Щодо українських підприємців, то в них головною цілю завжди 

виступає комерція, яка досягається різними способами, коротко це можна охарактеризувати 

як: «Треба - Знаю як - Роблю». В самому кінці можливе запитання: «А чи хочу я це робити?». 

У США приділяється ключова увагу конкуренції, яка є рушійною силою ринкових 

відносин, уміння керівника стикатися чи сходитися з суперниками за кращу позицію на 

ринку досягається за допомогою високого рівня розвитку менеджменту, у нашій країні на 

перше місце висвітлюються позиції керівництва, певне дерево постановки задач і контроль 

за виконанням. 

Американці, а саме підприємці ставляться до бухгалтерського обліку, як до пошуку 

резервів, які є невикористані в процесі діяльності, як до пошуку шляхів ефективнішого 

застосування наявних ресурсів. У нашій країні облік - об'єкт дослідження контролюючих 

органів [5]. 

Інвестиційна діяльність США завжди повинна бути перспективною направленою на 

одержання результату, адже інвестор зацікавлений в отриманні додаткових прибутків та 

гарантій вкладів, що дасть йому можливість ефективно використати частину свого 

фінансового потенціал не тільки на вкладання коштів у свою власну справу. 

До основних переваг зарубіжного досвіду бізнес-планування слід віднести такі: 

- першою сходинкою успіху є зацікавленість та контроль за своєю часткою ринку, яку 

займає власний бізнес; 

- підтримка з боку держави (інформаційне забезпечення, консультаційні послуги); 
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- ефективна інвестиційна політика інвестора; 

- орієнтація на суперництво за ринки збуту продукції підприємства; 

- ефективність ведення обліку; 

- досягнення власного задоволення від здійснення бізнесу;                                                        

- запровадження механізму страхування ризиків неповернення кредитів взятих на 

інвестиційну діяльність. 

Для кожної людини її власна справа - бізнес чи підприємництво, благодійна діяльність, 

повинна приносити задоволення, звісно це може проявлятися у різних аспектах, хтось 

задоволений від отримання прибутку, у когось задоволення проявляється у створенні 

необхідних матеріальних благ для суспільства (споживачів), та головним стимулом завжди 

залишається потреба у твоїх знаннях, потреба в твоїх результатах, відчуття значущості і 

необхідності завжди слугувало найкращим двигуном усіх починань. 

 Розвиток людства не є рухом по колу, це - рух по спіралі. І кожен найкращий 

підприємець починав з маленьких стратегій, фундаментом для створення яких завжди було 

бізнес-планування. 

          Висновок. Висвітливши основні переваги зарубіжного досвіду бізнес-планування 

(на прикладі США), слід зазначити, що процес бізнес-планування в Україні стикаються з 

істотними труднощами в організації руху фінансових, у тому числі і інвестиційних потоків, 

це пояснюється нестабільністю економічної та правової сфер всередині країни. Уникнути 

дані проблеми можна за допомогою державної підтримки, ефективної інвестиційної 

політики, орієнтації на суперництво за ринки збуту продукції підприємства. 

Тому основні переваги зарубіжного досвіду бізнес-планування виступають певною 

мірою орієнтирами в тому, що потрібно пришвидшити розвиток системи бізнес-планування, 

саме за допомогою цього досягнеться відновлення довіри інвесторів, що дасть їм можливість 

ефективно використати свій фінансовий потенціал. 
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5. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. 

 
 

Павлюх Анна Юріївна 

к.е.н., в.о. доц. Салука І.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової 

економіки, її інтеграції у систему міжнародних відносин, виникнення акціонерних компаній, 

товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні 

інвестиції, кредити. проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності і 

приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної інформації про 

фінансово-майновий стан підприємств. Необхідна інформація повинна відповідати 

встановленим стандартам та нормам, тому облік та аудит фінансово-господарської діяльності 

кожного підприємства  є дуже важливим.  

 Основу оборотних активів сільськогосподарського підприємства складають його 

запаси. Через таку специфіку цих підприємств важливе місце у веденні бухгалтерського 

обліку повинно приділятись саме обліку його запасів. Під запасами розуміються різноманітні 

матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності і містять у собі 

різноманітні матеріали, товари, готову продукцію і незавершене виробництво. 

Склад запасів, їх оцінку та порядок відображення у фінансовій звітності визначено 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Застосування критеріїв 

визнання і різноманітних методів оцінки запасів безпосередньо впливає на показники 

фінансової звітності. 

Особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що як виробничі запаси воно 

використовує значну частину виробленої власної продукції у вигляді кормів, насіння, а 

також продукти і відходи, одержані від переробки продукції у власному господарстві чи на 

стороні. 

Для нормального здійснення процесу виробництва і раціонального використання 

цінностей сільськогосподарські підприємства повинні мати обсяг виробничих запасів 

відповідно до встановлених нормативів. Як нестача матеріальних оборотних засобів, так і їх 

наднормативні запаси призводять до зменшення ефективності виробництва погіршення 

фінансового стану господарств. 

Дуже важливо забезпечити раціональне та економічне використання виробничих 

запасів, не допустити їх розкрадання на стадіях придбання та використання. 

Ефективне використання запасів значною мірою залежить від організації обліку. 

Організація бухгалтерського обліку здійснюється шляхом створення бухгалтерської служби 

на підприємстві, налагодження складського господарства і складського обліку, узагальнення 

даних в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку, складання річної фінансової і 

статистичної звітності. 

Кожен з цих етапів облікового процесу вимагає постійного контролю, в першу чергу - 

внутрішньогосподарського. Основним завданням якого є, встановлення відповідальності за 

ті чи інші події на виробництві, забезпечення достовірності інформації, законності 

господарських операцій, повноти і своєчасності відображення їх в обліку, виявлення 

відхилення і їх запобігання в майбутньому. 

Запаси ‒ це активи, які призначені для споживання у виробничому процесі чи при 

наданні послуг. Вони включають: сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі 

вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання 
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робіт, надання послуг; готову продукцію, що виготовлена на підприємстві; незавершене 

виробництво; товари у вигляді матеріальних цінностей. 

Відповідно до  П(с)БО 9 запаси визнаються активом при обов’язковому дотриманні 

умов:  

- якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди, пов’язані з використанням запасів, тобто якщо сировина не буде використана у 

процесі виробництва, наприклад, внаслідок витрати необхідних якостей, їх слід вилучати зі 

складу активів і віднести до інших операційних витрат звітнього періоду  

- якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це означає, що така вартість 

не повинна мати суттєвих помилок і упередження.  

В бухгалтерському обліку запаси відображаються і звітності за найменшою вартістю з 

двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації. Отримані та вироблені запаси 

зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з суми 

фактичних витрат на їх виготовлення. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не 

змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9.  

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна 

знизилася, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану 

вигоду.  

Чиста вартість реалізації ‒ це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 

діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. 

Сума на яку первісна вартість перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю 

втрачених запасів списується на витрати звітного періоду із відображенням вказаної вартості 

на позабалансовими рахунками. Вартість повністю втрачених запасів згідно з п. 27 П(с)БО 

одночасно відображається на позабалансовому рахунку «Невідшкодовані недостачі і витрати 

від псування цінностей». Після встановлення винних осіб, які відшкодували витрати, сума 

що підлягає відшкодуванню, входить до складу дебіторської заборгованості і в дохід 

звітного періоду.  

Якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату 

балансу, надалі збільшуються, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не 

більше від суми попереднього зменшення, строкується запис про попереднє зменшення 

вартості цих запасів.  

Облік виробничих запасів у виробничих підрозділах на складах і в бухгалтерії 

організовується та ведеться під керівництвом головного бухгалтера господарства. Як 

правило, організація обліку товарно-матеріальних цінностей ґрунтується, на основі   

оперативно-бухгалтерського    (сальдового)    методу    обліку. Суть сальдового методу 

обліку матеріальних цінностей полягає в   тому, що бухгалтерський і складський облік 

поєднують в оперативно-бухгалтерський облік. Застосування сальдового методу дає змогу 

усунути відставання між аналітичним і синтетичним обліком, а також дублювання запасів на 

складах і в бухгалтерії. В  працівників виникає можливість більше уваги приділяти контролю 

за організацією зберігання і обліку матеріальних   цінностей безпосередньо за своєчасним і 

правильним документальним оформленням операцій. 

Одне з найважливіших завдань бухгалтерського обліку продукції і виробничих запасів - 

контроль за їх збереженістю. Тому незалежно від методів і норм обліку обов'язковими 

передумовами діючого контролю за   збереженням виробничих запасів є обов'язкове 

зважування, вимірювання та рахування продукції (виробничих запасів), яка приймається, 

відпускається; (вчасне проведення інвентаризації; централізація складів; визначення кола 

осіб, відповідальних   за   приймання   і   відпуск   матеріальних   цінностей,   укладання 

письмових  договорів   про   повну   матеріальну   відповідальність;   звільнення і уміщення 

матеріально відповідальних осіб лише за погодженням з головним бухгалтером 

господарства; визначення переліку посадових осіб, яким надано право підписувати 

документи на одержання і відпуск зі складів продукції і матеріалів, встановлення    чіткої    

системи    документообороту    та    порядку оформлення операцій руху продукції і 
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матеріалів; своєчасне відображення в бухгалтерському   обліку   наслідків   інвентаризації   

та   вибіркових   перевірок якості матеріальних цінностей, періодичне вдосконалення 

розроблених норм зберігання запасів і витрачання продукції та матеріалів, широке 

впровадження засобів механізації і автоматизації обліку предметів та продуктів 

Придбання виробничих матеріалів планується підприємством. Для цього укладаються 

договори постачання, у яких визначається кількість, ціна та якість товарно-матеріальних 

цінностей, що надійдуть на підприємство, а також терміни завезення кожної партії 

матеріальних цінностей. При виборі постачальників підприємство повинне врахувати: ціну 

матеріалів, достатній обсяг їх постачання (що залежить від потужностей постачальників), 

якість матеріалів, надійність постачальників, сума транспортних витрат на перевезення та 

складування запасів, можливості отримання знижок при придбанні великих партій запасів та 

можливість відстрочення оплати на них. 

Важливою передумовою організації обліку та контролю наявності та руху виробничих 

запасів є їх класифікація. Однією з умов надходження та нормативного використання 

виробничих запасів є правильне документальне забезпечення. Для раціональної організації 

обліку запасів на підприємстві необхідно забезпечити: ефективну організацію 

документообігу на всіх стадіях обліку запасів (встановлення максимально коротких термінів 

часу на передачу і обробку документів з використанням індивідуальних схем руху 

документів), що передбачає модифіковане використання загальної схеми обліку відповідно 

до особливостей конкретного підприємства. Визнання та оцінка виробничих запасів містить 

безліч методів, з яких підприємство обирає для себе найпростіший, який легко можна було б 

поєднати з вітчизняним законодавством при управлінні сільськогосподарським 

підприємством. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є 

створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже 

важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, 

удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних 

економічних зв'язків і, особливо, методів керування. Організації і керівники, які мислять 

стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони бажають рухатися. Не 

дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо 

зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з 

якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб 

вирішувати ці проблеми. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними 

цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне планування (strategic planning) є однією з основних функцій стратегічного 

управління. Воно являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо стратегічного 

передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації підприємства до 

зовнішнього середовища, внутрішньої організації. 

Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного 

управління. Більшість західних і східних фірм використовують стратегічне планування для 

того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувались зовні та в середині 

підприємства. 
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 Зростання динамічності й непередбачуваності ринкового середовища, виникнення 

нових проблем постіндустріальної економіки, потреби підтримки стійкості функціонування 

підприємства й забезпечення його випереджального розвитку перш за все потребують 

володіння якісною інформацією та формування відповідного забезпечення. У загальному 

випадку під забезпеченням розуміють сукупність заходів і коштів, створення умов, що 

сприяють нормальному здійсненню економічних процесів, реалізації запланованих програм, 

проектів, підтримці стабільного функціонування економічної системи та її об'єктів, 

усуненню порушень нормативних актів [1]. Отже, спираючись на такий підхід, можна дати 

тлумачення обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління  підприємства. 

 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління (accounting and analytical 

support for strategic management) являє собою інтегровану систему стратегічного обліку й 

аналізу, яка систематизує інформацію для обґрунтування бізнес-стратегії, координації 

напрямів стратегічного розвитку підприємства, системної оцінки ефективності реалізації 

оперативно-тактичних і стратегічних управлінських рішень.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення системи стратегічного управління (information 

and analytical support of strategic management) – це поєднання всієї використовуваної в ній 

інформації, специфічних засобів і методів її аналітичної обробки, а також діяльності фахівців 

із її ефективного вдосконалення та використання. Звідси можна назвати такі основні функції 

обліково-аналітичного забезпечення формування стратегії розвитку підприємства, як: 

1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про діяльність 

підприємства внутрішніх і зовнішніх користувачів;  

2) облікова – відображення фактів господарської діяльності підприємств;  

3) аналітична – здійснення на підставі первинних аналітичних даних економічного, 

фінансового й стратегічного аналізу діяльності підприємств [2]. 

З метою практичного використання кожна обліково-інформаційна система повинна 

бути виражена у вигляді конкретної моделі, за допомогою якої вирішуються її задачі. Такі 

моделі повинні бути не тільки максимально цілеспрямованими, але й безупинно 

впорядковуватися та організовуватися в процесі функціонування системи. Варто зазначити, 

що певні відмінності будуть в сприйнятті організації облікового процесу з точки зору 

постанови обліку на новому або вже існуючому підприємстві (Рис.1).  

Інформація повинна бути якісною тому, що вона впливає на розробку стратегічних 

планів, дає можливість ідентифікувати проблеми, забезпечує підтримку діяльності центрів 

відповідальності та показує взаємодію з іншими підприємствами і організаціями. Тому при  

цьому необхідно враховувати основні елементи обліку: основні засоби, запаси, грошові 

кошти, розрахунки з оплати праці, формування звітності та ін. За основу беруться первинні 

документи, регістри бухгалтерського обліку та дані фінансової звітності. Але для прийняття 

стратегічних рішень більш важливим є дані управлінської звітності, які за своєю структурою 

є більш інформаційно змістовнішими і конкретизованими. Тобто, для розгляду питання щодо 

постачання можна складати звіт про запаси товарно-матеріальних цінностей, звіт про вимоги 

до сировини, звіт про використання товарно-матеріальних цінностей, звіт про резервні 

запаси, звіт про кредиторську заборгованість. Щодо питань виробництва, це може бути звіт 

про витрати, звіт про незавершене виробництво, звіт про виробничі потужності, звіт для 

порівняння планових і фактичних показників, звіт про використання робочого часу, звіт про 

порівняння результатів роботи працівників на однакових видах робіт. З розгляду питань 

реалізації можна складати звіт про наявність готової продукції на складі, звіт про 

потенційних покупців, звіт про продаж, звіт про дебіторську заборгованість, звіт про доходи, 

звіт про прибутки тощо. Підприємство самостійно може розробляти форми звітів в 

залежності від потреб менеджменту та стратегії підприємства. 
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Рис.1. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління 

підприємства 

 

Таким чином, стратегічне планування є способом дослідження явищ та процесів 

внутрішнього та зовнішнього середовища у яких функціонує підприємство і визначає при 

цьому найбільш ефективні варіанти стратегії діяльності, шляхом перетворення одержаної 

бази даних. 

За даними фінансового обліку можна зробити аналіз тільки на основі минулих років та 

фактично здійснених операцій, що не дає можливість аналітикам зробити розрахунок на 

перспективу. На основі відповідних коефіцієнтів можна проаналізувати результати 

діяльності в порівнянні з минулими роками (періодами), але не дуже дослідити глибину 

діяльності підприємства. Дані ж управлінського обліку інформаційно забезпечують потреби 

менеджерів виробництва, закупи, збуту, фінансової діяльності, тому основна його мета 

полягає у створенні корисної інформації для надання допомоги керівництву в плануванні, 

контролі через бюджетування, нормативні витрати, аналіз відхилень, в прийнятті рішень [5]. 

Тому, для організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства в основі повинні лежати: чітка постановка облікового процесу при створенні та 

діяльності підприємства, контрольні процеси та перегляд і перепроектування тих обліково-

аналітичних систем, які вже існують на діючому підприємстві не приносячи ефективного 

результату, запровадження комплексної системи автоматизації, переорієнтація обліку для 

підтримки прийняття управлінських рішень, налагодження потокової організації діяльності 

підприємства, створення необхідних умов для зміни облікового процесу відповідно до зміни 

потреб системи управління. 

 

Бібліографічний список 

1. Райзберг Б. А. Сучасний економічний словник / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 

Стародубцева. – М.; 1999. – 480 с. 

2. Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: 

визначення сутності поняття / Т. М. Безродна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrpdf.  

Постановка облікового 

процесу на новому 

підприємстві 



145 
 

3. Плікус І. Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління 

підприємством: Суми . – 2002. № 12. ‒ С. 94-95. 

 

Шигінська Інна Михайлівна  

к.е.н., доц. Сиротюк Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю дозволяє вирішити низку 

проблем суб’єкта підприємництва, серед яких – забезпечення прийняття адекватних, 

обґрунтованих управлінських рішень, оптимізація процесів фінансово–господарської 

діяльності, попередження, виявлення та усунення відхилень в інформації, що подається 

зацікавленим особам тощо. Тому існує необхідність визначення основних характеристик 

системи внутрішнього контролю, що дозволить ідентифікувати та формалізувати критерії 

оцінювання ефективності її функціонування. 

Систему внутрішнього контролю можна визначити як сукупність умов  здійснення 

контролю і контрольних процедур. Вона включає в себе політику і процедури підприємства, 

спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень від 

норм, які можуть з’явитися у фінансових звітах. 

   Впровадження і підтримка на належному рівні системи внутрішнього контролю 

мають забезпечити виконання таких основних завдань:  

- належне санкціонування угод і операцій; 

- реєстрація інформації шляхом ведення системного бухгалтерського обліку; 

- фактичний контроль доступу до активів; 

- періодичне проведення інвентаризації активів. 

МСА № 400 «Оцінка ризиків  і внутрішній контроль» визначає характер внутрішнього 

контролю і внутрішнього аудиту та певні обмеження стосовно доказовості отриманих 

результатів [3, с.151].  

МСА № 315 «Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень» визначаються основні засади, якими  повинні керуватися аудитори при 

здійсненні процедур дослідження системи внутрішнього контролю підприємства [6,с.177].  

Концепція внутрішнього контролю включає декілька компонентів: 

1) внутрішнє середовище підприємства, тобто етичні цінності, стиль управління, 

процес ухвалення рішень, делегування повноважень і ухвалення відповідальності, політика 

відносно персоналу, компетентність співробітників і відношення управлінського апарату 

підприємства до внутрішнього контролю; 

2)  визначення, аналіз і управління ризиками, що стоять перед підприємством на шляху 

досягнення своїх цілей; 

3) повсякденне здійснення контролю: облік і звітність, розділ повноважень, права 

доступу до активів, моніторинг; 

4) система санкціонованого доступу до інформації - відповідна інформація повинна 

бути доступна тому, хто в ній має потребу через покладені на нього функції; 

5) моніторинг самої системи внутрішнього контролю, необхідний для визначення його 

ефективності [2, с. 292]. 

Методи вивчення системи внутрішнього контролю різноманітні і до них належать:  

- опитування персоналу;  

- спостереження;  

- запит до попереднього аудитора;  

- ознайомлення з документами управлінського обліку;  

- вивчення документів попереднього дослідження замовника;  

- вивчення результатів ревізій і перевірок всіх органів контролю;  
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- тестування. 

При вивченні системи внутрішнього контролю необхідно оцінити вплив одержаних 

результатів на подальшу перевірку достовірності фінансової звітності підприємства. Процес 

оцінювання складається з кількох основних етапів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні етапи оцінювання системи внутрішнього контролю 

 

На етапі загального знайомства з системою внутрішнього контролю аудитор отримує 

загальне уявлення про специфіку і масштаби діяльності підприємства, систему 

бухгалтерського обліку, структуру служби внутрішнього аудиту та її місце в системі 

управління, оцінює рівень професійності служби внутрішнього аудиту та перелік основних 

завдань, що вирішуються такою службою. Аудитор визначає порядок застосування заходів 

щодо забезпечення збереження майна, надійності бухгалтерського обліку і достовірності 

звітності. Якщо за результатами такого вивчення буде зроблено висновок про ненадійність 

системи внутрішнього контролю, низький його рівень, то покладатись на таку систему 

контролю недоцільно, отже виникає потреба в більш детальній аудиторській перевірці. А 

коли, на думку аудитора, можна довіряти системі внутрішнього контролю клієнта, тоді 

аудитор переходить до наступного етапу. 

Початкова оцінка надійності системи внутрішнього контролю здійснюється аудитором 

на основі власного досвіду застосування методик та прийомів. При цьому слід враховувати, 

що для перевірки надійності засобів контролю потрібно вивчити облікову та господарську 

документацію за весь звітний період, більшу увагу приділити періодам, в яких мали місце 

певні особливості та відмінності. 

У результаті таких досліджень надійність системи внутрішнього контролю може бути 

оцінена як: 

1) висока; 

2) середня; 

3) низька. 

Підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю здійснюється в 

процесі перевірки. Довіряючи певною мірою системі внутрішнього контролю на 

підприємстві, аудитор в ході перевірки повинен проводити процедури підтвердження її 

надійності, застосовуючи різні методи та прийоми при проведенні тестів на відповідність 

системи внутрішнього контролю та процедур перевірки на суттєвість. 

Усі етапи оцінки системи внутрішнього контролю аудитор фіксує в робочих 

документах: отримані відомості про систему обліку і внутрішнього контролю; оцінку ризику 

невідповідності внутрішнього контролю. Якщо ризик невідповідності внутрішнього 

контролю оцінюється аудитором як незначний, він додатково пояснює в документах 

обґрунтування своїх висновків. 

Існують різні методи документального оформлення інформації про систему обліку і 

внутрішнього контролю. Вибір необхідних методів документального оформлення є 

виключно предметом особистого судження та вибору аудитора. Заходи, що виконуються 
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окремо або в комбінаціях, оформлюються аудитором у вигляді письмових звітів, анкет, 

контрольних переліків і блок-схем. Форма і обсяг цієї документації залежать від розміру і 

структури підприємства, кількості видів діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку 

на підприємстві і структури систем внутрішнього контролю. Як правило, чим складніші 

системи обліку і внутрішнього контролю і більший обсяг аудиторських процедур, тим 

більший обсяг документації аудитора. 

Таким чином, з аудиторської точки зору, оцінка ефективності системи внутрішнього 

контролю полягає в оцінці аудитором сильних і слабких сторін контролю економічного 

суб’єкта, що перевіряється . 

Оцінка системи внутрішнього контролю здійснюється з метою оптимізації обсягу, 

змісту та послідовності виконання процедур зовнішнього контролю. 

Критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю є 

можливість реалізації нею наступних функцій:  

1) попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі фінансово-господарської 

діяльності та в системі бухгалтерського обліку; 

2) виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі 

бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;  

3)  усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та системі бухгалтерського 

обліку, які були виявлені.  

Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати хоча б одну із зазначених 

функцій, вона вважається неефективною. 

Від оцінки ефективності системи внутрішнього контролю залежить необхідність 

дублювання контрольних процедур суб’єктами зовнішнього контролю. При цьому, за 

кожним питанням, визначеним у плані аудиту, дається окрема оцінка ефективності 

функціонування системи внутрішнього контролю. Якщо система визнається ефективною, то 

суб’єкт зовнішнього контролю може прийняти рішення про недоцільність 100% перевірки 

відповідних операцій або документів та застосувати вибірку, і навпаки – якщо система 

внутрішнього контролю визнається неефективною, суб’єкт зовнішнього контролю збільшує 

обсяг вибірки і кількість процедур, які мають бути здійснені. 

Отже, роль системи внутрішнього контролю суб’єкта підприємництва полягає в 

забезпеченні його ефективного функціонування та реалізації потреб користувачів в 

інформації, яка може бути використана для розробки та обґрунтування адекватних 

управлінських рішень.  
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Внутрішній аудит забезпечує формування потоку науково обґрунтованої, корисної та 

необхідної контрольно-аналітичної інформації, перевірку  й оцінку проблемних ситуацій за 

допомогою аудиторських прийомів, та прогнозування майбутнього розвитку підприємства. 

Наявність у структурі управління підприємством служби внутрішнього контролю та аудиту, 

що  працюють відповідно  до міжнародних стандартів, наразі розглядається як необхідний 

атрибут для виходу на світові фондові ринки.  

Внутрішній аудит являє собою вид незалежної діяльності, який проводиться на 

окремому підприємстві з метою встановлення фактичного стану справ суб’єкта 

господарювання і пошуку ефективних рішень існуючих проблем.  Складовими внутрішнього 

аудиту на підприємстві є його організаційне і методичне забезпечення. Організаційна 

складова знаходить своє відображення у структурній побудові аудиторської служби на 

підприємстві, встановленні строків і масштабів проведення перевірок. Методика проведення 

аудиту складається із спеціальних прийомів, способів та інструментів здійснення 

аудиторського контролю.  

Під внутрішнім аудитом розуміється організована на підприємстві, діюча в інтересах 

його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами 

система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї 

системи внутрішнього контролю [14]. 

Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на великих підприємствах 

з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою структурою і великою кількістю 

територіально віддалених філій, дочірніх і підпорядкованих підприємств. Робота фахівців 

внутрішнього аудиту в цьому напрямі полягає, насамперед, в уніфікації і стандартизації 

облікових процесів для правильного формування зведеної чи консолідованої зовнішньої і, 

перш за все, внутрішньої звітності. Працівники бухгалтерських служб територіально 

відокремлених структурних підрозділів, дочірніх і залежних підприємств не завжди 

дотримуються єдиної методики ведення бухгалтерського, і особливо його підсистеми — 

управлінського обліку. Внаслідок відсутності єдиного методологічного підходу одні й ті ж 

операції відображаються по-різному, що може стати причиною недостовірності 

консолідованої звітності. Недостовірність звітності, у свою чергу, не дає змоги керівництву 

оцінити реальне фінансове становище господарюючого суб'єкта в цілому і правильно 

визначити напрями його подальшого розвитку. Фахівці служби відділу внутрішнього аудиту 

можуть за розпорядженням керівництва спостерігати за доцільністю та ефективністю 

здійснення окремих операцій, правильністю відображення їх у системі обліку та звітності, 

надання інформаці менеджерам. 

Внутрішній аудит здійснюється спеціально створеним на підприємстві підрозділом, 

який, як правило, підпорядковується у функціональному аспекті Раді директорів, 

аудиторському комітету або Загальним зборам власників підприємства. Організація, роль і 

функції внутрішнього аудиту визначаються власником і керівництвом підприємства залежно 

від: складу та специфіки діяльності, масштабів показників діяльності, наявної системи 

управління, стану внутрішнього контролю тощо. 

Дослідження сутності внутрішнього аудиту опосередковувалося встановленням 

факторів, що призвели до його появи: недобросовісна діяльність аудиторських  фірм;  

вимоги світових фондових бірж; потреби власників підприємств отримувати достовірну 

інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання.  

Поряд з окресленими обставинами його розвиток обумовлюється розмежуванням 

функцій власників і управлінців. Наявність менеджерів, які залучаються для професійного 

використання вкладених матеріальних ресурсів і грошових коштів, вимагає контролю якості 

та законності їх дій, забезпечуючи тим самим своєчасне та повне дотримання усіх стадій 

управлінського процесу. Базуючись на елементах контролю, внутрішній аудит виходить за ці 

межі. При цьому з’являється потреба у чіткому розмежуванні внутрішнього контролю та 

аудиту. Такий підхід дозволяє уникнути змішування різних управлінських функцій, сприяє 
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ефективній взаємодії різних структурних підрозділів у процесі використання господарських 

засобів та управління джерелами їх формування. Результати аналізу наукових праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності понять “внутрішній аудит” та 

“внутрішній контроль”, свідчать, що головною проблемою є їх ототожнення на практиці.  

Вивчення змісту цих понять дозволило обґрунтувати, що під внутрішнім аудитом слід 

розуміти систему оцінки, аналізу та контролю діяльності підприємства в цілому та окремих 

показників і підрозділів, зокрема, для забезпечення ефективності використання вкладених 

коштів. Внутрішній аудит передбачає здійснення перевірок незалежним органом (службою 

внутрішнього аудиту), створеним на підприємстві з метою забезпечення його ефективного 

функціонування шляхом оцінки, аналізу та контролю діяльності підприємства та 

управлінського персоналу, а також дотримання встановленого режиму або політики ведення 

бухгалтерського обліку в результаті перевірки достовірності підготовленої фінансової 

звітності. Уточнення сутності внутрішнього аудиту дало можливість визначити його роль в 

системі управління суб’єктом господарювання та місце в системі контролю, встановити його 

призначення шляхом виділення суб’єктів, об’єктів і завдань внутрішнього аудиту (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце служби внутрішнього аудиту в діяльності підприємства 

 

Суб’єкти внутрішнього аудиту визначаються його сутністю у реалізації функцій 

управління. Зокрема, особи, що вкладають матеріальні, фінансові ресурси, грошові кошти в 

господарську діяльність, покликані організувати функціонування системи внутрішнього 

аудиту. Відповідно, вони виступають суб’єктами організації.  

Служба внутрішнього аудиту є одним із суб’єктів моніторингу ефективності діяльності 

на підприємстві. Оскільки внутрішній аудит є елементом системи управління підприємством, 

це створює загрозу недотримання професійних стандартів внутрішніх аудиторів. Наступною 

групою суб’єктів є особи, що відповідальні за здійснення внутрішнього аудиту, – суб’єкти 

проведення. Це особи або служби, уповноважені виконувати дії в межах внутрішнього 

аудиту. Величина таких підрозділів обумовлюється розміром і характером діяльності 

підприємства, завданнями, що встановлюються суб’єктами організації перед службами 

внутрішнього аудиту. Проведене дослідження показало, що внутрішній аудит 

запроваджується у зв’язку з потребою власників в організації додаткового незалежного 

контролю ефективності використання ресурсів. Останнє визначає мету, функції та завдання 

внутрішнього аудиту, які спрямовані на забезпечення ефективності господарської діяльності. 
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Метою внутрішнього аудиту є забезпечення ефективної діяльності підприємства. Функції:  

консультаційна; інформаційна; захисна; аналітична; контрольна [2, с. 9]. 

Призначенням внутрішнього аудиту є оцінка ефективності діяльності підприємства в 

цілому для підвищення якості процесу використання вкладених активів – захисту інтересів 

власників суб’єкта господарювання. Відповідно, виділені заходи захисту інтересів 

включають такі: контроль за здійсненням операцій з господарськими засобами; приймання 

участі в проведенні річних інвентаризацій; проведення аудиту фінансової звітності 

відповідно до затвердженого плану аудиторських перевірок; проведення економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання; оперативне управління ризиками, причинами 

яких може бути нестабільність зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта 

господарювання; планування бізнес-процесів з урахуванням можливостей та загроз 

діяльності суб’єкта господарювання. Впровадження на практиці визначених заходів захисту 

корпоративних прав дає можливість власникам отримувати достовірну інформацію щодо 

діяльності підприємства та забезпечити досягнення запланованих результатів за рахунок 

оптимального використання наявних ресурсів суб’єкта господарювання. 

Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на великих підприємствах 

з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою структурою i великою кількістю 

територіально віддалених філій, дочірніх підпорядкованих підприємств. Робота фахівців 

внутрішнього аудиту в цьому напрямі полягає, насамперед, в уніфікації i стандартизації 

облікових процесів для правильного формування зведеної чи консолідованої зовнішньої i, 

перш за все, внутрішньої звітності.  

Таким чином, на нашу думку було б доцільно запровадити внутрішній аудит на 

більшості підприємств України.  Розглядаючи питання щодо форми організації служби 

внутрішнього аудиту на окремому підприємстві, слід відзначити, що це повинно 

вирішуватися власником або керівником в залежності від цілей та задач, поставлених перед 

цією службою. У будь-якому випадку служба внутрішнього аудиту повинна бути 

укомплектована професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які здатні виконати 

покладені на них функціональні обов’язки. На нашу думку, ефективність роботи служби 

внутрішнього аудиту тим вища, чим менші її функціональні зв’язки з іншими підрозділами. 

Обмеження відносин із різними службами та їх мінімізація мають позитивний вплив на 

вирішення окресленого кола питань. У протилежному разі, їх діяльність розширюється 

настільки, що результатом роботи стає не вирішення проблем, а їх констатація або 

фіксування.  

Враховуючи вище зазначене, можна констатувати, що внутрішній аудит допомагає 

організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний 

підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і 

управління організацією.  
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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Сільське господарство одна з найважливіших галузей економіки України. Природно-

кліматичні умови, географічне розташування, наявність родючих ґрунтів сприяють 

утворенню оптимального середовища для вирощування багатьох видів культур та веденню 

тваринництва. Проте, в підприємствах аграрного сектору економіки існує проблема нестачі 

ресурсів, необхідних для здійснення своєї діяльності. Тому виникає потреба у залученні 

зовнішніх ресурсів – інвестицій. Будь-яка діяльність регулюється державою. З огляду на це, 

питання державного регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки є 

доволі актуальним і потребує подальшого дослідження. 

Розкрити суть державної політики щодо інвестиційної діяльності та проаналізувати 

надходження іноземних інвестицій у Львівську область. 

Зважаючи на сьогоднішню економічну ситуацію в Україні існує великий попит на 

залучення інвестицій. Відповідно до закону попиту та пропозиції, великий попит призводить 

до високої вартості залучення інвестицій. Так, банківські кредити та лізинг є невигідними 

для сільськогосподарських підприємств, оскільки вони є короткостроковими (здебільшого) 

та мають високу вартість. Держава також неспроможна фінансувати виробників 

сільськогосподарської продукції. На основі цього, можна сказати, що найоптимальнішим 

джерелом покриття потреб у ресурсах для сільського господарства ж інвестиції. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції – це всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток або досягається соціальний ефект 

[1]. 

Під інвестиційною діяльністю розуміють «сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій» [2, с. 12].   

Сільськогосподарські підприємства самостійно визначають напрями, обсяги, види 

інвестицій, приймають рішення про вкладення власних, позичених чи залучених цінностей в 

об’єкти інвестування. Як суб’єкти інвестиційного ринку аграрні підприємства можуть 

виступати в ролі інвесторів, кредиторів та покупців. 

В Україні загалом, та агропромисловому комплексі зокрема є необхідні передумови для 

застосування інвестицій, в тому числі іноземних. До таких передумов можна віднести:  

- наявність родючих ґрунтів;  

- вигідне географічне розташування;  

- розвинена транспортна інфраструктура;  

- оптимальні для ведення сільського господарства природно-кліматичні умови;  

- наявність кваліфікованої робочої сили. 

Проте Україна сьогодні має ряд негативних факторів, що стримують вливання 

іноземних інвестицій в її економіку, в тому числі і в галузь сільського господарства. До них 

віднесемо:   

- неузгодженість та невирішеність питання земельної реформи; 

- нестабільну політичну ситуацію; 

- високий рівень корумпованості суспільства; 

- ведення воєнних дій на територій країни. 

 Роль держави на ринку інвестицій полягає у:  

- формуванні та веденні кредитної  та податкової політики;  

- наданні фінансової допомоги у формі дотації, субсидій та бюджетних позик, 

регулюванні податків (наприклад повернення ПДВ);  
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- прийнятті  нормативно-правових  актів, що регулюють інвестиційну діяльність. 

Держава, в особі органів державної влади, повинна створити сприятливі умови для 

залучення інвестицій в сільське господарство, мінімізувати, а по можливості і усунути 

негативні фактори, що негативно впливають на інвестиційні вливання, тобто створити 

сприятливий інвестиційне середовище для вкладання в вітчизняну економіку. Це дасть 

можливість залучити більше інвесторів в аграрний сектор економіки. 

Проаналізуємо надходження інвестицій у Львівську область (табл. 1) 

 

Таблиця 1 

Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій в Львівську область* 
Показники 

2010 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 

2010 р., % 

Прямі іноземні 

інвестиції, тис. дол. 

США 

1198604,5 1387782,2 1637772,5 
1701447,1 

 
142,0 

Ciльське господарство, 

мисливство, лiсове 

господарство  

121510,2 116124,9 39163,1 
41866,9 

 

Менше в 2,9 

рази 

*Розраховано на основі даних статистичного щорічника Львівської області за 2014 рік [3]. 

З даних таблиці бачимо позитивну тенденцію з надходження всіх іноземних інвестицій 

в область, тоді як інтерес іноземних партнерів до сільського господарства області 

зменшився. Так у 2014 р. надійшло в сільське господарство в 2,9 рази менше інвестицій 

порівняно з 2010 р. Низька активність іноземних інвесторів щодо вкладення капіталу у 

сільське господарство зумовлена, насамперед, негативним іміджем України на світовому 

інвестиційно-кредитному ринку, основними причинами якого є: нестабільна політична 

ситуація; недосконала законодавча база щодо інвестиційної діяльності; недостатність 

фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту; відсутність системи 

страхування інвестицій; високий рівень інфляції тощо.   

Серед сільськогосподарських підприємств області найбільший обсяг іноземного 

капіталу зосереджено у ТзОВ «Галичина-Захід» на Стрийщині, ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» та 

ТзОВ «Агромарк Юкей» у Кам’янка-Бузькому районі, «ТзОВ «Біо-Інвест» у Дрогобичі, 

ТзОВ «Галіція Грінері» у Буському районі. Середній рівень оплати праці на цих 

агропідприємствах є втричі більшим, ніж у середньому на інших сільськогосподарських 

підприємствах області. Це зумовлено більшою продуктивністю праці та ефективністю 

сільськогосподарської діяльності на підприємствах, котрі належать іноземним інвесторам 

[4]. 

Вважаємо, що Львівщина, особливо її аграрний сектор, має значні передумови для 

підвищення рівня інвестиційної привабливості: наявність сировинної бази для створення 

спільних підприємств; значна площа вільної території для розташування підприємств; 

сприятливе розташування області для інвестицій (сусідство з країнами ЄС); високий 

підприємницький потенціал; висококваліфіковані кадри; розвинена інфраструктура тощо. 

Отже, інвестування є одним із джерел залучення ресурсів для відтворення та 

здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств. Нині Україна має негативний 

інвестиційний імідж, проте високий інвестиційний  потенціал, що накладає відбиток на 

інвестиційний клімат Львівської області. Для покращення інвестиційної привабливості 

необхідно створити стабільне, послідовне правове середовища функціонування як іноземних, 

так і вітчизняних суб’єктів інвестиційної діяльності. При цьому немаловажна роль повинна 

належати державі у створенні сприятливих умов для залучення інвестицій. 
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2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. / Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 472 с. 

3. Статистичний щорічник Львівської області за 2014 рік. Частина І-ІІ. Головне управління 

статистики у Львівській області. – Львів, 2015. 

4. Інвестиційний клімат Львівської області: науково-інформаційне видання Львівської 

обласної ради та Львівської обласної держадміністрації. – Львів, 2014. – 206 с. 

 

Маркович Юлія Ігорівна 

к.е.н., доц. Сиротюк Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В процесі управління сучасним підприємством стан обліку та аналізу продукції та її 

реалізації займає головне місце. Саме тому сьогодні однією з складових ефективної 

організації обліку та аналізу продукції та її реалізації є високий рівень використання 

облікової інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції. 

Результати досліджень з організації обліку та аналізу готової продукції свідчать про те, що 

існують проблеми, які впливають на організацію ведення обліку готової продукції та її 

реалізації.  

Одним із методів та шляхів удосконалення обліку, та облікової політики підприємства є 

удосконалення управлінського обліку. А саме головна увага, в управлінні обліку повинна 

приділятись управлінню затратами, як єдиного цілісного процесу, який визначатиме 

політику підприємства. 

Належне ведення управлінського обліку сприяє підвищенню ефективності виробництва 

підприємства. Для цього необхідно насамперед визначити номенклатуру витрат для 

планування й обліку конкретного цеху, ділянки; розробити методику підрахунку й оцінки 

залишків незавершеного виробництва, а також порядок визначення результатів 

господарської діяльності. Удосконалення бухгалтерського обліку собівартості продукції 

вимагає аналізу альтернативних напрямків облікової політики, обґрунтування оптимальних 

рішень, що не суперечать міжнародним стандартам. Майже кожному підприємству 

доводиться продавати продукцію з відстрочкою платежу та боротися з неплатежами, існує 

проблема в обліку готової продукції стосовно плати за отриману продукцію, виконані роботи 

та надані послуги.  

Підприємству необхідно знати, які юридичні засоби використовувати для отримання 

своїх грошей, як правильно організувати роботу зі стягнення дебіторської заборгованості. 

Облік та аналіз готової продукції включають комплекс робіт, при виконанні яких 

забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готової 

продукції не тільки в цілому за звітній період, але і в короткостроковому періоді, а також 

контроль за цілістю і своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям.  

Головне значення на сучасному підприємстві приділяється реалізації готової продукції. 

Саме готова продукція та її реалізація є найважливішими економічними показниками в 

діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається відвантажена та випущена 

продукція незалежно від того, зарахований платіж на розрахунковий рахунок установи чи ні. 

Отже, процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів установи, 

організації, що дає змогу виконувати зобов’язання перед державним бюджетом та банком. 

Реалізація готової продукції – це мета діяльності підприємства, кінцевий етап кругообігу 

його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність 

виробництва. 

Бухгалтерський облік повинен забезпечити дані не лише про обсяг продукції та доходів 

від їх реалізації, але й види продукції, масштаби продажу, ціни, собівартість, витрати на збут, 

канали збуту тощо.  
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Метою аналізу виробництва і реалізації готової продукції є обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на збільшення обсягів продажу, зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку, розширення його частки, в результаті чого 

зростають фінансові результати. 

Чітко налагоджений бухгалтерський облік забезпечує необхідною та достовірною 

інформацією суб’єктів господарювання для виконання всебічного аналізу господарської 

діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень. На рис. 1 подамо 

взаємозв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції. 

 

У процесі аналізу виробництва та реалізації продукції оцінюються обсяг виробництва 

та реалізації продукції, а також обсяг чистої продукції. 

Зміст та якість інформації мають першочергове значення у забезпеченості точності та 

ефективності проведення аналізу обсягу випуску готової продукції. Під час відбору 

конкретних показників інформаційної бази аналізу необхідно врахувати зовнішні та 

внутрішні джерела. 

Система інформаційного забезпечення – це основа для проведення аналізу та 

прогнозування умов зовнішнього середовища підприємства при прийнятті стратегічних 

рішень.  

Головними проблемами обліку та аналізу готової продукції та її реалізації на сучасному 

підприємстві є:  

- відсутність єдиного підходу до класифікації результатів виробництва, що зменшує 

можливість точного визначення об’єктів бухгалтерського обліку;  

- зниження ефективності контролю якості, конкурентоспроможності та 

рентабельності продукції, внаслідок неповного відображення інформації про формування 

собівартості продукції в результатах виробництва у фінансовій звітності. 

Доцільно приділити особливу увагу побудові обліку реалізації готової продукції на 

підприємствах, вона повинна містити повноту та своєчасність відображення інформації про 

реалізацію в системі обліку.  

Покращення обліку реалізації готової продукції перш за все застосовується до 

первинної документації. Удосконалення облікової документації та документообігу необхідно 

здійснювати за такими напрямками:  

- підвищення оперативності оформлення та обробки інформації під час реалізації;  

- підвищення рівня об'єктивності аналітичної інформації;  

Виробництво продукції 

(дебет рахунку 23) 

Надходження продукції (дебет рахунку 27) 

Залишки продукції на складах (дебет рахунку 27) 

 

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Відпуск (відвантаження) продукції 

Залишки відвантаженої продукції на 

початок звітного періоду 

Залишки відвантаженої продукції на 

кінець звітного періоду 

 

Реалізація продукції 

(кредит рахунку 27) 



155 
 

- підвищення контролю з обліку вибуття готової продукції, виробничих запасів і 

товарів;  

- економія витрат ресурсів та праці документування, обробки документів.  

Вирішення досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати бухгалтерський 

облік та аналіз продукції та її собівартості, підвищить ефективність її виробництва, 

конкурентоспроможність виробленої продукції, тим самим підвищить економічний 

потенціал підприємств. 

 

Новак Роман Васильович 

к.е.н., доц. Гнатишин Л.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 

 

Оподаткування підприємств – невід’ємна складова податкової політики та системи 

бухгалтерського обліку будь-якої країни. В умовах ринкової економіки раціонально 

організована система оподаткування повинна стимулювати господарську й підприємницьку 

ініціативу, створювати відносно рівні умови для всіх суб’єктів господарювання, бути 

простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. 

 При організації бухгалтерського обліку на підприємстві особливе місце відводять 

обліку розрахунків з бюджетом. Нарахування і сплата податків, зборів та обов’язкових 

платежів спричиняють зміни у структурі зобов’язань та активів підприємства. 

Сільськогосподарські підприємства згідно чинного законодавства є платниками: 

1. єдиного податку,  

2. ПДВ,  

3. податку з доходів фізичних осіб та інших.  

Розглянемо коротко особливості організації обліку основних видів податків та 

розрахунків із бюджетом сільськогосподарських товаровиробників.  

Нормативною базою податкового обліку та розрахунків із бюджетом є: 

 Податковий кодекс, розділ ХІV. Спеціальні податкові режими.  

  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015 р.  

 Лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 

11.01.2016 №6-28-0.22-201/2-16 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель»    

 Відомості про наявність земельних ділянок (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016)  

 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20___ рік (наказ 

Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837)    

 Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (наказ Мінагрополітики від 

17.12.2010 р. №837) 

 Розрахунок розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими 

товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій 

вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)    

 Порядок заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між 

сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству 

молоко або м'ясо в живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)    

 Відомість про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам 

за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (наказ 

Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)    

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/231924.html
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/231924.html
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 Порядок заповнення Відомісті про виплачені суми компенсації 

сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству 

молоко або м'ясо в живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101) 

 Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на 

додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках (Постанова КМУ України від 

12.01.2011 р.№ 11) 

 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010 p. № 2464-VI. 

 Лист Державної податкової адміністрації України «Про заповнення Податкової 

декларації з податку на доходи фізичних осіб» від 17.02.11 р. № 4485/7/17-0217 - визначає 

порядок заповнення, проведення коригувань і подання органам державної податкової служби 

України Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб. 

 Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо оподаткування заробітної 

плати» від 03.02.2011 р. № 2345/6/17-0715, № 2919/7/17-0717 - визначає розмір заробітної 

плати, яка підлягає оподаткуванню, ставки податку з доходів фізичних осіб, які 

застосовуються до заробітної плати різних категорій працівників. 

 Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо застосування податкової 

соціальної пільги» від 12.01.2011 р. № 365/6/17-0716 - визначає розмір і порядок 

застосування соціальної пільги до заробітної плати різних соціальних категорій працівників, 

а також форму і порядок подання заяви на соціальну пільгу. 

Показники економічного розвитку підприємств впливають на розміри податкових 

зобов’язань. Також при дослідженні впливу податків на діяльність підприємств важливо  

враховувати наявність однакових елементів (наприклад видатків на оплату праці) у базах 

нарахування різних податків. Взаємний вплив податкових параметрів, чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища та показників фінансово-економічного розвитку підприємств 

схематично подано на рис. 1.  
 

 
 

 

Рис. 1. Взаємний вплив податкових платежів і показників   

фінансово-економічного розвитку підприємства 

 

Податкові відносини підприємства з державою є органічною складовою господарського 

процесу. Податки формуються на всіх стадіях процесу відтворення. Метод фіксації суттєвих 

фактів господарського життя в системі подвійного запису дозволяє побудувати реальну 

модель господарського процесу. За умови доповнення системи обліку системою ефективного 

зовнішнього і внутрішнього контролю, бухгалтерський облік є самодостатнім джерелом 
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отримання економічної та юридичної інформації, необхідної для визначення податкових 

зобов’язань підприємств. Взаємозв’язки між суб’єктами і об’єктами в процесі обліку та 

контролю розрахунків підприємств із бюджетом наведено на ілюстрації (рис. 2). 

Незалежно від характеру і змісту економічної системи та способу виробництва, що їй 

відповідає, основним об’єктом оподаткування є новостворена вартість. У сільському 

господарстві земельна рента є суттєвою складовою чистого доходу. За джерелами утворення 

розрізняють декілька видів ренти: абсолютну, диференціальну, монопольну. Теорія доданої 

вартості та земельної ренти дозволяє розчленувати дохід підприємства на складові, 

утворення яких зумовлюється різними факторами. Система бухгалтерського обліку, що 

базується на методологічних засадах обліку кругообороту стадій процесу відтворення, 

дозволяє виявити достовірні фінансові показники в цілому по підприємству і по окремих 

видах діяльності. Податкові правила (єдині для галузі), задаючи в межах системи 

бухгалтерського обліку єдині критерії, при яких визначені величини об’єктів оподаткування 

(прибутку, доданої вартості тощо), повинні наближатися до їх дійсного значення та не давати 

можливості, за винятком передбачених законодавством пільг, декларувати занижені суми 

податків. 
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Рис. 2. Процес обліку та контролю розрахунків за податками: 

 

1 – господарський процес (об'єкт обліку та контролю); Ф1,Ф2,Ф3,....Фn – факти 

господарського життя (предмет обліку та контролю); 

2 – бухгалтерські процедури, Оп – система облікових показників, що відображають 

господарську діяльність підприємства, Оп  сукупність облікових показників, що 

відображають дані для обчислення належних до сплати податкових зобов’язань; 

3 – контроль, Зс1;Зс2;Зс3;Зс4 – збір свідчень (спостереження),Сп1; Сп2; Сп3; Сп4 – 

співставлення, Кв1 – контрольні висновки щодо достовірності фінансової звітності, Кв2 – 

контрольні висновки щодо достовірності податкових звітів; 

4 – законодавча база. 

У свою чергу, контроль податків повинен забезпечити ефективне управління 

економічною поведінкою підприємств і об’єктивно оцінити вплив чинної податкової 

політики щодо галузі з точки зору можливості одночасно сплачувати податки і 

забезпечувати процес відтворення. Найбільш прийнятним типом організації контролю 

податків, що здатний реалізувати цю функцію держави, є комбінований тип управління 
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податковими розрахунками, який використовує зворотні зв’язки, що фіксують 

неузгодженість на вході і на виході підприємства як господарської системи, яка підлягає 

податковому адмініструванню. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

На підприємствах у процесі виробництва використовується велика кількість різних 

матеріалів. У собівартості продукції багатьох галузей питома вага затрат матеріалів становить 

65‒90 %. Тому з метою зменшення матеріальних затрат у процесі виробництва, втрат у відходах, 

зниження собівартості, запобігання невиробничим втратам тощо необхідно вишукувати 

внутрішні резерви. 

В бухгалтерському обліку щодо управління виробничим запасами господарські 

процеси (постачання, виробництво, реалізація) розглядаються та аналізуються дещо під 

іншим кутом зору. Так, на етапі процесу постачання вивчається проблема управління 

виробничими запасами: встановлення обсягів закупок, аналіз постачальників, періодичність 

закупок; аналіз умов зберігання, аналіз альтернативних закупок виробничих запасів та ін. На 

етапі процесу виробництва вивчаються питання щодо доцільності та обсягів виробництва 

продукції, аналізують технологічний процес виготовлення продукту та можливість 

застосування альтернативних технологічних процесів і сировинних запасів, проводять аналіз 

фінансових результатів від виробництва різної продукції. На етапі процесу реалізації на 

підставі облікової формації аналізують рівень затрат на виробництво та доходів від 

реалізації, розглядають методику встановлення оптимальних цін на продукцію, доцільність 

та механізми стимулювання продажу продукції підприємства. 

Зміст облікової політики підприємства відносно обліку запасів включає:  

1. Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу підприємства 

на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за 

ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.  

2. Головний бухгалтер підприємства повинен: здійснювати ведення бухгалтерського 

обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку; забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну 

оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-

ордерну форму обліку.  

3. Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку є вид запасів. 

4. Не включати до первісної вартості запасів, а відносити до витрат того періоду, в 

якому вони були здійснені (встановлені): понаднормативні втрати та нестачі запасів; 

відсотки за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські та інші подібні 

витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням та доставкою запасів, а також 

приведенням їх до стану, в якому вони можуть бути використані в запланованих цілях.  
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5. Запаси, які не принесуть підприємству економічних вигод у майбутньому, визнавати 

неліквідними та списувати в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності 

згідно П(С)БО 9 не відображати в Балансі, а обліковувати на позабалансовому рахунку 07.  

6. Готову продукцію, товари, виробничі запаси, що відвантажені, але перехід покупцеві 

права власності на які ще не настав, враховуються на окремих рахунках класу 2 «Запаси». 

Основою побудови обліку виробничих запасів є їх планово-облікова класифікація, 

оцінювання, документальне оформлення наявності та руху, система рахунків. 

Для потреб управління побудова бухгалтерського обліку виробничих запасів 

здійснюється за кількісними та вартісними ознаками й за такими напрямами: 

-  заготівля та придбання; 

- наявність та рух на складах; 

- передавання у виробництво; 

- використання у процесі виробництва; 

- продаж зайвих (невикористаних); 

- інше вибуття. 

Управління виробничими запасами ‒ трудомісткий і складний процес. Модель 

управління виробничими запасами підприємства на основі даних обліку наведено на рис.  

Підприємство завжди повинно володіти достатньою кількістю наявних матеріалів, щоб 

бути здатним без затримки виконувати замовлення і підтримувати ритмічний хід 

виробництва, однак не слід вкладати значні кошти для створення надмірних запасів, які 

будуть даремно залежуватися на складі й у коморах. Одночасно вони прагнуть мати якомога 

більше вільних коштів шляхом прискорення обортності запасів. 

Для ефективного управління запасами необхідна інформація про фактичну потребу в 

них за певними періодами. Графіки динаміки оптимальних обсягів поставки, сформовані в 

табличному процесорі МS Excel, дадуть змогу врахувати індекси змін за кожним звітним 

періодом та розрахувати прогнозні обсяги замовлень матеріальних запасів, які матимуть 

оптимальні значення. Для уточнення обсягів замовлень також можна використати дані Книги 

обліку фактичних потреб у матеріальних запасах. 
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Рис. Модель управління виробничими запасами підприємств 

 

На підставі інформації із  Книги обліку фактичних потреб у матеріальних запасах 

можна встановити індекси потреб, виходячи з базового показника, за який доцільно обрати 

потребу за певний місяць. При цьому для обчислення індексів використовують формулу  

Іn= ФПn / МП, 

де Іn – індекс потреби в матеріальних запасах на n-й період;  

ФПn – фактична потреба за n-й період;  

МП – базова мінімальна потреба. 

У структурі активів більшості сільськогосподарських підприємств значну частку 

становлять запаси. Такі вкладення в активи часто призводять до відтоку реальних грошових 

коштів з обороту господарюючого суб’єкта. Саме тому підприємство повинно забезпечити 

оптимальний рівень інвестування у запаси, на який впливатимуть такі чинники: – рівень 

забезпеченості потреб виробництва та реалізації; – запобігання наявності надлишкових 

запасів, у яких немає потреби.  

В умовах нестабільної економіки та жорсткої конкуренції успіх фінансово-

господарської діяльності підприємства залежить від мистецтва планування й контролю за 

придбанням запасів, тобто від мистецтва управління запасами. основою цього повинна бути 

достовірна т правдива бухгалтерська інформація. 

Отже, основною метою управління запасами є встановлення своєчасності поставки 

запасів і мінімізація витрат, що пов’язані із замовленням та зберіганням запасів. 

Параметрами системи управління запасами є: точка замовлення – мінімальний (контрольний) 

рівень запасів продукції, за умови досягнення якого необхідним є їх поповнення; 

нормативний рівень запасів – розрахункова величина запасів, досягається під час чергової 
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закупівлі; обсяг окремої закупівлі; частота здійснення закупівельних операцій – тривалість 

інтервалу між двома можливими закупівлями продукції, тобто періодичність поповнення 

запасів продукції; поповнювальна кількість продукції, за якої досягається мінімум витрат на 

зберігання запасу згідно із заданими витратами на поповнення і заданими альтернативними 

витратами інвестованого капіталу.  

При управлінні запасами розраховують економічний розмір замовлення. Економічний 

розмір замовлення – кількість замовлених запасів, що забезпечує оптимальну комбінацію 

витрат на їхнє придбання та зберігання. Для визначення оптимального рівня замовлення 

запасів необхідно враховувати релевантні витрати на придбання та зберігання запасів. 

Витрати, що пов’язані з запасами підприємства включають в себе: витрати на придбання – 

визначаються добутком кількості запасів, що купуються на ціну запасу; найчастіше всього є 

нерелевантними, оскільки ціна одиниці запасу не змінюється, за винятком наданих знижок 

при придбанні значної кількості запасів; витрати на замовлення та заготівлю запасів – 

додаткові витрати, пов’язані з замовленням відповідного виду виробничих апасів. Можуть 

мати місце як при зовнішніх поставках запасів, так і при поставках на самому підприємстві. 

При зовнішніх поставках та відтворенні виробничих запасів заготівельні витрати включають 

такі елементи: на утримання закупівельних підрозділів; на оформлення та розміщення 

замовлень; на укладання господарських угод з постачальниками; на відрядження; на 

комунікацію; на завезення і розвантаження предметів постачання; на кількісно-якісне 

приймання та складське розміщення; на облік заготівельних операцій; на проведення 

розрахунків за поставками. При постачанні запасів на самому підприємстві заготівельні 

витрати включають такі елементи: на утримання виробничо-диспетчерського підрозділу; 

втрати прибутку, пов’язані з перервами виробничого процесу; витрати на зберігання запасів 

– передбачають витрати на страхування запасів, комплексні витрати на утримання 

складських приміщень, додаткові витрати на доведення запасів до належного для 

використання стану, вартість знецінення запасів; втрати підприємства через нестачу запасів.  
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Виробничий потенціал сільськогосподарського підприємства  характеризують 

кількістю, якістю та структурою. Виробничий потенціал визначається здатністю 

підприємства за допомогою існуючих техніки, технологій, компетенції, природних ресурсів 

виробляти максимально можливий обсяг споживчих вартостей. Величина виробничого 

потенціалу характеризується відповідними видами виробничих ресурсів, їх кількістю та 

якістю. Кадровий потенціал характеризується кількістю і якістю трудових ресурсів, 

залучених підприємством для здійснення його виробничої діяльності, зокрема 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.
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кваліфікаційними можливостями та демографічним складом працівників, їх прагненням до 

знань та удосконалення. 

На нашу думку, основною ознакою, що входить у зміст потенціалу, є його здатність 

здійснювати безперервний і постійно відновлювальний процес створення матеріальних благ і 

послуг. Така умова досягається за рахунок обґрунтованого узгодження співвідношень його 

складових і є невід’ємним фактором ефективного господарювання. Виконання економічним 

потенціалом підприємства свого призначення можливе за умови, що його речово-натуральна 

форма і кількісне співвідношення складових роблять його спроможним функціонувати як 

вартість, яка створює нову і додаткову вартість [1, с. 181].  

Оскільки наявність ресурсів сама по собі не є гарантом досягнень цілей підприємства, 

то не менш важливою складовою потенціалу виступає здатність підприємства мобілізувати 

ресурси у ході здійснення комплексу дій. Сукупність таких здатностей в економічній 

літературі прийнято називати компетенціями. Звідси, потенціал підприємства можна 

визначити як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат 

для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнесів-процесів [2]. 

Формування потенціалу підприємства – це процес безперервного відновлення всіх його 

складових. Виділяються такі типи формування виробничого потенціалу [3]:  

1) просте формування потенціалу підприємства здійснюється в незмінних обсягах для 

відновлення спожитих факторів виробництва і забезпечення безперервності його 

функціонування;  

2) розширене формування потенціалу підприємства передбачає кількісний та якісний 

розвиток виробничих факторів, а також інших складових потенціалу, котрі забезпечують 

вищу результативність його діяльності.  

Без сумніву, що можливості сільськогосподарських підприємств розкриваються через 

кількісний та якісний склад ресурсів, їх оптимальну структуру й уміння раціонально 

використовувати територіальні особливості, природні умови, традиції, які склалися у 

виробничих відносинах. З огляду на специфіку сільського господарства Львівської області, 

зокрема незначні розміри землекористування, як правило вузьку спеціалізацію, слабке 

технічне забезпечення, доцільне скорочення переліку елементів та спрощення загальної 

структури виробничого потенціалу внаслідок його переорієнтації відповідно до основних 

чинників виробництва у сільському господарстві: земля, праця, капітал (рис. 1). На наш 

погляд, такий підхід є економічно обґрунтований і адекватний тим завданням, які ставляться 

перед сільськогосподарськими підприємствами на сучасному етапі.  

Відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств здійснюється 

за рахунок налагодження безперервного відновлення процесу виробництва та пропозиції на 

ринок конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Матеріальною основою 

цього процесу є відтворення чинників виробництва, які покладені в основу структурної 

класифікації виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Тобто, на 

сучасному етапі процес відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських 

підприємств  повинен поєднувати в собі відтворення землі, основного і оборотного капіталу 

та людського ресурсу. Безперервне відновлення процесу виробництва і надання послуг 

сільськогосподарськими підприємствами  здійснюється за рахунок кругообігу капіталу, що 

приводить в рух, забезпечує  взаємозв’язок і взаємодію всіх елементів виробничого 

потенціалу. 
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Рис 1. Область формування виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств 

 

Функціонування сільськогосподарських підприємств потребує постійного задоволення 

своїх виробничо-фінансових витрат, для чого необхідне безперервне відновлення всіх 

елементів виробничого потенціалу, а значить і процесу їх виробництва (залучення, 

формування). Тісне переплетіння процесів відтворення елементів в системі виробничого 

потенціалу сільськогосподарських підприємств  супроводжується оборотом капіталу, 

оновленням основних засобів, відновленням родючості землі, розширенням 

землекористування. Розширене відтворення характеризується тим, що у кожному 

наступному виробничому циклі на основі використання частини додаткового продукту для 

удосконалення засобів виробництва, підвищення рівня підготовки робочої сили, покращення 

інших елементів відбувається як кількісне, так і якісне зростання виробничого потенціалу. 

Тобто частина прибутку та інших доходів сільськогосподарських підприємств акумулюється 

та інвестується у відтворення з метою розширення масштабів діяльності та росту рівня 

конкурентоспроможності (а може досягнення фермерством якісно нового рівня розвитку). На 

посилення взаємодії і взаємозв’язку відтворення елементів виробничого потенціалу значною 

мірою впливає економічна та правова діяльність держави щодо підприємства, дії інвесторів 

кредиторів, покупців тощо.  Отже, відтворення є забезпечуючою умовою врегулювання 

структурної наповненості та функціонального призначення виробничого потенціалу 

господарств сільськогосподарського  типу. Виходячи із сказаного, відтворення виробничого 

потенціалу в середовищі сільськогосподарських підприємств є процесом постійного 

одночасного виробництва і споживання, в ході якого відновлюються всі елементи 

виробничого потенціалу — земля, праця, капітал, що забезпечує досягнення 

сільськогосподарських підприємств вищого соціально-економічного результату та 

підвищення конкурентоспроможності задля підвищення рівня життя сільського населення. 

Обов’язковою умовою простого відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських 

підприємств є їхня здатність утримувати показники операційної діяльності у межах 

допустимих значень (планових або граничних) під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, 

результатом чого є рівність дії різноспрямованих економічних категорій (витрат і доходу, 

ресурсів та обсягу їхнього споживання, попиту та пропозиції на продукцію та ін.). Умовою 

розширеного відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств є 

його здатність підтримувати зрушення значень результуючих показників операційної 

діяльності до розмірів, які є кращими за попередні їхні досягнення, за умови впливу 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому діє господарство. 
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РОЛЬ АУДИТУ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Безпечність харчового продукту ‒ стан продукту, що є результатом діяльності з 

виробництва та обігу, яка здійснюється з  дотриманням  вимог,  встановлених  санітарними  

заходами та/або технічними регламентами,  і забезпечує  впевненість  у  тому,  що харчовий 

продукт не завдає шкоди здоров'ю споживача, якщо він спожитий за призначенням [1]. 

Якість харчового продукту - ступінь досконалості властивостей та  характерних  рис  

харчового продукту,  які здатні задовольнити вимоги тих, хто споживає цей харчовий 

продукт [1]. У закордонних підприємствах контроль безпечності, який здійснюють органи 

державної влади, та аудит якості продукції, який здійснюють приватні структури, 

ґрунтуються на основі аналізу ризиків та контролю в критичних точках технологічного 

процесу (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points). Небезпечний чинник може 

з’явитися на будь-якій ділянці харчового ланцюга, тому, щоб убезпечити  харчовий продукт, 

потрібно враховувати небезпеки на всіх ділянках, від виробників кормів до закладів 

громадського харчування і суміжні організації [2]. Ця система  ідентифікує, оцінює, аналізує 

та контролює ризики, що є  важливими  для  безпечності  харчових продуктів. В 

Європейському Союзі контроль забезпечує Європейський орган з безпечності харчової 

продукції (ЕFSА). Контроль поширюється і на сільськогосподарську продукцію, і на корми 

для тварин, тобто охоплює всі ланки харчового ланцюга. В Україні органи державної 

виконавчої влади здійснюють державний контроль протягом всього процесу виробництва та 

обігу  продуктів для дотримання відповідних санітарних заходів і  технічних  регламентів  

особами, які здійснюють виробництво та/або обіг таких об'єктів. Проте в Україні існують 

проблеми щодо специфіки проведення аудиту якості продукції на всіх ділянках її 

виробництва, етапів аудиту, документування контрольно-аудиторських процедур. 

Тому в аграрних підприємствах доцільно проводити аудит якості продукції для 

визначення можливостей її покращення та для декларування відповідності продукції нормам 

якості. Аудит безпечності та якості продукції має бути зовнішнім і внутрішнім. Внутрішній 

аудит якості має стати складовою частиною системи внутрішнього контролю на 

підприємстві. Він повинен здійснюватися спеціальним підрозділом підприємства. Внутрішні 

аудитори повинні підпорядковуватися безпосередньо керівнику підприємства і надавати кон-

сультації керівництву з питань підвищення якості продукції. Його результатом є виявлення 

порушень у виробничому процесі та розроблення рекомендацій. Метою внутрішнього аудиту 

якості має бути не стільки виявлення наявних помилок і порушень у виробничому процесі 

виготовлення продукції, скільки аналіз можливості підвищення якості продукції.  

Внутрішній аудит якості має ґрунтуватися на кількісному оцінюванні якісних 

характеристик продукції. Це дозволить кількісно оцінити якісні показники продукції. При 

проведенні аудиту якості продукції доцільно використовувати настанови з якості, програми 

якості, технічні умови підприємства, методичні настанови,  методики, робочі інструкції, 

протоколи. Робочі документи аудитора повинні містити загальні вимоги до процесу, 

деталізовані вимоги до процесу (критичні для якості), показники виконання вимог, 
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розрахунок загальних показників виконання вимог. На підставі результатів аудиту доцільно 

проводити маркування продукції, яке б відображало рівень її якості.  
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the food chain (Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких 
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ ‒ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 

СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКАМИ 

 

Одним із чинників, який стримує реалізацію потенціалу вітчизняного сільського 

господарства, вважають відсутність в Україні ефективних і прозорих інструментів 

фінансування, доступних для сільськогосподарських товаровиробників. Вартість 

банківського кредитування на сьогодні становить орієнтовно 30%, що робить його 

недоступним для більшості учасників ринку. Фінансування з інших джерел (товарний 

кредит, вексельне фінансування або передоплата за договорами поставки 

сільськогосподарської продукції) переважно також містить складні для виконання аграріям 

умови. Наявна ситуація ускладнює розвиток малого та середнього бізнесу, зростання 

урожайності та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Аграрна розписка за своєю суттю – товаророзпорядчий документ, який фіксує 

безумовне зобов’язання товаровиробника (позичальника) здійснити поставку 

сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти. Воно забезпечується заставою 

майбутнього врожаю, що вирощується на земельній ділянці, визначеній кадастровим 

номером, необхідний для забезпечення кредиту (у грошовій  або товарній формі) [5].  

Основна мета запровадження аграрних розписок – забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників додатковим інструментом, який допоможе отримати додаткові обігові 

кошти під заставу майбутнього врожаю.  Фінансування за аграрними розписками може 

здійснюватися з початку маркетингового року культури ще до посівних робіт і фактично до 

збору врожаю. Отже, аграрії  отримують додатковий інструмент щодо застосування обігових 

коштів. 

Закон України «Про аграрні розписки» від 06.11.12р. № 5479-VI передбачає можливість 

існування двох видів аграрних розписок: товарних і фінансових. За першим видом розписок 

зобов’язання боржника виконується передачею кредитору фактично вирощеного врожаю. А 

за другим – боржник виконує зобов’язання в грошовій формі. Тобто він повертає кредит за 

допомогою саме майбутнього врожаю(товарні аграрні розписки), що робить цей інструмент 

привабливим для фінансування [1]. 

Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, 

передбаченому законом України «Про нотаріат» для правочинів [2]. І взагалі видача, 

внесення змін, виконання та будь-які інші дії з аграрною розпискою вчинюються за участю 

нотаріуса. Ця  інформація вноситься нотаріусом до Реєстру аграрних розписок відповідно до 

Порядку ведення Реєстру аграрних розписок, затвердженого постановою КМУ. Реєстр – 

центральний елемент системи аграрних розписок, які наявні або були в обігу.  

Адміністратором Реєстру виступає держпідприємство «Аграрні реєстри». Адміністратор 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/771/97-%25DO
http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=35466
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гарантує публічний доступ до інформації про видані аграрні розписки, які на момент 

звернення залишаються невиконаними. Для цього на сайті державного підприємства є 

спеціальне посилання. Нотаріус має право надавати інформацію про видані аграрні розписки 

та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора. 

Запровадження аграрних розписок розпочалося 04.09.14р. у Полтавській області, де 

проходить відповідний пілотний проект. Основні учасниками пілотного проекту – 

сільськогосподарські товаровиробники, постачальники матеріально – технічних ресурсів, 

комерційні банки, державні та приватні нотаріуси та Державна виконавча служба. 

Основними споживачами послуг будуть малі та середні сільськогосподарські підприємства. 

У межах цього проекту створено повноцінну інфраструктуру для функціонування аграрних 

розписок. Уже видано перші аграрні розписки. 

 До переваг аграрних розписок насамперед належить прозорість, яку досягають завдяки 

реєстрації всіх аграрних розписок. Це дозволяє перевіряти кредитора і боржника, наявні 

аграрні розписки, обтяження через нотаріусів або Інтернет. Ще один привілей – зменшення 

кількості документів, паперової роботи та здешевлення витрат на оформлення – досягається 

за рахунок можливості внесення в аграрну розписку положень кредитного договору, 

договору застави, поставки, страхування та будь-яких інших положень за домовленістю 

сторін. Тобто замість громіздкого пакета з декількох договорів сільськогосподарський 

товаровиробник матиме справу тільки з аграрною розпискою. 

Закон про аграрні розписки передбачає збалансований комплекс прав та обов’язків 

кредитора та боржника, що зробить використання аграрних розписок прозорим і 

прогнозованим. Наприклад, кредитор має право перевіряти стан посівів. Водночас він несе 

ризик сплати значних санкцій у випадку неналежного виконання власних зобов’язань. 

Сільськогосподарським товаровиробникам аграрні розписки забезпечують спрощений 

доступ до фінансових і матеріально-технічних ресурсів, можливість попереднього продажу 

сільгосппродукції, збільшення обсягу заставного капіталу та зменшення в залежності від 

кредитів, можливість виходу на нових споживачів і постачальників[5]. 

Для постачальників матеріально-технічних ресурсів аграрні розписки забезпечують 

додаткову гарантію виплати за поставлені ресурси, зменшують ризики на сплату та 

поліпшують прозорість відносин між постачальником і боржником. Для банків аграрні 

розписки – ефективний механізм оформлення застави майбутнього врожаю, а також 

додатковий заробіток через можливість бути поручителем. Покупцям сільгосппродукції 

аграрні розписки можуть слугувати ефективним інструментом закупівлі продукції 

майбутнього врожаю. А для багатьох великих іноземних компаній як потенційних інвесторів 

такий інструмент давно відомий, адже вони мають позитивний досвід роботи з ним та 

потрібними інструментами в інших країнах. 

Аграрні розписки можуть видаватися особам, які мають право власності на земельну 

ділянку сільгосппризначення або право користування такою земельною ділянкою на 

законних підставах для здійснення виробництва сільгосппродукції. Мінімальний розмір 

земельної ділянки погоджується сторонами аграрної розписки. 

Боржник за аграрною розпискою – особа, яка видає таку розписку для оформлення 

свого зобов’язання здійснити поставку сільгосппродукції або сплатити грошові кошти на 

визначених в аграрній розписці умовах. 

Кредитором за аграрною розпискою може бути, зокрема: 

- Постачальник с/г техніки та/або пально-мастильних матеріалів чи насіннєвого 

матеріалу або засобів захисту рослин; 

- Виконавець робіт, послуг; 

- Банк чи інша фінансова установа; 

- Зернотрейдер. 

Закон про аграрні розписки передбачає наявність обов’язкових реквізитів, без яких 

документ не вважається аграрною розпискою. 
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Предмет застави за аграрною розпискою -  це майбутній урожай сільгосппродукції, 

водночас вид такої продукції не може бути відмінним від тієї, що вказується під час 

визначення зобов’язань боржника. Розмір застави повинен бути не менше за розмір 

зобов’язання за аграрною розпискою. Майбутній урожай не може перебувати в інших 

заставах на день видачі розписки. На момент збору врожаю предметом застави стає 

відповідна кількість зібраною сільськогосподарської продукції. 

Разом з тим, земля не буде предметом застави за аграрною розпискою. Під час видачі 

аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню. Аграрна розписка вважається 

виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. Строк дії аграрної розписки 

визначається за домовленістю сторін залежно від маркетингового року вирощення 

сільгосппродукції, що є предметом аграрної розписки. Майбутній урожай як предмет застави 

може бути застрахований кредитором або боржником за аграрною розпискою. Таке 

страхування добровільне і виконується винятково за волевиявленням сторін. Кредитор за 

аграрною розпискою має право самостійно або із залученням третіх осіб моніторити 

майбутній урожай сільськогосподарської продукції. Однак безпосереднє втручання або 

перешкоджання господарської діяльності боржника заборонено Законом про аграрні 

розписки. 

       Товарні аграрні розписки виконуються поставкою вказаною в аграрній розписці 

сільгосппродукції від боржника до кредитора. За згодою сторін виконання зобов’язань згідно 

з товарною аграрною розпискою можна здійснити передачею складських документів на 

сільгосппродукцію, що зберігається на товарному складі. Фінансові аграрні розписки 

виконують перерахуванням боржником грошових коштів на вказаний кредитором 

банківський рахунок. Фінансова аграрна розписка не передбачає сплату відсотків. 

Розрахунок здійснюють відповідно до формули, передбаченої в такій фінансовій аграрній 

розписці.  У разі не виконання боржником зобов’язань за аграрною розпискою указаний у 

ній строк кредитор має право звернутись до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії за 

вчинення виконавчого напису, який підлягає негайному виконанню. Тобто для вчинення 

нотаріусом виконавчого надпису достатньо, щоб кредитор за аграрною розпискою подав 

нотаріусу: 

1. оригінал аграрної розписки без відмітки про її виконання; 

2. засвідчену кредитором копію письмової вимоги про усунення  порушення виконання 

зобов’язання, що була надіслана боржнику; 

3. оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та 

опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення 

порушення виконання зобов’язання.  

Передавання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється за передавальним 

надписом «Відступлено» із зазначенням нового кредитора. Надпис скріплюють підписом і 

печаткою попереднього кредитора. Як і будь-яка інша дія з аграрними розписками, 

переданням прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню. Інакше 

перехід прав не відбудеться. Законодавство не передбачає прав боржника передавати свої 

права за аграрною розпискою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТА ТОРГІВЕЛЬНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

В умовах підвищення конкуренції, суб’єкти   різних форм господарювання здійснюють 

комплекс маркетингових заходів для стимулювання придбання товарів, робіт, послуг та 

стимулювання наступних продаж. З цією метою у різних галузях економіки використовують 

програми  лояльності  клієнта. 

Дослідження програм лояльності, які використовуються на сучасних торговельних 

підприємствах, дозволило виділити їх дві основні форми: на базі накопичення електронних 

грошей (балів, бонусів тощо) і звичайні дисконтні системи на базі дисконтних карток. Для 

отримання інформації про нарахування та використання бонусів виникає необхідність 

розробки методики відображення програм лояльності в бухгалтерському обліку, яка 

дозволить відстежувати економічний ефект від програми [1] . 

Проте до теперішнього часу існує дуже мало рекомендацій для обліку даних програм. 

Основною перепоною розробки методичних підходів обліку бонусів наданих клієнтам 

програм  лояльності є відсутність законодавчого забезпечення. Низка авторів розглядають 

проблеми облікового відображення бонусів, які надаються роботодавцями працівникам за 

успішне виконання своїх трудових обов’язків, також у літературі висвітлюються питання 

щодо методичних засад відображення в обліку бонусів за договорами страхування. Стосовно 

бонусів, які надаються підприємствами торгівлі клієнтам, то автори в основному 

прирівнюють їх до знижок. Принципова відмінність дисконтного та бонусного механізмів 

програм лояльності полягає в тому, що у першому випадку покупець отримує товар за 

зниженою ціною, при цьому ціна знижується відразу при покупці товарів чи послуг, а в 

другому – ціна товару не змінюється, бонусами, зазвичай, можна скористатися при наступній 

покупці, при цьому бонуси викликають зобов’язання торговельного підприємства перед 

клієнтом. 

У міжнародній практиці теоретичні та методичні аспекти обліку бонусів більш 

опрацьовані. Вимоги щодо обліку суб’єкта господарювання, який надає своїм клієнтам 

винагороду у вигляді бонусів було визначено в 2007 році. р. Комітетом з інтерпретації 

Міжнародних стандартів фінансової звітності в Тлумаченні IFRIC 13 «Програми лояльності 

клієнта», у зв’язку з чим підприємствам, що повинні вести облік і складати звітність за 

вимогами МСФЗ, потрібно внести істотні зміни до своєї облікової політики. Відповідно до 

IFRIC 13 бонусні одиниці, що надаються за програмами лояльності клієнтів, повинні 

враховуватися як окремий компонент операції з продажу, у результаті якої вони надаються, і 

повинні окремо ідентифікуватися. Тобто, нараховані та виплачені бонуси мають 

відображатися на рахунках бухгалтерського обліку торговельних підприємств [2]. 

Для забезпечення виплат бонусів клієнтам необхідно резервувати частину коштів і 

відображати резерв бонусів в обліку. Проте, планом рахунків не передбачено окремого 

рахунку для обліку резерву бонусів. Основною проблемою формування та обліку резерву 
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бонусів на торговельних підприємствах є неможливість визначення суми бонусів, яка буде 

використана клієнтами та незатребувана частка бонусів.  

Для накопичення інформації про рух коштів, які резервуються підприємством для 

забезпечення майбутніх витрат на виплату бонусів, і посилення деталізації обліку програм 

лояльності рекомендується в робочому плані рахунків торговельних підприємств відкривати 

окремий субрахунок 479 «Резерв покриття бонусів». Створення резерву бонусів дозволить 

торговельному підприємству не відволікати з господарського обороту кошти в момент 

розрахунку клієнтів бонусами та забезпечить рівномірність віднесення витрат на фінансовий 

результат діяльності програм усього звітного року.  

Для синтетичного обліку електронних грошей пропонуємо використовувати рахунок 32 

з назвою «Електронні кошти», а аналітичний облік здійснювати за їх видами. Так, для обліку 

бонусів на торговельних підприємствах доцільно відкривати субрахунок 323 «Електронні 

гроші які виражені в бонусах». 

Ми погоджуємось з думкою Корнілової О.В [3] яка вважає, що слід відображати 

операції продажу з використання бонусів, які надаються, клієнтам такими бухгалтерськими 

проведеннями:  

- відображено дохід від реалізації товарів Дт 301 Кт 7024; 

- нараховані бонуси покупцю Дт 323 Кт 681; 

- списана собівартість проданого товару Дт 902 Кт 28; 

- сформовано резерв на покриття бонусів Дт 93 Кт479; 

- погашено бонуси Дт 479 Кт 323; 

- списано собівартість товарів, переданих у погашення заборгованості за бонусами Дт 

681 Кт 282. 

Програми лояльності торговельних підприємств націлені на збільшення збуту товарів, 

тому вважаємо за потрібне в обліку нарахування резерву бонусів відображати записом: Дт 93 

«Витрати на збут»; Кт 479 «Резерв покриття бонусів». Відображення в обліку операцій 

використання коштів резерву на виплату бонусів доцільно відображати записом: Дт 479 

«Резерв покриття бонусів»; Кт 323 «Електронні гроші виражені в бонусах».  

Таким чином, нарахування резерву залежить від характеру й особливостей витрат, для 

погашення яких нараховується їх забезпечення. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Податки на нерухоме майно є основою майнового оподаткування. В теорії 

оподаткування податки на майно розглядаються в безпосередньому взаємозв’язку з 

місцевими суспільними послугами. Доцільність їх запровадження обґрунтовується з позиції 

вигоди, яку власники майна отримують від послуг, що надаються органами місцевого 

самоврядування. Світовий досвід свідчить про важливу роль, яку відіграє податок на 
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нерухоме майно у доходах місцевих бюджетів. Зокрема, частка майнових податків у доходах 

місцевих бюджетів США складає близько 45%, у Франції – до 20%, Румунії – 19%, Польщі – 

14%, Великобританії – 14%. 

Доцільність майнового оподаткування обґрунтовується також тим, що частина доходів 

платника так чи інакше не є об’єктом податку на доходи (не задекларовані доходи, “тіньові” 

доходи). Тому лише поєднання прибуткового і майнового податків дозволить привести 

оподаткування у відповідність з реальним податковим потенціалом платника [1]. 

Перша спроба введення податку на майно в Україні була запроваджена у 1999 році, 

коли було прийнято зміни до Закону України “Про систему оподаткування”. Податковий 

Кодекс України, який вступив в силу з 1 січня 2011 року, створив більш повну і складнішу 

систему оподаткування нерухомості шляхом запровадження податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. Згідно зі статтею 10 Податкового Кодексу цей податок було 

віднесено до місцевих податків і зборів [2]. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової 

нерухомості, в тому числі його частка. 

Сплачувати податок на нерухомість будуть фізичні та юридичні особи – власники 

нерухомості й орендарі споруд. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової 

нерухомості.  

Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у 

відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 

кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. 

метрів; 

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, 

або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; 

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 

власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. 

метрів; 

г) 2,7%відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 

власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів. 

Для юридичних осіб ставка податку встановлюється в таких розмірах: 

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів; 

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів. 

В Податковому кодексі України передбачені пільги. Зі сплати податку. База 

оподаткування об’єкта об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної 

особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів; 

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири квартир та житлового 

будинку будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. 

Отже, запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

приведе до збільшення доходної частини бюджетів місцевих рад за місцем розташування 

об’єктів нерухомого майна. А це означає, що місцеві ради зможуть використовувати 

отримані кошти на користь громади 

. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

 

У  сучасних ринкових умовах, окрім державного та незалежного контролю, можна 

виділити такий вид контролю як громадський. 

Громадський контроль розглядається як інструмент громадської оцінки ступеня 

виконання органами влади та іншими підконтрольними об’єктами їхніх соціальних завдань. 

Тобто, характерні відмінності громадського контролю від будь-якого іншого виду контролю 

лежать у суб’єктно-об’єктній сфері і полягають у тому, що, по-перше, громадський контроль 

здійснюється саме громадськістю (організованою та неорганізованою), і, по-друге, що у 

процесі здійснення громадського контролю контролюється виконання саме соціальних 

завдань, безпосередньо пов’язаних із захистом і реалізацією прав і свобод громадян, 

задоволенням та узгодженням соціальних потреб та інтересів населення. 

Необхідно зауважити, що громадський контроль є технологією, яка вигідна і владі, і 

громадянському суспільству через те, що сприяє підвищенню ефективності діяльності  

органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування. 

З управлінських позицій громадський контроль, як і будь-який інший контроль, є 

однією з функцій управління. Він здійснюється шляхом зіставлення діяльності 

підконтрольних об'єктів із певними соціальними нормами, обраними як еталонні, на підставі 

чого робиться висновок щодо відповідності цієї діяльності встановленим вимогам. Але 

завдання громадського контролю не зводиться лише до виявлення розходжень між заданими 

та фактичними результатами.  

На думку Е. Маштакової, завдання громадського контролю полягає у тому, щоб не 

допустити дій контрольованих суб'єктів за межами законності й правопорядку, попередити 

можливі відхилення від намічених цілей, а також інтересів суспільства та його суб'єктів, а у 

разі появи цих відхилень усунути їх негативні наслідки. 

Інституційну базу громадського контролю складають чотири основні компоненти: 

суб'єкт, об'єкт, предмет та процедура його здійснення. Суб'єктами громадського контролю 

виступають громадяни та громадські об'єднання – неорганізована та організована 

громадськість. У якості об'єктів громадського контролю можуть бути органи публічної 

влади, державні та комунальні підприємства, установи та організації, а також недержавні 

суб'єкти будь-яких організаційно-правових форм, що вирішують соціальні завдання.  

Предметом громадського контролю є діяльність вказаних об'єктів з реалізації прав і 

свобод громадян, задоволення їх потреб та інтересів. Процедура громадського контролю 

містить комплекс форм і методів його здійснення відповідно до завдань та характеру 

згаданих вище компонентів. 

Громадський контроль здійснюється для забезпечення прозорості та відкритості 

функціонування діяльності органів  державної  влади,  тому  демократична  влада  має  

сприяти забезпеченню  оприлюднення  моніторингових  звітів  та  результатів  громадської 

експертизи, залученню широкого кола громадськості до аналізу та оцінки роботи органів 

влади. 

Для здійснення громадського моніторингу влади необхідно постійно системно  

працювати  інститутам  громадянського  суспільства,  організовувати збирання інформації  
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про  діяльність  влади  у  конкретних  галузях,  аналізувати  та  систематизувати інформацію 

та її оприлюднювати. 

Найважливішою умовою підвищення ефективності громадського контролю є 

відкритість та прозорість діяльності органів влади, зокрема шляхом поширення доступу до 

інформації про діяльність цих органів, комунальних та інших підприємств, установ та 

організацій через Інтернет. Дослідження співвідношення розвитку Інтернету і демократизації 

суспільства дозволяє зробити висновок, що всесвітню мережу варто визнати важливим 

інструментом суспільно-політичної мобілізації, яка може спрямовувати політичну активність 

мас у конструктивне русло, орієнтувати її на зміцнення і розвиток демократії.  

Отже, громадський контроль є найважливішим чинником розвитку громадянського 

суспільства. Він потрібен перш за все самій публічній владі, щоб підвищити ефективність 

своєї діяльності та забезпечити додаткові заходи її захисту від захоплення впливовими 

політичними й економічними групами. 

На нашу думку, напрямками подальшого дослідження у сфері здійснення громадського 

контролю має бути розширення його форм і методів, відпрацювання правових та 

організаційних механізмів відповідальності підконтрольних об'єктів громадського контролю 

за допущені порушення, що були виявлені, а також забезпечення громадської легітимності 

суб'єктів громадського контролю, підвищення професійного рівня, спеціалізації громадських 

контролерів у відповідних сферах здійснення контролю та запровадження певних механізмів 

запобігання корупції в їхньому середовищі. 

Саме системний характер організації громадського контролю та чітке визначення його 

процедур забезпечить його максимальну корисність. 
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах ринкової економіки велике значення має своєчасність та результативність 

контролю. Від цих факторів багато в чому залежить ефективність сільськогосподарського 

виробництва.  

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 
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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]. 

Оперативний контроль є складовою і невід’ємною частиною процесу управління і тісно 

з ним пов’язаний. Тому сутність і зміст оперативного контролю можуть бути вивчені та 

розкриті тільки у взаємозв’язку з процесом управління.  

Дослідження показують, що для будь-якого господарюючого суб’єкта оперативний 

контроль є необхідною умовою ефективного господарювання, забезпечення захисту майна, 

достовірного стану фінансової звітності та дотримання законодавства. 

У загальному вигляді проблема полягає в тому, щоб поглибити наукові передумови 

розвитку системи оперативного контролю діяльності сільськогосподарського підприємства і 

таким чином сприяти удосконаленню його практики. 

З точки зору методу, організації та інших характеристик оперативний контроль – це 

звичайний контроль і питання стоїть у зміщенні часового акценту. Мається на увазі, що 

контроль поведінки і стану певних груп об’єктів повинен проводитись в короткі проміжки 

часу, достатньо контролювати їх, скажемо, в кінці місяця. Цю обставину необхідно приймати 

до уваги, коли ставиться завдання визначити місце і значення функції контролю в системі 

оперативного управління економічними об’єктами. 

Специфічність методу контролю, який здійснюється в оперативному режимі, полягає в 

тому, що використання планової, нормативної і облікової інформації поєднується з 

оперативною оцінкою фактичного стану економічних об’єктів.  

Суб’єкт контролю практично у всіх необхідних випадках може звернутись 

безпосередньо до об’єкта, визначити його реальну величину, порівняти його з відповідним 

еталоном, встановити відхилення. Специфічність методу пов’язана насамперед з такими 

об’єктами контролю, як елементи незавершених процесів та окремо взяті господарські 

операції.  

Можливість превентивної дії на об’єкт – одна із головних особливих рис функцій 

контролю. Він повинен у всіх можливих випадках забезпечувати сигналізацію не тільки про 

здійснені відхилення від еталону, але й про ті відхилення, які можуть виникнути в 

найближчому майбутньому. 

Ця риса більше всього проявляється в оперативному управлінні двома групами 

об’єктів: окремими господарськими операціями та елементами незавершених процесів. В 

першому випадку можуть бути взагалі попереджені господарські операції, якщо вони 

наносять шкоду в наслідок різних причин, у другому – призупинені процеси, які вже 

відбуваються у зв’язку з прогнозованими від’ємними відхиленнями. 

Валуєв Б.І. зазначає, що: «...оперативний контроль є функцією оперативного 

управління, яка забезпечує порівняння дійсних і еталонних характеристик з метою 

цілеспрямованого регулювання відхилень» [3]. 

Функція оперативного контролю дає можливість забезпечити цілісність та 

життєдіяльність системи оперативного управління економічними об’єктами завдяки її 

впровадження у всі центри прийняття рішень і відповідальності.  

Цим самим досягаються:  

- циклічність оперативного управління певними групами економічних об’єктів, що 

ґрунтується на взаємодії контролю з функціями регулювання і планування;  

- оперативне регулювання ще незавершених процесів, окремих господарських 

операцій, інших об’єктів, управління якими не може здійснюватись циклічним порядком;  

- використання в поточному управлінні оперативної інформації, отриманої шляхом 

порівняння фактичних характеристик, які знаходяться в межах контролю економічних 

об’єктів, з тими критеріями, які прийняті для оцінки ступеня досягнення мети. 
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Узагальнюючи різні визначення [1-4] можна виділити наступні головні риси системи 

оперативного контролю:  

- одна із основних функцій управління; 

- процес, що здійснюється керівництвом і персоналом; 

- система постійного спостереження;  

- контрольне середовище; 

- комплекс засобів безпеки. 

У сільськогосподарських підприємствах необхідно розробляти «Положення про 

систему оперативного контролю», в якому зазначатимуться головні принципи організації 

системи оперативного контролю. В даному документі необхідно виділити об’єкти 

оперативного контролю, контрольовані показники, центри відповідальності, а також ключові 

принципи, та ін. 

Отже, оперативний контроль на рівні підприємства покликаний знижувати ймовірність 

виникнення відхилень безпосередньо в ході функціонування підприємства й управління його 

діяльністю.  
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ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

 

Управління підприємством потребує систематичної інформації для прийняття 

економічно обґрунтованих рішень у виробничій та фінансовій діяльності. 

Бухгалтерський облік залишається основним постачальником економічної інформації 

про господарську діяльність підприємства. Частка останньої, яку отримують через систему 

бухгалтерського обліку, сягає на підприємствах та об'єднаннях 70 і більше відсотків, окрім 

того, вона є точною, повною й достовірною, на відміну від оперативної та статистичної 

інформації. 

Основою інформаційного забезпечення управління підприємством є бухгалтерський 

облік, оскільки він, відображаючи господарські процеси і явища в динаміці, дає змогу 

встановити тенденції та закономірності в розвитку керованого об’єкта, надаючи водночас 

необмежених можливостей для своєчасного напрацювання оптимальних управлінських 

рішень із належним впливом на керований об’єкт.  

Облік повинен формувати інформацію, яка задовольняла би потреби широкого кола 

зацікавлених користувачів. У свою чергу користувачами облікової інформації можна 

вважати:  

1. Адміністрацію – група працівників, котрі несуть повну відповідальність за 

управлінську діяльність підприємства: індивідуальні власники, співвласники, рада 

директорів, управлінський апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри. 
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2. Користувачів із прямим фінансовим інтересом – нинішні та потенційні інвестори, які 

аналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, нинішні та 

потенційні кредитори, які визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного 

погашення заборгованості. 

3. Користувачів із непрямим фінансовим інтересом – державні податкові адміністрації, 

установи банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчають фінансову 

звітність підприємств [2]. 

Як було зазначено, основою інформаційного забезпечення управління підприємством є 

бухгалтерський облік. Тому для виконання завдань, які виникають перед бухгалтерським 

обліком, його розглядають у двох напрямах: фінансовий і управлінський облік. 

Управлінський облік повинен надавати інформацію, засновану на даних як фінансового, так і 

нефінансового характеру, для прийняття рішень керівниками. У сучасних умовах 

управлінський облік завдяки своїм функціям є основним інформаційним фундаментом 

управління внутрішньою діяльністю підприємства, її стратегією і тактикою. Його 

призначення – забезпечення інформації для прийняття оперативних і прогнозних 

управлінських рішень. Отож, метою управлінського обліку є інформаційне забезпечення 

управлінських рішень для досягнення цілей, контролю та регулювання стратегічних, 

тактичних і оперативних цілей і завдань діяльності підприємства.  

Управлінський облік – це система аналізу, прогнозування, планування і координації 

управлінських рішень, що визначають розвиток підприємства на тривалий період. 

Предметом управлінського обліку є виробнича, комерційно-збутова та інвестиційна (у 

частині капітальних витрат) діяльність підприємства і його окремих структурних підрозділів 

у процесі всього циклу управління. 

Для вдосконалення управління на мікрорівні та підвищення конкурентоспроможності 

бізнесу істотне значення має якість інформації. Важливим чинником підвищення якості 

фінансової, управлінської та іншої інформації є вдосконалення облікового процесу на 

підприємстві. До найважливіших об’єктів інформаційного забезпечення управління 

підприємством з позиції реалізації завдань бухгалтерського обліку належать:  

- нормативно-правова база бухгалтерського обліку; 

- облікова політика підприємства; 

- дані синтетичного та аналітичного обліку;  

- первинні документи;  

- фінансова звітність;  

- внутрішня (управлінська) звітність.  

Зазначені об’єкти мають бути покладені в основу формування інформаційного 

забезпечення управління підприємством [1]. 

Облік, як одна з найважливіших складових у системі управління, повинен бути 

організований та регульований практикою науковців, викладачів і бухгалтерів, поєднувати в 

собі професійні знання, досвід, цінності, компетенцію. Від правильності дій бухгалтера 

залежить ефективне функціонування підприємства. 

Отже, облік – це інформаційна база, що забезпечує функціонування таких елементів як 

планування, контроль, аналіз тощо. Тобто він надає інформацію користувачам про стан і 

напрями розвитку підприємства загалом, формуючи основу інформаційного забезпечення 

управління підприємством загалом, а також слугує інструментом, що забезпечує всі рівні 

управління інформацією про стан суб’єктів управління. 
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ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ ПС(БО) 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ» НА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток ринкових відносин та інтеграція економіки України до ЄС зумовили 

необхідність реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності. Основним змістом такої реформи є створення системи національних положень 

стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності на основі гармонізації 

бухгалтерського обліку з міжнародно визнаною бухгалтерською практикою. 

Особливої актуальності та складності сьогодні набуває проблема обліку в сільському 

господарстві, що передусім стосується адаптації міжнародних підходів обліку до реалій 

вітчизняного господарювання. Прикладом такої адаптації є прийняття у 2007 році П(С)БО 30 

«Біологічні активи» [3]. 

Із впровадженням П(С)БО 30 у сільськогосподарських підприємствах облік фінансових 

результатів зазнав суттєвих змін. Однією з проблем під час застосування П(С)БО 30 є оцінка 

продукції за справедливою вартістю при первісному визнанні, що суттєво впливає на розмір 

фінансових результатів [2]. Розрахунки показують, що в деяких господарствах при цьому 

прибуток перевищує базовий (який розраховується без використання П(С)БО 30) майже у два з 

половиною рази, оскільки результати діяльності обчислюються не за товарною, а за всією 

одержаною продукцією. Адже однією з особливостей сільського господарства є часткове 

використання продукції для внутрішньогосподарських потреб. Водночас викривляються фактичні 

результати діяльності підприємства, що призводить до плутанини в обліку, ускладнює роботу 

практикуючих бухгалтерів - практиків і не дає змоги порівнювати результати діяльності 

підприємств різних галузей економіки та належним чином відображати дані в системі 

національних рахунків. Тому впроваджувати П(С)БО 30 доцільно розповсюдити лише на 

сільськогосподарських підприємствах, що підпадають під статус малих підприємств, оскільки 

методика визначення фінансових результатів у них близька до цього стандарту. При цьому оцінці 

за справедливою вартістю підлягають лише перехідні залишки продукції і незавершеного 

виробництва, як це передбачено П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» 

[4]. Великі підприємства повинні здійснювати облік та складати фінансову звітність в порядку, 

який існував до затвердження П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Досліджувані сільськогосподарські підприємства Буського району, зокрема ПП «Агро-

Прогрес», не дотримуються вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» і надалі оцінюючи 

продукцію за плановою і фактичною собівартістю. Аргументом такого напряму ведення 

обліку є те, що справедливу вартість біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

визначити їм дуже складно. Адже інформація про ціни активного ринку не завжди є 

достовірна на певну звітну дату, оскільки ціни змінюються швидко і простежити їх 

коливання на практиці бухгалтеру дуже складно. Отже, виникає велика ймовірність того, що 

отримана інформація про ринкові ціни буде неправдивою, що у свою чергу, призведе до 

неправильного визначення справедливої вартості. 

Справедливу вартість усієї номенклатури біологічних активів та сільськогосподарської 

продукції які є на підприємстві, визначають щомісячно на перше число кожного наступного 

місяця. 

Для документального підтвердження інформації про справедливу вартість біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції пропонуємо оформляти відповідну Довідку (акт) 

http://pro-u4ot.info/files/books/Sopko_Organiz_buxobliku/rozd1.doc
http://pro-u4ot.info/files/books/Sopko_Organiz_buxobliku/rozd1.doc
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про справедливі (ринкові) ціни на біологічні активи та сільськогосподарську продукцію. 

Довідка складається галузевим принципом, або за окремими виконавцямина певну дату. У 

ній зазначають: об’єкт обліку, справедливу вартість одиниці біологічного активу чи 

сільськогосподарської продукції, метод оцінки з посиланням на відповідний додаток, а також 

розмір планових витрат на місці продажу. Упродовж місяця бухгалтери оцінюють 

сільськогосподарську продукцію, використовуючи ціни активного ринку, зазначені в 

Довідці. 

Підтверджувальні документи щодо визначення справедливої вартості оформляють у 

вигляді додатків до Довідки. Зокрема за наявності активного ринку – це копії договорів, 

прайси та ін. За відсутності активного ринку розрахунок справедливої вартості біологічного 

активу чи сільськогосподарської продукції здійснюють за методом, передбаченим П(С)БО 30 

і прийнятим в кожному окремому випадку. Розрахунок оформляють у вигляді Бухгалтерської 

довідки і підписують виконавець і головний бухгалтер. 

У разі значних змін технологічного, ринкового, економічного та правового середовища 

аграрного підприємства, які суттєво впливають на розмір зафіксованої у Довідці 

справедливої вартості окремих видів біологічних активів чи сільськогосподарської продукції, 

складають Додаток до Акту визначення справедливої вартості, в якому зазначають оновлену 

справедливу вартість та причини її перегляду протягом звітного періоду. 

Отже, впровадження методики обліку, визначеної П(С)БО 30 та Методичними 

рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів, суттєво змінює суть 

галузевого обліку, який існує нині.  

Якщо Міністерство фінансів України вирішить і надалі використовувати П(С)БО 30 

«Біологічні активи» у великих підприємствах, вважаємо за доцільне в них обчислювати 

фінансовий результат розрахунком, методика якого наведена в табл. 1 без відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку.  

Таблиця 1 

Уточнювальний розрахунок фінансових результатів від реалізації озимої пшениці  

в ПП «Агро-Прогрес» * 
№ з/п Показники Розмір 

За використання вимог форми 50 –сг. 

1. Вироблено озимої пшениці у 2014 р., ц 18652 

2. Виробнича собівартість озимої пшениці, тис. грн 2770,0 

3. Реалізовано озимої пшениці урожаю 2014 р., ц 11856 

4. Дохід від реалізації озимої пшениці урожаю 2014 р., тис. грн 2365,5 

5. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 1719,2 

6. Витрати для формування повної собівартості (адміністративні витрати, витрати на збут), тис. грн  

76,6 

7. Повна собівартість озимої пшениці, тис. грн (п. 5 + п. 6) 1795,8 

8. Фінансовий результат від реалізації, тис. грн (п. 4 – п. 7 ) 569,7 

9. Фінансовий результат від реалізації без використання витрат п. 6 

 (п. 4 – п. 5) 

646,3 

 

За використання вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» 

10. Вартість за первісного визнанняі всієї продукції, тис. грн (п.1 × справедливу вартість пшениці – 

120 грн. за 1 ц) 

 

2238,2 

11. Результат від первісного визнання всієї отриманої продукції (п.10- п.2) 

- дохід 

- витрати 

 

 

- 531,8 

12. Вартість за первісного визнання реалізованої продукції, тис. грн  

(п. 10 : п. 1) × п.3   

 

1423,8 

13. Зміни доходу з продукції від фактично реалізованої і за первісного визнання (п. 4 – п. 12) рахунок 

701 – рахунок 901 

 

941,7 

14. Фінансовий результат від первісного визнання реалізованої продукції (п.12 – п. 5), тис. грн  

(372,0) 

15. Фінансовий результат, тис. грн. (коригування п. 14 і п.13 ) 569,7 

*Розраховано за даними [1]. 
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Отримані при цьому дані слід наводити у звітності як додаткові дані для подальшого їх 

узагальнення статистичними органами.  

Для виконання вимог своєчасного і повного висвітлення інформації у фінансовому звіті, а 

також для задоволення запитів зовнішніх і внутрішніх користувачів, пропонуємо до складу 

фінансової звітності сільськогосподарських підприємств включити форму 50-сг, розширивши 

перелік показників, які впливають на фінансові результати діяльності. Основними розділами тут 

можуть бути виручка від реалізації продукції за напрямами (каналами) реалізації, витрати на 

виробництво і реалізацію продукції з деталізацією статей, результати від реалізації кожного виду 

продукції тощо.  

За розробки нових нормативних документів, зокрема національних стандартів, уточнення 

плану рахунків бухгалтерського обліку, підготовки інструкцій з обліку на окремих ділянках тощо, 

як правило, необхідно вносити зміни до реєстрів (журналів-ордерів тощо), перебудови програм, 

запровадження нестандартних документів, але вони не відбуваються. 

Рішення приймають бухгалтери-практики, що спричинює безліч помилок у фінансовій та 

інших формах звітності, ускладнює процес формування фактичних даних та їх використання у 

процесі прийняття рішень на перспективу. 

Прогресивні форми обліку, зокрема журнально-ордерна, замінюють на Журнал-Головну, що 

свідчить про деградацію національного обліку, знижується достовірність звітної інформації.  

Вважаємо, що в таких ситуаціях необхідно відтерміновувати введення нових нормативних 

документів, як це робиться під час впровадження МСБО, здійснювати навчання бухгалтерів-

практиків, вводити на рівні районів посади бухгалтерів-консультантів та вживати інших заходів 

щодо підвищення кваліфікації бухгалтерів-практиків. 

При цьому інформація про доходи і витрати від первісного визнання біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції тут недоречна і повинна наводитися додатково у примітках до 

фінансової звітності. 

З урахуванням необхідності збереження на перспективу зіставності показників про 

результати діяльності підприємств різних галузей та форм власності, доцільно залишити у великих 

підприємствах наявну схему обліку фінансових результатів, оскільки вона, по-перше, відображає 

доволі точні результати і, по-друге, дає змогу створити належну систему управлінського обліку в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Наближення обліку і звітності в аграрному секторі економіки України до міжнародних 

стандартів сприятиме активному залученню вітчизняних та зарубіжних інвесторів в сільське 

господарство. 
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ВПЛИВ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ФОРМУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Своєчасні та виважені управлінські рішення, які є наслідком ефективного 

функціонування системи управління виробництвом, забезпечують зростання прибутковості 

підприємств. В системі управління виробництвом чільне місце посідає облік виробничих 

витрат та аналіз собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль за 

ефективним використанням всіх видів ресурсів господарюючого суб’єкта. 

Досліджуючи та узагальнюючи основні положення щодо вдосконалення методики та 

організації обліку і аналізу витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської 

продукції, необхідно зазначити, що використані в процесі виробництва засоби і предмети 

праці, а також жива праця формують поняття «витрати». 

Отже, витрати – це вартість використаної живої і уречевленої праці та сил природи, що 

приймають участь у виробництві продукції, тобто це ресурси, використані для одержання 

доходів.  

В бухгалтерському обліку накопичують різні витрати. В фінансовому – їх склад 

регламентується державою (П(С)БО 16 «Витрати» і відповідні галузеві методичні 

рекомендації), а тому вони повинні відображатися в облікових регістрах за видами, 

передбаченими в нормативних документах. В управлінському обліку витрати класифікують 

за видами у такий спосіб, щоб забезпечити надання інформації користувачам, в першу чергу 

управлінцям, для прийняття управлінських рішень. 

Витрати – це керований елемент, а тому їх рівень і склад планують, обліковують, 

контролюють, аналізують та регулюють. Класифікують витрати з метою вивчення їх впливу 

на результати господарської діяльності підприємства, пошуку шляхів і резервів їх зниження. 

Зменшуючи витрати та/або підвищуючи суму виручки, підприємство збільшує прибуток. 

Розмір витрат на виготовлення конкретного продукту становить його собівартість, 

тобто собівартість продукції – це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і 

реалізацію. На відміну від витрат, у категорії собівартості відображаються не тільки 

взаємозв’язки і залежності, які стосуються переважно процесу виробництва, а й обігу 

споживчих вартостей.  

Для ефективного управління собівартістю, виникає необхідність розробки загальних 

підходів, економічно обґрунтованих принципів її формування. Суттєвим є те, що перелік 

витрат, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), повинен визначатись 

самим підприємством, відповідно до економічної сутності понесених витрат і загальних 

принципів бухгалтерського обліку.            

Собівартість, як один із основних економічних показників, використовується всіма 

підсистемами (планування, облік, аналіз і контроль), що формують загальну інформаційну  

обліково-аналітичну систему управління підприємством, оскільки калькулювання присутнє в 

кожній з них і на кожній стадії виробничого циклу.  

Розглядаючи місце калькулювання в кожній із підсистем економічної інформації 

необхідно відмітити, що планові (нормативні) калькуляції є основою для прийняття 

управлінських рішень, які стосуються майбутньої діяльності підприємств по окремих 

господарських процесах. Призначення сформованих планових і нормативних калькуляцій 

різне: планові необхідні для визначення рівня окремих витрат до початку господарського 

процесу, а нормативні – не тільки для визначення величини витрат, а й для контролю їх рівня 

в системі бухгалтерського обліку. Звітні (фактичні) калькуляції в системі обліку 

відображають виконання запланованого обсягу діяльності і рівня витрат в процесі її 

здійснення. Аналітичне значення калькулювання проявляється при проведенні аналізу 
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собівартості продукції, затрат підприємства, ефективного використання його ресурсного 

потенціалу, оцінки і прогнозування результатів діяльності подвійно: з однієї сторони – для 

формування інформаційної бази(планові, нормативні, звітні калькуляції), а з іншої – як 

інструмент альтернативного вибору і оперативного корегування.  

Методи управління собівартістю досліджують за наступними методами обліку та 

контролю витрат: система обліку «стандарт-кост» (відомий як нормативний метод обліку 

витрат), система обліку «директ-кост», системи планування виробничих ресурсів («канбан» і 

JIT), функціонально-вартісний аналіз (ФВА), метод аналізу і оптимізації витрат з усіх статей 

його застосування (кост-менеджмент), метод АВС, концепція управління витратами 

життєвого циклу (метод LCC). Аналізуючи всю сукупність перерахованих методів необхідно 

зазначити, що кожний з них покликаний вирішувати різні завдання, але вони не виключають 

один одного, а можуть бути реалізовані паралельно чи взаємодоповнюватися. 

Поліпшення методики та організації обліку витрат надає дієвий інструментарій для 

вдосконалення управління собівартістю продукції. Проте в окремих ситуаціях для прийняття 

управлінських рішень необхідна різна інформація про собівартість (одним із принципів 

організації управлінського обліку витрат є твердження «різна собівартість для різних 

потреб»). З цією метою підприємствам, на основі комплексного системного підходу, 

необхідно розробляти власну концепцію управління собівартістю, але при її підготовці 

необхідно враховувати такі основні засади: 1) визнання витрат, які формують собівартість; 2) 

визнання її рівня і структури; 3) класифікація собівартості як одного із способів пізнання 

об’єктів залежно від інформаційних потреб керівництва; 4) розрахунок нормативної 

собівартості на основі методу обліку повних витрат та обчислення неповної (зрізаної) 

собівартості з використанням методу директ-костингу в системі управлінського обліку; 5) 

формування інформації про собівартість продукції для визначення фінансових результатів і 

складання фінансової звітності; 6) аналіз структури собівартості продукції за 

калькуляційними статтями та елементами витрат для виявлення впливу специфічних техніко-

економічних особливостей виробництва конкретних видів продукції; 7) визначення 

собівартості одиниці продукції; 8) вибору оптимальної структури випуску і реалізації 

продукції з урахуванням фактору цін (взаємозв’язок собівартості з ціноутворенням); 9) 

планування собівартості продукції та аналіз ефективності використання ресурсів 

підприємства; 10) контроль за формуванням собівартості на основі децентралізації 

управління та виділення центрів витрат і центрів відповідальності. 

Говорячи про шляхи вдосконалення обліку витрат у рослинництві, особливу увагу слід 

приділити напрямкам пов’язаних із введенням у дію П(с)БО №30 «Біологічні активи». Даним 

стандартом регламентується облік рослин і тварин, від яких одержують 

сільськогосподарську продукцію, додаткові біологічні активи або іншу економічну вигоду. 

Крім того він регламентує визнання облікових об’єктів і порядок їх оцінки, особливості 

обліку доходів і витрат сільськогосподарської діяльності та визначення фінансових 

результатів від біологічного перетворення активів і відображення їх у звітності.  

Під терміном біологічні активи у міжнародних стандартах об’єднано активи, що 

використовуються у сільськогосподарській діяльності (багаторічні насадження, робоча та 

продуктивна худоба, урожай на стадії дозрівання, тварини на вирощуванні і відгодівлі), а в 

Україні – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в 

інший спосіб економічні вигоди.  

Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від біологічного активу перестає 

бути елементом біологічних активів і визначається як окремий актив. Первісне визнання 

сільськогосподарської продукції відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому 

вона відокремлена від біологічного активу. 

Справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці продажу, яка 

застосовується для оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції, фіксується 

у первинних документах. Підприємство може визначити справедливу вартість на дату 
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балансу за останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності 

суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому 

середовищі, у якому діє підприємство). 

Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише за 

обтяжливими контрактами. 

Внаслідок сільськогосподарської діяльності підприємство отримує доходи (витрати) від 

первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

протягом звітного (календарного) року. Такі доходи (витрати) треба визначати як різницю 

між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами, 

пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для отримання біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції. Витрати, пов’язані з біологічними 

перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності. Облік 

витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат, які мають відповідати об’єктам обліку 

біологічних активів, на рахунках обліку виробництва відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» та 

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Варто відмітити, що П(С)БО 30 і Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 

біологічних активів не передбачають калькулювання фактичної собівартості 

сільськогосподарської продукції, визначення калькуляційних різниць та списання їх за 

напрямками використання продукції. Натомість пропонується визначати фінансовий 

результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 

біологічних активів і фінансовий результат від зміни оцінки біологічних активів, що 

оцінюються за справедливою вартістю. 

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів визначається на рахунку обліку фінансових результатів 

шляхом порівняння доходів від первісного визнання (рахунок 710 «Дохід від первісного 

визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») з 

витратами від первісного визнання (рахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») різних видів 

біологічних активів або їх груп та відображається у складі результатів операційної 

діяльності. 

Сума доходу від зміни справедливої вартості біологічного активу, який оцінюється за 

справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу на дату 

балансу, відображається збільшенням його вартості та збільшенням іншого операційного 

доходу.  

Сума втрат від зміни справедливої вартості біологічного активу, який оцінюється за 

справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу на дату 

балансу, відображається зменшенням його вартості та збільшенням інших витрат 

операційної діяльності. 

Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів 

відображається на субрахунку обліку доходів від реалізації готової продукції (субрахунку 

701) на загальних засадах. 

Фінансовий результат обчислюється порівнянням одержаного доходу від реалізації 

сільськогосподарської продукції та біологічних активів як запасів із їх собівартістю на дату 

реалізації. 

Враховуючи вище зазначене, ми бачимо, що в ринкових умовах господарювання 

значно підвищується роль витрат і собівартості як економічних категорій.  

Важливою передумовою вдосконалення методики і організації обліку витрат та  

калькулювання собівартості продукції є застосування в практичній діяльності економічно 

обґрунтованої класифікації витрат, яка повинна визначатися керівництвом відповідно до 

встановлених конкретних виробничих завдань.  
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Визначивши стратегічну ціль - перехід до ринкових форм господарювання, Україна 

взяла курс на проведення корінних економічних реформ: входження національного 

господарства України в систему світового господарства, а саме,  вступ України до 

Європейського Співтовариства (ЄС). Даний стратегічний курс об’єктивно потребує адаптації 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку, звітності та контролю до міжнародних 

стандартів.  

Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, 

створити оптимальну структуру управління, збільшити престиж підприємств і залучення 

інвестицій, вийти на міжнародний рівень господарювання – найважливіші завдання 

керівників підприємств. Неможливо уявити собі успішну сучасну компанію, співробітники 

якої не були б оснащені  комп’ютерами. Тільки співробітник, який володіє навичками роботи 

на комп’ютері здатний забезпечити високу конкурентоспроможність. Американський 

генеральний директор комп’ютерної корпорації «Apple» Стів Джобс вірив у те, що 

комп’ютер стане товаром широкого використання. На початку 80-их років ця ідея здавалася 

божевільною, адже люди вважали, що персональні комп’ютери - це зменшена копія великих 

комп’ютерів. Так вважала і компанія IBM. Стів же думав про це зовсім по-іншому. Він вірив, 

що комп’ютери змінять світ і стануть чимось, що він називав «велосипедом для мозку» . Що 

вони дадуть людям можливості, про які ті навіть не мріяли 

Тому актуальність дослідження питань комп’ютеризації обліку та діяльності 

підприємства в цілому є незаперечною. 

Дослідженням проблематики цього питання вчені займаються відносно нещодавно, 

оскільки стрімкий розвиток комп’ютерних технологій ми спостерігаємо лише останніми 

десятиліттями. Розвитком та впровадженням комп’ютерних інформаційних систем на 

підприємстві займалися такі вчені як: М.Т.Барановський, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, 

СВ.Іхваненков та ін.  

Метою дослідження є вивчення особливостей впровадження та експлуатації 

інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також визначення їх місця та ролі в системі 

управління, проведення аналізу, виділення основних переваг та недоліків комп’ютеризації 

облікового процесу та запровадження комп’ютеризації обліку на підприємствах різних 

галузей економічної діяльності.  

Створення та використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сприяє 

прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, покращенню його організації, 

підвищує ефективність праці бухгалтерів. Впровадження системи дозволяє переходити на 

нові методи управління, на якісно новий рівень менеджменту і ведення бухгалтерського 

обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. 

Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у користувачів набули 

програми  «1С: Підприємство», «Парус-Підприємство», «Бухсофт», «Головний бухгалтер» та 

інші. Ці програми мають всі характеристики для того щоб забезпечити автоматизацію обліку 

на підприємстві. 

Позитивний результатом впровадження інформаційних систем на підприємстві є: 

впорядкування бухгалтерського обліку; збільшення кількості інформації, що надходить з 

даних бухгалтерського обліку; зниження кількості бухгалтерських помилок; підвищення 

оперативності обліку. 
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На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства користь від інформаційних 

технологій є очевидною. Проте, обстеження діяльності підприємств Горохівського району 

Волинської області, засвідчило існування низки проблем щодо автоматизації діяльності 

підприємств, так і їхніх облікових підрозділів. Близько 50% підприємств району зазначили, 

що бухгалтерський облік у них або неавтоматизований взагалі, або автоматизовані його 

окремі ділянки. Даний показник перевищив середній статистичний по Україні, що становить 

40%. 

Проблема створення та впровадження інформаційних систем на підприємствах залишається з 

найскладніших в Україні. Для цього потрібно здійснити попередню роботу з реорганізації та 

відмову від застарілих стереотипів. Причинами невдалого впровадження можуть бути: 

відсутність чітких цілей проекту; неготовність підприємства до змін; не приділення належної 

уваги керівництва проекту; тривале проектування систем і планова довготривала 

експлуатація з мінімальними змінами; не має прямого доступу працівників до інформації; 

проектування виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації. 

При впроваджені нових інформаційних систем на підприємстві обов’язково потрібно 

оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх моральне зношування. Після 

закінчення заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення необхідно 

узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації програмного забезпечення та 

особливості ведення обліку на підприємстві. 

При виборі програмного забезпечення слід врахувати таку якісну оцінку: 

ведення синтетичного та аналітичного обліку активів, зобов’язань з елементами 

управлінського обліку; формування фінансової, податкової, статистичної звітності; подання 

іншої додаткової інформації для потреб ведення бухгалтерського обліку; на базі даних 

можливостей проводити автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю 

підприємства. 

Обов’язково потрібно враховувати термін корисного використання програмного 

забезпечення. Адже серед усіх тих програм, які є доступними для нас, багато програмних 

продуктів є недосконалими та при використанні дають збої. Тому, якщо підприємство 

поставило за мету впровадженні комп’ютерних систем в облік, воно повинне користуватись 

ліцензійними та протестованими програмами. Ввести у Штатний розпис спеціаліста, який 

буде обслуговувати програмне забезпечення. В певній мірі цього питання торкається і 

проблема комп’ютерної грамотності працівників.  

Для прикладу як вдалої автоматизації обліку і управлінської діяльності можна 

поставити банківську систему. 

Звичайно, необхідно зазначити, що вдала автоматизація банківської діяльності 

визначається в певній мірі її специфікою – роботою з грошима, цінними паперами та іншими 

активами. Адже, не на кожному підприємстві інших галузей економіки можна настільки 

вдало автоматизувати облік та управлінську діяльність. На нашу думку, ця проблема вимагає 

створення особливого підходу до автоматизації з урахуванням особливостей функціонування 

підприємства. 

Рівень досягнутих Україною результатів в економічному й соціальному розвитку, а 

також завоювання місця повноправного партнера в світовій економічній системі значно 

залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та наскільки ефективно будуть 

використовуватися сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а 

також їх роль у підвищенні ефективності суспільної праці. 

Отже, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві  суттєво підвищується завдяки 

комп’ютеризації облікової роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо при 

розробці інформаційної системи мінімізувати вплив розглянутих негативних факторів, що 

дозволять розвивати і вдосконалювати сучасні системи бухгалтерського обліку. Процес 

комп’ютеризації є таким, що вимагає співпраці фахівців різних сфер суспільного життя, 

згрупування сил спеціалістів різного напряму. Тільки за умов співпраці і обліковців, і 
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спеціалістів з комп’ютерного програмування усі існуючі на сьогодні недоліки автоматизації 

облікового процесу можуть бути усунені та досягнемо нових результатів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА 

 

Збільшення обсягів виробництва  продукції рослинництва та покращення її якості  є 

актуальним питанням на сьогодні,  особливо за умов,  коли світовою тенденцією є зростання 

вартості продукції сільського господарства. В зв'язку з цим питання обліку і контролю 

витрат в галузі рослинництва є  досить вагомим, оскільки облік є основним джерелом  

інформації, необхідної для управління та контролю витрат за економічними показниками 

виробництва продукції рослинництва. 

Управління витратами на сільськогосподарських підприємствах є важливим засобом 

побудови системи обліку витрат, з урахуванням стратегічних та тактичних цілей і вимог 

керівництва. Це складний процес, що передбачає не тільки зважену класифікацію, а й 

систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під впливом внутрішніх і 

зовнішніх факторів, прийняття рішень щодо поліпшення структури собівартості продукції, 

ціноутворення. [2]. 

У відповідності до прийнятого 07.02.2013 р. Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 "Витрати", витрати — зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) 

[1]. 

Слід відмітити, що до сучасного часу у практиці діяльності підприємств різних галузей 

економіки та теоретичній спадщині не існує загальноприйнятої класифікації методів 

планування та обліку витрат і пов'язаного з ним контролю виробничих витрат (стандарт-

кост, директ-костинг, нормативний метод, чекова форма контролю витрат). Ці методи 

відрізняються один від одного організаційно-правовими та методологічними засадами. 

Дослідження проводились на базі приватного підприємства «Слава» Хотинського 

району Чернівецької області. 

Як ми знаємо, визначення результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства залежить від собівартості виробленої продукції. Для виробництва 

конкурентоспроможної продукції калькуляція собівартості повинна здійснюватись в розрізі 

не тільки бухгалтерського обліку, але й використовуватися для контролю і управління 
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витратами. В даний час найбільш повно цим вимогам відповідає калькуляція собівартості 

продукції в системі, пропонуємо запровадити в ПП «Слава» систему калькулювання витрат 

за методом директ-костинг.  

Метод директ-костинг базується на тому, що всі витрати поділяються на прямі і 

непрямі. Прямі витрати безпосередньо відносяться на той чи інший вид продукції. Основною 

ознакою директ-костингу є те, що собівартість калькулюється тільки на основі прямих 

звітних виробничих витрат; решта витрат – постійних і невиробничих покривається за 

рахунок загального доходу підприємства. 

 Використана в системі директ-костинг класифікація витрат дає чітку інформацію по 

видах продукції, по прямих витратах. Ця інформація необхідна при розробці програм по 

збільшенню рентабельності кожного виду продукції зернових культур, що вирощує 

господарство.  

Інтеграція управлінського і фінансового обліку є другою особливістю системи директ-

костинг. Її суть полягає в тому, що записи на рахунках управлінського і фінансового обліку 

об’єднуються в загальну систему таким шляхом, що всі внутрішні операції виробничого 

обліку відображаються в головній книзі. Звіти про виробничі витрати і звіти про прибутки та 

збитки регулярно надаються керівництву у вигляді залежності даних «витрати – обсяг – 

прибуток». При запровадженні на підприємстві системи директ-костинг пропонуємо для 

обліку витрат використовувати відомість обліку змінних витрат, яка є регістром 

аналітичного обліку. Дана відомість надаватиме інформацію про розмір витрат наростаючим 

підсумком з початку року в розрізі статей витрат і її дані використовуватимуться для 

розрахунку маржинального доходу.  

З метою отримання місячного результату реалізації зернової продукції, пропонуємо 

застосовувати розрахунок фінансового результату від реалізації продукції зернових культур, 

який складається в кінці місяця бухгалтером по обліку процесу реалізації і підписується 

головним бухгалтером і керівником. В ньому показується маржинальний і чистий дохід. При 

використанні директ – костинг не всі витрати включаються до собівартості продукції 

звітного періоду. Постійні витрати не утворюють елементів собівартості і вони як витрати 

даного періоду списуються за рахунок отриманого прибутку протягом того періоду, в якому 

були понесені [3].  

Система директ – костинг дозволяє здійснювати більш оперативний контроль за 

постійними витратами, ніж це можливо при системі повного розподілу витрат, оскільки в 

процесі контролю за собівартістю продукції використовуються стандарти на постійні 

витрати та змінні. Таким чином впровадження системи директ – костинг в ПП «Слава» 

матиме наступні переваги:  

 дані про собівартість, обсяг, прибутки, необхідні для цілей планування прибутку, 

завжди можна отримати з регулярної і тому керівництву непотрібно вести паралельно два 

розрахунки для пов’язання їх один з одним;  

 прибуток за певний період не змінюється під впливом постійних накладних витрат 

при змінні залишків запасів;  

 підкреслюється вплив змінних на прибуток;  

 показники маржинального доходу дозволяють оперативно оцінити продукцію;  

 система директ – костинг оцінює запаси відповідно до поточних витрат, 

необхідних для виробництва продукції. 
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ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 

 

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства яка задовольняє потреби 

людини в високоякісних продуктах харчування, частка яких в раціоні складає 35 %. 

Оперативний аналіз в тваринництві найбільш ефективний, його проведення в тваринництві 

можливе і необхідне. У процесі проведення аналізу необхідно виявляти й вивчати не всі 

фактори, що впливають на виробництво продукції і її собівартість, а лише основні, 

вирішальні на даний час і в даній ланці виробництва, тобто ті, які призводять до суттєвих 

відхилень від програми виробництва й собівартості продукції. Вибірковий підхід спричинено 

такими умовами: неможливістю оперативного аналізу впливу всіх факторів і часто великою 

залежністю від якогось одного фактора (невихід кількох робітників на зміну, брак матеріалів, 

електрики тощо).  

Головною задачею оперативного аналізу є постійний контроль раціональності 

функціонування господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами 

виробництва і реалізацією продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних 

внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення; виконання і перевиконання бізнес-

плану. Оперативний економічний аналіз на відміну від поточного наближений у часі до 

моменту здійснення господарських операцій.  

Оперативний економічний аналіз охоплює: оцінку ступеня впливу різних факторів на 

відхилення від плану (норм) за цими показниками; з’ясування конкретних причин дії 

окремих факторів, установлення винуватців недоліків; швидку розробку і здійснення заходів, 

спрямованих на усунення негативних факторів, поширення передового досвіду. 

Джерелами інформації для проведення такого аналізу є: первинна документація, дані 

бухгалтерського оперативно-технічного обліку, статистичного, а також матеріали особистого 

спостереження.  

Оперативний аналіз – це різновид поточного аналізу, який  здійснюють синхронно з 

робочим процесом, причому на рівні господарських операцій. Щоденний оперативний аналіз 

– це вихід молока, продуктивність 1 дійної та фуражної корови, валова продукція. Дані по 

надоях групують по фермах і по господарству і цілому по 5 днівках. Показник надою молока 

на 1 корову краще розглядати наростаючим підсумком з початку року і порівнювати цей 

показник з минулим роком. 

За результатом оперативного аналізу вживаються необхідні заходи для поліпшення 

виробничої ситуації.  Також аналізують якість продукції, особливо жирність молока. 

Оперативний аналіз виробництва молока здійснюється щоденно шляхом накопичення 

оперативних даних про надої молока, які беруть головним чином з первинних документів. 

Дані заносять до спеціальної аналітичної книги щоденно. Також до цієї книги роблять записи 

про кількість молока, що продано державі за кожен день.  Крім того підприємство 

щомісяця або щокварталу подає терміновий статистичний «Звіт про стан тваринництва» ф. 

№ 24 с.- г .). 

Продукція тваринництва надходить більш-менш рівномірно впродовж року. Це дає 

змогу проводити економічний аналіз виконання плану виробництва тваринницької продукції 

за кожний місяць та інші періоди року в помісячному розрізі. При аналізі виробничої 

програми з тваринництва важливо систематично контролювати виконання плану з 

показниками обороту поголів’я тварин та його продуктивності. Упродовж року в практиці 

господарства контроль виконання виробничої програми тваринництва часто обмежується 

щоденним зведеннями про хід виробництва молока державі.  

Таким чином, стабілізація і подальше нарощування виробництва молока пов'язані із 

забезпеченням економічного стимулювання виробників усіх форм власності в розвитку 
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молочного скотарства; посиленням державного регулювання економічними процесами 

розвитку галузі; підвищенням використання продуктивного використання землі, 

збільшенням виробництва високоякісних кормів; поліпшенням використання генетичного 

потенціалу продуктивності худоби; впровадженням комплексної механізації на фермах і 

енергозберігаючих технологій; поліпшенням умов праці і підвищенням платоспроможного 

попиту населення.  

За результатом оперативного аналізу вживаються необхідні заходи для поліпшення 

виробничої ситуації.  

Виконання виробничої програми тваринництва аналізують за кожною обліковою 

групою тварин з деталізацією загальногосподарських показників по відділках, фермах та 

інших виробничих підрозділах. 

Оперативний економічний аналіз включає в себе такі етапи:  

1. Визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними та кількісними 

показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів за зміну, добу, п'ятиденки, 

декади і т.д.;  

2. Оцінка ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану (норм) за цими 

показниками;  

3. З'ясування конкретних причин дії окремих факторів, встановлення винуватців 

недоліків;  

4. Швидка розробка і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних 

чинників, поширення передового досвіду.  

Оперативний аналіз в тваринництві безперервний. За виконанням заходів щодо 

наслідків аналізу слід установлювати дійовий і повсякденний контроль, інакше одні й ті самі 

недоліки в роботі будуть знов повторюватися в наступних матеріалах перевірок і висновках.  

Впровадження оперативного аналізу сприяє дотриманню технологічної дисципліни, 

збільшенню обсягів виробництва і підвищенню конкурентоспроможності продукції, 

зростанню ефективності господарювання. 

Велике значення для оперативного аналізу мають терміни спостережень і прийняття 

необхідних рішень. Що раніше надходить повідомлення про відхилення, то скоріше можна 

припинити перевитрату ресурсів. Необхідно, щоб виконавці знали про відхилення від норм 

негайно.  

 

Велінець Н.В. 

к.е.н., доцент Сиротюк Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла 

необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало 

потребу створення органів фінансового контролю (аудиту). 

Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес його розвитку 

супроводжується виникненням проблемних питань, що обумовлені впливом цілого ряду 

чинників і обставин:  

- недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту; 

- незначний практичний досвід; 

- відсутність методики з проведення та документування процесу аудиту.  

Постає необхідність обґрунтування підходу, який би дозволяв розглядати аудит як 

цілісну систему з розвинутими інфраструктурою та забезпеченням, оцінювати її 

ефективність, характер та ступінь впливу на суспільно-господарські процеси. 
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Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка 

даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з 

метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 

та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів [4].  

Причини виникнення і розвитку аудиторської діяльності безпосередньо пов’язані з 

особливостями ринкової економіки. Прийняття будь-якого управлінського рішення має 

ґрунтуватися на економічній інформації, яка формується переважно на основі даних 

бухгалтерського обліку. Головною метою аудиту є перевірка правильності, законності, 

повноти і достовірності даних бухгалтерської звітності підприємства.  

Однак, не дивлячись на це, реальної потреби в послугах аудитора, як захисника 

інтересів існуючого чи потенційного інвестора, сьогодні, нажаль, не існує. Не дивлячись на 

законодавчу вимогу щодо обов’язкового підтвердження незалежним аудитором показників 

річної фінансової звітності, інвестори та інші користувачі звітності не відносяться з 

належною довірою до висновку аудитора про достовірність показників фінансової звітності. 

Тому, серйозну стурбованість викликає якість роботи більшості українських 

аудиторських фірм та аудиторів. Це питання піднімається не лише користувачами 

аудиторських послуг і державними органами, але й самими аудиторами, які зацікавлені в 

стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні престижу аудиторської 

професії. 

Проблему підвищення якості аудиту в Україні загострює ситуація, яка склалася на 

світовому ринку аудиту. Вона обумовлена особливостями взаємовідносин між 

користувачами інформації та аудиторськими фірмами. Оскільки аудит спирається на довіру 

зацікавлених осіб до професіоналізму аудиторів, питання підвищення якості аудиторських 

послуг набуває першочергового значення.  

Тому, подальший розвиток аудиторської діяльності потребує вирішення питань з 

підвищення її якісного рівня, що значною мірою дозволить підвищити ступінь довіри до 

інформації, наданої аудиторами, з боку всіх зацікавлених користувачів.  

З економічної точки зору, якість – це здатність об’єкта чи дії задовольняти вимоги 

особистого, виробничого чи суспільного порядку завдяки властивостям, які складають його 

споживну вартість [1]. 

 Якість аудиторських послуг – це систематичне дотримання суб’єктами аудиту в 

Україні вимог Кодексу професійної етики аудитора, вимог стандартів аудиторської 

діяльності, рішень АПУ [5]. 

Критерієм якості при проведенні аудиту вважається, насамперед, виконання 

аудиторами вимог міжнародних стандартів аудиту. Для вирішення такого роду проблем 

аудиторські фірми намагаються враховувати рівень професійної компетентності своїх 

співробітників у вигляді кваліфікаційних вимог, що висуваються до посад, передбачених 

структурою їх управління. 

Забезпечення якості аудиторських послуг можливе  через запровадження 

нормативних базових вимог та внутрішніх регламентів щодо формування і ведення системи 

управління якістю в аудиторських фірмах. Нормативні базові регламенти формуються на 

перших двох рівнях регулювання аудиторської діяльності: 

І рівень - законодавче регулювання (державний рівень); 

ІІ рівень - нормативно-методичне регулювання, контроль (рівень професійних 

організацій). 

Тоді як а розробка та запровадження системи управління якістю здійснюється на 

третьому рівні (ІІІ рівень - внутрішнє регулювання аудиторських організацій (рівень 

суб’єктів аудиторської діяльності) 

Наступним кроком у забезпеченні якості аудиту є забезпечення незалежності 

аудитора та дотримання усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується 
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перш за все дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі професійної 

етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Обов’язковість дотримання правил професійної 

етики зумовлена також особливостями професії аудитора, основними з яких можна виділити 

такі, як:  

- володіння професійними навичками, набутими під час навчання; 

- відповідальність як перед користувачами, так і перед клієнтами; 

- об’єктивність у роботі з клієнтами. 

У відповідності до вимог ЄС, до правил професійної етики, на думку Єременко Д. В., 

необхідно додати наступні положення забезпечення незалежності: аудитор має 

дотримуватись незалежності, як під час аудиту, так і під час надання інших послуг, аудитор 

повинен передбачати всі можливі загрози втрати незалежності та вживати необхідних 

заходів щодо зниження її ризику [3]. 

Доцільно зауважити, що всі аудиторські компанії мають підлягати регулярному та 

обов'язковому контролю якості аудиторських послуг. Такий вид контролю повинен 

попереджувати імовірні помилки в роботі аудиторських компаній, покращити якість послуг 

та роботу аудиторської компанії. Ст. 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» 

передбачено здійснення такого контролю Аудиторською палатою України.  

Даний контроль дасть змогу створити у кожного суб’єкта аудиторської перевірки 

ефективну внутрішню систему якості, оскільки для отримання Свідоцтва про відповідність 

систем контролю якості необхідно організувати політику та процедури стосовно: 

відповідальності керівництва за якість; етичних вимог; прийняття завдання, продовження 

співробітництва з клієнтом та виконання конкретних завдань; людських ресурсів; виконання 

завдань; моніторинг [2]. 

Відсутність хоча б одного з елементів може зробити систему контролю якості 

аудиторських послуг недієвою. Тому регулярний контроль якості аудиторських послуг є 

актуальним завданням сучасного інституту аудиторства в Україні, що гарантує розвиток 

аудиторської діяльності в майбутньому.  

Отже, вирішення питання якості аудиторських послуг за цими напрямками дасть 

можливість досягти суб’єктами аудиторської діяльності стратегічної цілі – надання  якісних 

послуг, що підвищить довіру клієнтів до їх діяльності. 
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТІВ ПАТ 

«ГАЛИЧИНА» НА ОСНОВІ BCG-МАТРИЦІ 

 

Приватне акціонерне товариство «Галичина» Радехівського району Львівської 

області, на сьогоднішній день є одним з передових постачальників молокопродуктів України 

та продовжує нарощувати частку в цьому сегменті. 

Підприємство випускає молочну продукцію під трьома торговими марками: 

національною - ТМ « Галичина» та регіональними (представленими лише в західних 

областях України) – « Молочар» та « Дві корівки». Окрім того, на підприємстві виробляється 

продукція для мережевих супермаркетів, а саме молочна продукція «Премія», яка 

реалізовується в мережі супермаркетів «Сільпо» та «Le Silpo». Найбільшу питому вагу у 

реалізації продукції (65,5%) займають йогурти та інші ферментовані сквашені молоко та 

вершки, серед яких одну третину складають кефір, а другу безпосередньо йогурти. Окрім 

того, підприємство виробляє та реалізовує молоко, масло, сухе молоко та спред. 

Виробництво різних видів молочної продукції, незважаючи на схожість 

технологічного процесу має свої особливості. Відмітимо також, що ПАТ «Галичина» для 

реалізації виробленої продукції використовує різноманітні види упаковки, а саме: плівку, 

стакан, ПЕТ, пюр - пак.  

В стратегічному аналізі підприємства, які займаються виробництвом різних видів 

продукції, як ПАТ «Галичина»і називають диверсифікованими, а власне окремі сегменти, як 

виробництво йогуртів чи виробництво масла вершкового називають стратегічними 

секторами бізнесу. Сукупність стратегічних секторів бізнесу становить портфель або 

корпоративний портфель підприємства. 

Зручним інструментом для порівняння різних стратегічних секторів бізнесу, в яких 

працюють диверсифіковані підприємства, тобто вивчення його господарського портфеля, є 

розроблена Бостонської консалтингової групою (БКГ) спеціальна матриця. Вона дозволяє 

окреслити позиції основних видів продукції підприємства на ринку молочної продукції 

України, проаналізувати їх конкурентоспроможність, та запропонувати для кожного виду 

продукції стратегію подальшого розвитку, яка дозволить покращити фінансові результати 

підприємства. 
У даній матриці для визначення перспектив розвитку підприємства пропонується 

використовувати єдиний показник - зростання обсягу попиту. Він дає розмір матриці по 

вертикалі. Розмір по горизонталі задається співвідношенням частки підприємства, що 

належить його основному конкуренту. Це співвідношення повинно визначати порівняльні 

конкурентні позиції підприємства в майбутньому (табл.1). 

На сьогодні найбільш впливовими на українському ринку молока та молочних 

продуктів, а відповідно і основними конкурентами ПАТ «Галичина» є компанії:  

• «Данон Україна» (11,3% або 133 тис.т), ТМ «Био-Баланс», «Галактон», 

«Простоквашино», «Живинка», «Активиа», «Даниссимо», «Растишка»; 

• «Молочний Альянс» (10% або 117 тис.т), ТМ «Славія», «Пирятинъ», «Златокрай» та 

«Яготинське»; 

• «Люстдорф» (9,4% або 110 тис.т), ТМ «На здоров’я», «Селянське», «Бурёнка», 

«Люстдорф» и «Тотоша»; 

• «Терра Фуд» (8,7% або 102 тис.т); 

• «Вімм Білль Дан Україна» (7,8% або 91 тис.т). 

Для визначення відносної частки ПАТ «Галичина» на ринку молочної продукції ми 

порівняли частку підприємства на ринку окремих видів молочної продукції з часткою 

підприємств лідерів. А саме, стосовно частки на ринку молока та йогуртів, до уваги бралась 
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частка компанії «Данон Україна». Обсяг реалізації сухого знежиреного молока порівнювався 

з аналогічним показником Бродівського заводу сухого знежиреного молока, який 

відноситься до Західної молочної групи. Основним конкурентом на ринку масла вершкового 

є компанія «Люстдорф», а на ринку спреду – компанія «Терра Фуд» з її ТМ «Тульчинка». 

Таблиця 1 

Вихідна інформація для формування БКГ матриці ПАТ «Галичина» 
Вид продукції Темп зростання галузі, % Відносна частка 

підприємства, % 

Молоко рідке оброблене (А) 114,3 0,78 

Молоко сухе знежирене (Б) 128,8 1,24 

Масло вершкове (В) 124,8 0,36 

Йогурти та інші ферментовані та сквашені молоко 

та вершки (Г) 

91,6 0,93 

Спред (Д) 96,0 0,24 

 

За результатами таблиці 1. побудуємо BCG матрицю, яка пропонує наступну 

класифікацію типів стратегічних господарських підрозділів у стратегічних зонах 

господарювання: 

• "зірки" - займають лідируюче положення в швидко-розвиваючих галузях. 

Одночасно вимагають значних обсягів ресурсів для фінансування тривалого росту, а також 

жорсткого контролю за цими ресурсами з боку керівництва; 

• "дійні корови" - займають лідируюче положення у відносно стабільній галузі. Так 

як збут відносно стабільний без будь-яких додаткових витрат, то ці підрозділи приносить 

прибутку більше, ніж потрібно коштів для підтримки їх частки на ринку; 

• "знаки питання" - мають слабкий вплив на ринок в галузі. Для них характерні 

слабка підтримка покупцями і неясні конкурентні переваги. Провідне положення на ринку 

займають конкуренти; 

• "собаки" - відносяться підрозділи з обмеженим обсягом збуту в сформованій галузі. 

За тривалий час перебування на ринку цим підрозділам не вдалося завоювати симпатії 

споживачів, і вони істотно поступаються конкурентам за всіма показниками. 

Матриця BCG стосовно ПАТ «Галичина» відображено на рисунку 1. Вона визначає 

чотири основні позиції в яких може перебувати бізнес (товари) підприємства (квадранти 

матриці), які отримали загальновизнані нині маркетингові назви: «знаки питання», «зірки», 

«дійні корови», «собаки».  
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Рис.1. Матриця BCG ПАТ“Галичина” 
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В залежності від того, яку позицію займає той чи інший бізнес підприємства, тобто в 

якому квадранті матриці він перебуває, вибирається відповідна стратегія даного бізнесу. 

(табл.2) 

Таблиця 2 

Стратегічні альтернативи розвитку продуктів ПАТ “Галичина” 
Квадрант BCG-

матриці 

Види продукції Стратегічні альтернативи 

«Зірки» Сухе молоко знежирене Стратегія утримання, подальше збільшення 

виробництва та оптимізація частки ринку 

«Знак питання» або 

«важкі діти». 

Молоко рідке оброблене, 

масло вершкове 

Стратегія збільшення частки ринку, яка потребує 

значних інвестицій, щодо розширення виробничих 

потужностей та витрат на просування товару. 

«Дійна корова» Йогурти та інші 

ферментовані та сквашені 

молоко та вершки 

Стратегія збереження частки ринку, яка передбачає 

зусилля для того щоб зберегти або збільшити частку 

свого бізнесу на ринку. 

«Собаки» Спред Зберігати свої позиції на ринку, скорочувати обсяги 

діяльності, або виводити цей вид бізнесу з 

господарського портфеля підприємства. 

 

Як бачимо, один сектор бізнесу, а саме виробництво сухого знежиреного молока 

можна віднести до квадранту «зірки». При тому, відмітимо, що частка даного виду продукції 

в структурі товарної продукції ПАТ «Галичина» дуже мала. Для даного виду продукції з 

метою підвищення фінансових результатів підприємству слід застосовувати стратегію 

утримання, дальшого збільшення виробництва та оптимізації частки ринку.  

Два види продукції (молоко рідке оброблене та масло вершкове) за показниками 

темпу зростання ринку та відносної частки на ринку перебувають у квадранті «знак питання» 

або «важкі діти».для перетворення їх на зірок, а отже і збільшення фінансових результатів їх 

реалізації підприємству слід використовувати стратегію збільшення частки ринку. Дана 

стратегія потребує значних інвестицій, щодо розширення виробничих потужностей та витрат 

на просування товару. 

Виробництво йогуртів та інших ферментованих та сквашених молока та вершків 

формально знаходиться у зоні «собаки», хоча за своєю специфікою, даний вид бізнесу можна 

вважати «дійною коровою». Продукт дає найбільші надходження грошей, які йдуть на 

розроблення «знаків питання» та вирощування «зірок». Для даного виду продукції слід 

обрати стратегію збереження частки ринку, яка передбачає зусилля для того щоб зберегти 

або збільшити частку свого бізнесу на ринку. 

Відмітимо, що один вид продукції (спред) відноситься до квадранту «собаки», тобто 

для нього характерні низький темп зростання галузі та низька частка ринку. Продукт вимагає 

великої уваги та зусиль з боку керівництва. У той же час він не приносить грошей і прибутку 

або ж дає дуже низьку фінансову віддачу. Рекомендованими стратегіями для даного 

продукту будуть: зберігати свої позиції на ринку, скорочувати обсяги діяльності, або 

виводити цей вид бізнесу з господарського портфеля підприємства. 

Таким чином, проаналізувавши представлені альтернативи, враховуючи специфіку 

ПАТ ”Галичина”, умови, що склалися на ринку, стратегічну поведінку конкурентів, для 

нашого підприємства можна запропонувати комбінацію стратегій “ обмеженого зростання ”, 

“диференціації” та “покращуй те, що вже робиш”. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Однією з головних облікових проблем, яка особливо загострилося в ринкових умовах, 

є визначення фінансового результату діяльності підприємства. З прийняттям в Україні 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та становленням податкового 

законодавства постала необхідність розробки методології обліку  визначення фінансових 

результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції.  

На сільськогосподарських підприємствах важливим є формування доходів, витрат і 

фінансових результатів від основної діяльності, що пов’язано з виробництвом і реалізацією 

сільськогосподарської продукції і біологічних активів.   Аналіз сучасного стану аграрних 

підприємств засвідчує, що причинами високих витрат і низьких кінцевих фінансових 

результатів виробничої діяльності підприємств є втрати активів, зумовлені відсутністю добре 

налагодженої системи бухгалтерського обліку. Формування фінансових результатів і 

віддзеркалення їх в обліку сільськогосподарськими підприємствами багато в чому пов’язані з 

галузевими особливостями цих господарюючих суб’єктів, тому особливо гостро постає 

питання про необхідність удосконалення обліку фінансових результатів. 

 В бухгалтерському обліку існують кілька методик визначення фінансових 

результатів:  

- для великих підприємств кінцевий результат діяльності  (прибуток або збиток) за 

звітний період відображається у фінансовій звітності (форма 2 «Звіт про фінансові 

результати») і визначається послідовно розрахунковим способом з урахуванням усіх видів 

доходів і витрат, отриманих у процесі здійснення господарських операцій; 

- для малих підприємств в основу розрахунків фінансових результатів діяльності 

покладено модель «затрати випуск», згідно якої кінцевий результат визначається шляхом 

віднімання від доходів витрат матеріальних та фінансових ресурсів. 

Окрема методика розрахунків фінансових результатів діяльності згідно з вимогами 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» та передбачена для сільськогосподарських підприємств .  

В сучасних умовах господарювання аграрні формування при веденні обліку 

біологічних активів і сільськогосподарської продукції стикаються з низкою проблем 

методологічного характеру. Серед них особливе місце займає оцінка активів за 

справедливою вартістю. Причинами цього є ряд обставин: нестабільність державної політики 

щодо формування закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію; недоступність 

інформації щодо вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції на 

активному ринку; відсутність методичного забезпечення механізму формування 

справедливої вартості даних об’єктів обліку та ряд інших.  

Застосування справедливої вартості в обліку не є достатньо виправданим, оскільки 

механізм обчислення такої вартості не врегульований державою та занадто умовний. Так,  

справедлива (ринкова) вартість біологічних активів у різних регіонах України суттєво 

відрізняється за рахунок кліматичних умов, рівня розвитку сільського господарства та 

економіки в цілому, а тому показники діяльності аграрних підприємств не завжди можуть 

бути зіставними. 

В контексті використання оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних 

активів за справедливою вартістю варто також відзначити наступне: 

-   переоцінка активів, виходячи з величини понесених витрат у процесі біологічних 

перетворень та справедливої вартості призводитиме до маніпулювання операційними 

доходами, оскільки витрати різних підприємств відрізняються за величиною амортизаційних 
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відрахувань, заробітної плати, нарахування єдиного соціального внеску тощо, що залежить 

від технічного розвитку підприємства;  

- застосування справедливої вартості суперечитиме принципам історичної (фактичної) 

собівартості та обачності, оскільки пріоритетною буде справедлива, тобто умовна вартість 

активів, яка склалася на ринку, що не завжди залежить від понесених підприємством витрат, 

а тому важливість обліку витрат та калькулювання собівартості нівелюється взагалі. 

Отже, з  врахуванням трудомісткості та затратності процесу оцінки біологічних 

активів за справедливою вартістю врегулювання його повинно бути здійснено на 

державному рівні, що зніме більшість проблем в методиці обліку фінансових результатів 

діяльності агарних підприємств.  
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МІСЦЕ  УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний етап розвитку характеризується загостренням проблеми виживання й 

забезпечення безперервності розвитку будь-якого суб’єкта господарювання в умовах 

мінливого та невизначеного конкурентного середовища. Стрімкий розвиток 

транcформаційних процесів обумовлює необхідність перегляду підходів до облікового 

забезпечення системи управління підприємствами з метою підвищення ефективності 

використання даних для вирішення сучасних проблемних завдань. 

0 Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно розробляти власні 

виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової 

політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські 

рішення. Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна 

інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконанням цього 

завдання і займається бухгалтерська служба підприємства. 

В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв'язку з 

наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності. Господарська 

самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду 

діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо. 

Фінансова самостійність підприємства полягає в його повному самофінансуванні, 

формуванні фінансової стратегії, політики ціноутворення тощо. Виходячи з цього 
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ускладнюються й завдання, що постають перед системою бухгалтерського обліку. В цих 

умовах не обійтись без управлінського обліку, використання якого сприяє вдосконаленню 

всього процесу управління підприємством, створює умови для його оптимізації. 

Більшість теоретиків та практиків в сфері обліку дотримуються думки про те, що 

управлінський облік як самостійний вид формування та використання економічної 

інформації, не тільки має право на існування, але й загально необхідний. Ця позиція знайшла 

відображення в міжнародних стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній 

літературі, в практичній діяльності багатьох зарубіжних та вітчизняних підприємств. 

Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично він часто 

мав другорядне значення після фінансового обліку. Однак розширення підприємств, зміни в 

технологіях, державне регулювання, а також підвищення освітнього рівня менеджерів за 

останні десятиріччя прискорили розвиток управлінського обліку і призвели до широкого 

визнання його як спеціальної області дослідження. Саме тому запровадження управлінського 

обліку на підприємствах є необхідною передумовою їх успішної роботи, створення 

оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах вільної конкуренції 

та зростання їх економічного потенціалу. 

Основними факторами, що сприяють зростанню ролі управлінського обліку, є: 

- посилення конкуренції; 

- розвиток автоматизації виробничих процесів, а також нових методів управління; 

- використання комп'ютерної техніки для управління та автоматизація облікових 

робіт. 

Але незважаючи на це, сьогодні питання про місце і роль управлінського обліку в 

системі управління підприємством є предметом полеміки вітчизняних і зарубіжних 

бухгалтерів та вчених-економістів їх погляди з цього приводу можна класифікувати за 

наступними позиціями: 

-      управлінський облік як такий не існує, є лише виробничий облік, який включає 

планування та облік виробничих витрат, калькулювання та аналіз собівартості продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

- управлінський облік є самостійним видом обліку і навчальною дисципліною; 

- управлінського обліку як такого не існує, оскільки всю інформацію для 

управління підприємством надають оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський 

облік; 

- управлінський облік виступає підсистемою бухгалтерського обліку. 

Останній підхід з нашої точки зору є найбільш правильним. З цієї позиції 

управлінський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, 

інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для 

планування, оцінки та контролю всередині підприємства. 

Отже, управлінський облік є інструментом управління діяльністю підприємства, 

об'єднуючи практично всі функції управління - облік, планування, координацію, контроль, 

аналіз, прийняття рішень. 

Для нормального виконання названих функції необхідна інформація, яку надає, перш 

за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, 

що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність, об'єктивність, 

надійність, повноту, ефективність.  

Управлінський облік призначений для розв'язання таких основних задач:  

- забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими будуть 

консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч юридичних осіб і структурних 

підрозділів);  

- відображення результатів роботи окремих напрямків (ними можуть бути види 

діяльності, групи товарів або інші елементи залежно від специфіки бізнесу) незалежно від 

того, як ці напрямки розподілені між юридичними особами, що входять у бізнес;  
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- відображення результатів роботи структурних підрозділів, якими можуть бути 

відділи, цехи, юридичні особи;  

- здійснення контролю за витратами шляхом їх обліку по видах і центрах витрат;  

- нагромадження статистики про доходи і витрати підприємства у визначеному розрізі 

і виявлення загальних тенденцій;  

- здійснення планування і контролю виконання бюджету як окремими центрами 

витрат, так і бізнесом у цілому, включаючи сукупність юридичних осіб;  

- ведення оперативного обліку розрахунків з окремими контрагентами, 

взаєморозрахунків між власними юридичними особами.  

Організація бухгалтерського управлінського обліку на підприємстві складається з 

трьох етапів: 1) методологічний; 2) технічний; 3) організаційний.  

На першому етапі обирається модель управлінського обліку в залежності від його 

мети, визначаються об'єкти та методи обліку витрат, а також елементи бухгалтерського 

обліку, які можуть служити для формування інформації необхідної для прийняття 

управлінських рішень. Це план рахунків управлінського обліку, складання калькуляційних 

статей та інше.  

На другому -технічному- етапі обирається склад регістрів аналітичного обліку, форми 

внутрішньої звітності і визначення напрямку руху інформації в середині підприємства.  

Третій етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в системі 

управлінського обліку. Створення системи управлінського обліку для конкретних цілей 

також відбувається в три етапи, кожен з яких вирішує специфічні завдання:  

- формування управлінського рішення, облікової задачі або аналіз і опис існуючого 

рішення;  

- прив'язка прийнятих рішень із існуючими управлінськими рішеннями, обліковою 

політикою, бухгалтерською практикою;  

- впровадження облікових технологій.  

Інформаційні потреби у формуванні управлінських рішень задовольняються за умови 

забезпечення комунікації систем управління. Реалізація цілей кожного рівня управління 

можлива за наявності достатньої оперативної та достовірної інформації. Управлінський облік 

надає інформацію, важливу для:  

- визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації;  

- контролювання її поточної діяльності;  

- оптимізації використання ресурсів;  

- оцінки ефективності діяльності;  

- зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.  

Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб 

як стратегічного, так і поточного керування, оптимізацію використання ресурсів, 

забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів.  

Отже, система управлінського обліку дає змогу одержувати інформацію про 

виробничі процеси, оперативно використовувати її та приймати обґрунтовані економічно 

виправдані управлінські рішення по зниженню витрат на підприємство і збільшення 

прибутків. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Ринкові умови функціонування підприємств характеризується високою динамічністю, 

що змушує переосмислювати підходи до управління ресурсами. У керівників підприємств на 

різних рівнях управління, відповідно до виконуваних функцій та повноважень, виникає 

потреба в одержанні інформації. Прийняття виважених і своєчасних управлінських рішень на 

всіх рівнях менеджменту здійснюється на основі точної, достовірної, оперативної інформації. 

Сукупність форм подання такої інформації утворює систему управлінської звітності. Ця 

система може містити документи, звіти, інструкції положення, розроблені і затверджені 

самостійно підприємством. 

Управлінська звітність – це комплекс взаємопов'язаних даних і розрахункових 

показників, що відображають функціонування підприємства як суб'єкта господарської 

діяльності, згрупованих загалом для підприємства й у розрізі структурних підрозділів. 

Система управлінської звітності – це сукупність відповідних форм звітності у 

взаємопов'язаних показниках за об'єктами обліку для прийняття управлінських рішень. Така 

звітність призначена для внутрішнього використання, прийняття управлінських рішень, 

контролю за їх виконанням, прогнозування, планування діяльності структурних підрозділів 

підприємства та для оцінки виконаних рішень. Основою для  складання 

внутрішньогосподарської звітності є первинні та зведені облікові документи і внутрішні 

положення підприємства. 

Управлінська звітність – це інформаційна основа ефективного функціонування будь-

якого підприємства. В умовах ринкових трансформацій поряд з іншими джерелами 

інформації вона слугує додатковим, так і основним джерелом для прийняття ефективних 

рішень. Саме управлінська звітність є базою необхідної інформації, інструментом прийняття 

правильних і обґрунтованих рішень на будь-якому рівні управління. Для сприяння успішної 

діяльності підприємство самостійно розробляє систему управлінської звітності, головною 

метою якої є надання керівництву відповідної інформації щодо рівня прибутковості, рівня 

витрат, зіставлення показників за різні періоди діяльності, переліку управлінської звітності 

та їх користувачів, формату та змісту управлінських звітів, періоду, за який подається 

управлінська звітність та відповідальність осіб за її складання. 

 Забезпечення управлінського апарату інформацією є складним і важливим завданням 

на кожному підприємстві. Тому формування управлінської звітності на підприємствах є 

надзвичайно необхідним оскільки джерелом інформації про умови й результати діяльності 

господарюючого суб’єкта була і залишається звітність. Показники управлінської звітності 

дозволяють задовольняти інформаційні потреби менеджменту підприємства, уможливлюють 

контроль за витратами і результатами діяльності на різних рівнях управління, ухвалення та 

оцінювання виконання управлінських рішень.  Інформаційна база управлінського обліку 

повинна носити системний характер з виділенням певних підсистем, які допомагають 

центральній системі накопичувати необхідну та достатню інформацію.  

Стратегія є системою планування і координації управлінських рішень, яка дозволяє 

визначити розвиток підприємства на певний період. В сучасних умовах для нормального 
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функціонування підприємства необхідно сформувати загальну систему обліку та аудиту, що 

має управлінську орієнтацію. Облікова та аналітична інформація повинна сприяти 

формуванню процесу розробки і реалізації  ділової стратегії підприємства, а інструменти 

обліково-аналітичної системи мають бути вписані в процес стратегічного управління. Тому 

керівництву господарства слід змінити традиційний підхід до системи обліку та звітності та 

зробити її елементом управлінського обліку. Стратегія оцінюється порівнянням результатів 

роботи з цілями. Щоб бути ефективною, оцінка повинна проводитися системно і 

безперервно. Після вибору стратегії і розробки наступного плану керівництво повинно 

провести ретельну перевірку структури організації, щоб з’ясувати, чи сприяє вона 

досягненню цілей організації. Існує динамічна взаємодія між стратегією, структурою і 

середовищем, в якому функціонує організація. Етап формування структури в процесі 

планування являє собою дуже важливу стадію успішної реалізації стратегічного плану. 

 За допомогою інформації управлінської звітності керівництво приймає ефективні 

рішення щодо планування стратегії сталого розвитку підприємства, контролю ходу  

діяльності та оцінки результатів роботи підприємства. Так, керівництво має чітко 

усвідомлювати фінансові наслідки прийнятих ним управлінських рішень. Неправильно або 

невчасно прийняте рішення може негативно вплинути  на результати діяльності в 

майбутньому і навіть поставити під загрозу існування самого підприємства.  

Сучасні технології управління, зокрема управлінський менеджмент зумовили 

необхідність розгляду механізму функціонування єдиної облікової системи організації на 

основі комунікаційної взаємодії складових її обліку в процесі забезпечення необхідною 

інформацією для прийняття управлінських рішень.  

Отже, на сучасному етапі бухгалтерський облік повинен розвиватися в напрямі 

інтеграції з іншими інформаційними підсистемами підприємства, особливо в умовах 

використання сучасних інформаційних технологій. Зміст форм управлінської звітності 

безпосередньо залежить від стратегічних цілей підприємства, організаційно-технологічних 

цілей його діяльності та стану бізнес-середовища. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 

Важливою умовою прибутковості підприємства є ефективне управління. Управління 

як вид діяльності споживає витрати. Щоб проаналізувати ефективність управління потрібно 

мати інформацію про витрати, понесені на його здійснення, тобто знати, на які управлінські 



199 
 

функції споживаються певні ресурси і заради яких цілей, щоб відшукати резерви або 

економії і зменшення цих витрат, або підвищення результатів від їх здійснення. Таку 

інформацію забезпечує бухгалтерський облік. 

У процесі своєї виробничої діяльності підприємство проводить безліч фінансово-

господарських операцій і постійно несе витрати, котрі пов'язані з їх проведенням. Одні групи 

витрат безпосередньо пов'язані зі здійсненням конкретної операції (із конкретним об'єктом 

витрат), інші –  мають загальний характер і необхідні для забезпечення функціонування 

підприємства в цілому. Усі витрати –  і матеріальні, і трудові, і фінансові –  підприємство 

здійснює для забезпечення своєї виробничої діяльності. В процесі операційної діяльності 

підприємства виникають витрати, які не включаються до собівартості продукції (робіт, 

послуг), їх не можна віднести до певного доходу звітного періоду, тому такі витрати 

відображають в складі того звітного періоду, в якому вони відбулися.  

Витрати підприємства регламентуються П(С)БО 16 «Витрати» та відображаються у 

бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. В 

загальному витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 

зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 

витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. До них входять 

собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати.   

Відповідно до законодавства адміністративні витрати включають 

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, до 

яких відносяться: 

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних 

зборів, представницькі витрати); 

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та 

іншого загальногосподарського персоналу; 

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 

ремонт, комунальні послуги, охорона); 

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна); 

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телефакс, факс); 

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; 

- витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім тих, що 

включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

- інші витрати загальногосподарського призначення (послуги Інтернет, 

обслуговування комп'ютерних програм, підписка на періодичні видання, участь у семінарах, 

придбання друкованої продукції, витрати на канцелярське приладдя тощо). 

 Витрати у сфері управління не можна віднести до якоїсь однієї стадії кругообігу. 

Вони однаковою мірою належать до обслуговування всіх стадій кругообігу. Якщо витрати на 

виробничій стадії безпосередньо пов'язані зі створенням продукту, то адміністративні 

витрати пов'язані з усією господарською діяльністю підприємства. Без адміністративних 

витрат не може бути забезпечено безперервність заміни форм вартості в процесі кругообігу. 

Всі ці витрати – це витрати за межами виробничого процесу і не беруть участь у створенні 

продукту, але необхідні для нормального функціонування виробництва, для забезпечення 

безперервності процесу кругообігу. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, а саме 

адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до собівар-тості 

продукції (робіт, послуг).  
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Взаємодія витрат по відношенню до калькулювання собівартості продукції показано 

на рис. 1 

 
 

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за елементами 

аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, тобто на першому етапі 

формуються елементи витрат –  матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на 

другому проводиться їх списання на фінансові результати. 

Облік адміністративних витрат в сучасних умовах вимагає нових підходів до вибору 

ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему управління витратами. 

Класифікаційні ознаки адміністративних витрат підприємства та систему їх обліку 

визначають такі основні критерії: 

- вид господарської діяльності підприємства; 

- організаційна побудова господарської діяльності, яка може характеризуватися 

цеховою або без цеховою структурою виробництва; 

-  галузь і підгалузь виду діяльності, кожна з яких має бути відокремленою у єдиній 

системі бухгалтерського обліку на підприємстві; 

- вид продукції що виробляється на підприємстві; 

-  методи оцінки об’єктів обліку витрат; 

- система організації внутрішньогосподарських відносин; 

- методи формування собівартості продукції. 

Виходячи з особливостей обліку адміністративних витрат можна виділити ряд 

основних проблем, зокрема таких як: 

- неправильне визначення і недостовірна оцінка витрат діяльності; 

- неправильне документальне оформлення і несвоєчасне відображення в реєстрах 

обліку витрат діяльності; 

- надання неповної і недостовірної інформації про витрати діяльності для потреб 

управління. 

На сьогоднішній день виникає також багато дискусій щодо розподілу та списання 

адміністративних витрат. Адміністративні витрати хоч і не беруть участі у створенні 

продукції, але необхідні для нормального функціонування виробництва. Управління 

підприємством і організація його роботи здійснюється заради основної діяльності, тобто 
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сільськогосподарського виробництва і включає управління такими процесами як: постачання 

– виробництво – реалізація. Щоб мати інформацію про повну собівартість виробленої 

продукції для прийняття рішень про доцільність подальшого виробництва того чи іншого 

виду продукції та для потреб ціноутворення потрібно здійснювати науково обґрунтований 

розподіл адміністративних витрат.  

Перш ніж розподіляти адміністративні витрати потрібно визначити об’єкт розподілу. 

Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві [10, с. 240]. Вважаємо, що проміжними 

об’єктами розподілу адміністративних витрат мають бути лише виробничі підрозділи, тобто 

галузі (цехи) рослинництва, тваринництва, підрозділи промислової переробки та географічні 

сегменти, так як витрати допоміжних підрозділів в кінцевому результаті включаються в 

собівартість виробленої продукції і розподіл адміністративних витрат ще й на ці підрозділи 

призведе до подвійного їх включення в собівартість продукції. Кінцевими ж об’єктами 

розподілу адміністративних витрат є окремі види продукції. Наведені пропозиції щодо 

удосконалення обліку адміністративних витрат не відкидають сучасної методики їх обліку. 

Вважаємо, що у фінансовому обліку адміністративні витрати мають списуватись на рахунок 

79 „Фінансові результати”. В управлінському ж обліку адміністративні витрати потрібно 

розподіляти на окремі види виробленої продукції, формуючи її повну собівартість. При 

цьому досліджувані витрати не будуть капіталізуватись у виробничих витратах, а керівники 

матимуть необхідну їм інформацію. 

В сучасних економічних умовах актуальною є розробка і використання у обліковій 

практиці нових підходів до ефективного управління непрямими витратами, важливе місце 

серед яких займають адміністративні витрати. Вдосконалення процесу обліку 

адміністративних витрат є досить нелегким завданням, оскільки існує досить багато 

суперечностей та неточностей в законодавчій та нормативній базах. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарські підприємства піддаються впливу чинникам економічного середовища, 

що його оточує. Доволі часто цей вплив має дестабілізуючий характер та стримує розвиток 

сільськогосподарських підприємств. Це призводить до зниження обсягів виробництва 

продукції та послаблює позиції цих підприємств на ринку. Негативна дія чинників 

економічного середовища загострюється на фоні постійних змін у нормативно-правовій базі, 

низького рівня інвестиційної привабливості галузі та посилення конкуренції як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції. Такі умови 

зумовлюють до пошуку ефективних та дієвих механізмів захисту ключових інтересів 

сільськогосподарських підприємств, мінімізації їх ризиків та протидії ймовірним явищам 

негативного характеру. Тобто постає проблема комплексного забезпечення стабільного 

розвитку сільськогосподарських підприємств на основі розробки організаційно-економічних 

засад у напрямі формування достатнього рівня їх економічної безпеки. 

У науковій літературі можна натрапити на різні тлумачення поняття економічної 

безпеки підприємницької діяльності – від “захисту проти корисливих злочинів”, “стану 

захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз” до “стану ефективного використання 

корпоративних ресурсів” [2, с. 39]. На думку С. Ілляшенко, економічна безпека 

підприємства – це стан ефективного використання його ресурсів [1, с. 145]. Економічна 

безпека підприємства являє собою формування такого стану економічних відносин зв’язків 

між усіма видами ресурсів, при якому гарантується стабільність функціонування, 

підприємницький успіх, прогресивне використання науково-технічних досягнень і 

соціальний розвиток суб’єкта господарювання [3, с. 35]. У свою чергу, А. Поршнєв вважає, 

що економічну безпеку підприємства слід розглядати з урахуванням практичного 

використання таких принципів сучасного менеджменту, як своєчасна реакція на зміну у 

зовнішньому середовищі, бачення перспектив розвитку підприємства, а також одного з 

основних положень сучасної теорії управління – ситуаційного підходу до управління, який 

враховує швидкість та адекватність реакції, що забезпечують адаптацію підприємства до 

умов його існування [4]. Наявність розбіжностей серед учених стосовно трактування суті 

економічної безпеки сільськогосподарського підприємства пояснюється, передусім, 

комплексним характером цього поняття. Під економічною безпекою сільськогосподарського 

підприємства доцільно розуміти такий стан його виробничо-господарських ресурсів, що 

забезпечує безперебійність процесу виробництва продукції та дозволяє ефективно 

протидіяти загрозам внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Сільськогосподарські підприємства в процесі здійснення своєї виробничо-

господарської діяльності постійно перебувають у тісній взаємодії як з внутрішнім, так і 

зовнішнім середовищем. Його природа виходить з обставин, в яких воно безпосередньо 

функціонує. Власне економічне середовище сільськогосподарських підприємств є джерелом 

формування умов, що значною мірою визначають основні напрями їх подальшого росту та 

розвитку. Воно є складною відкритою системою, прогнозування параметрів якої вимагає 

врахування багатьох чинників виробництва. Економічне середовище сільськогосподарських 

підприємств характеризується безперервним процесом розвитку, змін, оновлення та 
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залежністю від природно-кліматичних умов, у результаті чого йому притаманні підвищені 

умови нестабільності порівняно з іншими галузями національної економіки. Рівень 

дестабілізуючого впливу змін економічного середовища на діяльність сільськогосподарських 

підприємств водночас є прямо пропорційним невизначеності його параметрів та сформованій 

здатності підприємств адаптовуватися до умов, що в ньому виникають. Негативна дія 

економічного середовища на сільськогосподарські підприємства проявляється у формі 

загроз, що очікують на них у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності. Варто 

зазначити, що останні здійснюють подвійний, діаметрально протилежний один одному вплив 

на розвиток сільськогосподарських підприємств: з одного боку, – ці загрози мають 

дестабілізуючий вплив на їхню діяльність, а з другого – спонукають до пошуку ефективних 

методів боротьби з ними, тобто безпосередньо формування належного рівня економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств у розрізі її функціональних складових.  

Негативна дія дестабілізуючих впливів на діяльність сільськогосподарських 

підприємств вимагає розробки дієвого інструментарію забезпечення економічної безпеки та 

посилення рівня захисту підприємств від загроз економічного середовища, що полягає у 

розробці адекватних превентивних організаційно-економічних механізмів. Одним із 

пріоритетних напрямів зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств є 

вдосконалення його інституційного середовища, що зумовлюється такими чинниками: 

доволі часте урегулювання ситуації неекономічними методами; відсутність єдиної 

затвердженої програми розвитку сільського господарства, яка була б погоджена на всіх 

рівнях; надання переваги економічним вигодам у короткостроковій перспективі, поряд з 

довгостроковими цілями; зростаюча частка трансакційних і представницьких витрат у 

загальній їх структурі; постійний конфлікт інтересів, що зумовлений умовами конкурентної 

економіки; наявність різного роду інституційних бар’єрів розвитку сільського господарства; 

порушення умов виконання договірних зобов’язань; недосконалий механізм ціноутворення 

на сільськогосподарську продукцію. 

Удосконалення інституційного середовища економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств є основою для формування організаційно-економічних 

засад її зміцнення на рівні конкретних підприємств. Головним інструментом підвищення 

рівня економічної безпеки сільськогосподарського підприємства є безпосереднє управління 

цим процесом. Воно має базуватися на детальному та комплексному аналізі її складових з 

урахуванням показників, що її формують. Забезпечення збалансованого та гармонійного 

розвитку сільськогосподарського підприємства вимагає побудови чіткого механізму, який 

давав би змогу коригувати основні показники економічної безпеки сільськогосподарських 

підприємств для втримання їх у рамках гранично допустимих меж. Стратегічним завданням 

механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств є розробка 

науково обґрунтованих методів і прийомів, на основі яких вони змогли б уникати зон ризику. 

Стратегія економічної безпеки сільськогосподарських підприємств має виходити з 

наявного їх виробничого потенціалу. Вона є основним внутрішнім орієнтиром формування 

економічної безпеки сільськогосподарського підприємства, що задає параметри всього її 

розвитку. Стратегія економічної безпеки сільськогосподарських підприємств повинна 

максимально враховувати можливі чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, 

що можуть перешкоджати в процесі її реалізації. Прийнята стратегія економічної безпеки в 

сільськогосподарському підприємстві покликана забезпечувати: розширене відтворення і 

сталий розвиток сільськогосподарського підприємства; використання сильних і нівелювання 

слабких сторін сільськогосподарського підприємства; розподіл сфер впливу щодо її 

реалізації; підвищення економічної безпеки за рахунок формування належного рівня її 

функціональних складових; формування превентивного механізму захисту від ймовірних 

внутрішніх і зовнішніх загроз та нейтралізацію вже існуючих; виявлення прихованих резервів 

розвитку та нарощення виробничих потужностей; мобілізацію конкурентних переваг 

підприємства в напрямі формування достатнього рівня його економічної безпеки; 
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формування надійного ділового оточення сільськогосподарських підприємств у процесі 

виробництва, переробки, реалізації та транспортування продукції. 

Розробка організаційно-економічних заходів у напрямі підвищення рівня економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств повинна відбуватися у злагодженій взаємодії 

суб’єктів інституційного середовища (державних установ, фінансових інституцій, ділового 

оточення підприємства тощо) та безпосередньо сільськогосподарських підприємств. Своєю 

чергою, реалізація адекватних заходів стосовно управління економічної безпеки має 

здійснюватися у відповідності до умов внутрішнього та зовнішнього середовища 

сільськогосподарського підприємства. Така послідовна узгодженість дій забезпечить 

посилення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств на ринку та підтримку 

процесів їх розширеного відтворення. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ І 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в останнє десятиліття ХХ століття 

поставило питання про подальші шляхи і перспективи цього розвитку. Це питання є 

актуальним не тільки для фахівців в галузі інформатики, а й для фахівців з галузі 

менеджменту. 

Одним з найважливіших питань людської діяльності є управління, яке проявляється 

практично у всіх сферах нашого життя. Ще Норберт Вінер – американський учений, 

видатний математик і філософ, основоположник кібернетики та теорії штучного інтелекту – 

зауважив, що всі види управління базуються на обробці інформації. Управління будь-яким 

колективом вимагає накопичення і обробки інформації, що надходить як ззовні, так і з 

самого колективу. І всі суб'єкти цього процесу отримують, запам'ятовують і обробляють 

інформацію, щоб на основі її та накопиченого власного досвіду прийняти те чи інше 

управлінське рішення. Управління машинами і механізмами сьогодні також перейшло на 

якісно новий рівень – замість жорсткого механічного контролю повсюдно впроваджується 

гнучке інтелектуальне управління, що базується на мікропроцесорній техніці, математичних 

моделях і програмному забезпеченні. В результаті підвищується продуктивність праці, 

зростають обсяги виробництва, знижується собівартість продукції, що виробляється. Всі ці 

досягнення стали можливі з застосуванням інформаційних технологій в управлінні 

економікою, колективом, пристроями. 

Використання систем інформації та інформаційних технологій при інтенсивному 

становленні ринкових відносин є найбільш важливим елементом успішного менеджменту. 

Компанії все частіше використовують підтримку сучасних систем інформації та 

інформаційних технологій, щоб тримати під наглядом як зовнішні, а так само внутрішні 
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потоки інформації, що постійно збільшуються, застосовувати їх для аналізу, складання 

прогнозів, прийняття управлінських рішень. Варто також відмітити, що при здійсненні 

внутрішньофірмових процесів функція інформаційних технологій перестала бути 

допоміжною. Вона перетворилася в найважливіший складовий компонент продукту або 

потужностей виробництва. Господарські ризики сьогодні багато в чому обумовлюються 

ризиками в сфері інформаційних технологій.  

Проте, можливості інформаційних технологій реалізуються тільки тоді, коли вони 

пов'язані з іншими інформаційними технологіями, що об'єднані в мережі або системи. 

Технології та системи представляють рівноправні і взаємодоповнюючі частини практичного 

і професійного дослідження.  

Мабуть усім відомий вираз: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». В останні 

роки для топ-менеджменту в самих різних організаціях потрібна інформація про товари на 

глобальному ринку, що користуються твердим попитом. Сьогодні топ-менеджмент частіше 

вимагає, щоб були знайдені нові концепції управління, ефективні для роботи на глобальному 

ринку в умовах клієнто-орієнтованої економіки. Але, очевидно, інформацією потрібно не 

тільки володіти, а ще й грамотно розпоряджатися, адже мало створення і впровадження 

інформаційної системи на підприємство, потрібно ще й правильно, швидко і злагоджено 

навчитися з нею працювати для отримання найвищих результатів. 

Універсальних рецептів, які могли б однаково підходити різним компаніям, немає. 

Але є методи, з використанням яких можуть бути побудовані ефективні системи управління 

підприємством. Серед цих методів варто відмітити такі: MRP – планування матеріальних 

потреб, MRP II представляє методологію, спрямовану на ефективне управління усіма 

виробничими ресурсами підприємства, ERP – планування ресурсів підприємства – системи, 

які орієнтовані на роботу з фінансовою інформацією для вирішення завдань управління 

великими корпораціями з рознесеними територіально ресурсами, TPS – основні ділові 

системи, які обслуговують експлуатаційний рівень організації, OAS – системи автоматизації 

діловодства, MIS обслуговують управлінський рівень організації, забезпечуючи менеджерам 

доступ до поточної роботи організації та історичним звітів, DSS – системи підтримки 

прийняття рішень, EIS – виконавчі інформаційні системи, що обслуговують стратегічний 

рівень організації та орієнтовані на рішення неструктурованих завдань та ін. 

Інструментальними засобами управління інформаційними системами виступають 

інформаційні технології, що мають різні видові характеристики і класифікуються у 

відповідності до типів інформаційних систем, в яких можуть бути використані. Наприклад, 

технології аналітичної обробки даних (OLAP-технології) представляють собою інструмент 

для динамічного багатовимірного аналізу поточних і історичних даних в інтерактивному 

режимі. Технології «видобутку даних» (Data Mining) розроблені для пошуку і виявлення в 

даних прихованих зв'язків і взаємозалежностей з метою надання їх керівнику в процесі 

прийняття рішень. Для цього використовуються статистичні методи кореляції, оптимізації та 

інші, що дозволяють знаходити ці залежності і синтезувати дедуктивну (узагальнюючу) 

інформацію. Для вирішення задач, що відносяться до класу неформалізованих і слабо 

структурованих, використовують технології штучного інтелекту (AI). Технології віртуальної 

реальності (VR) призначені для створення навколишнього середовища, яка здається 

реальною користувачу-людині. Технологія IDEF3 добре пристосована для збору даних, 

необхідних для проведення структурного аналізу системи. На відміну від більшості 

технологій моделювання бізнес-процесів, IDEF3 не має жорстких синтаксичних або 

семантичних обмежень, які роблять незручним опис неповних або нецільних систем. 

Інформаційні технології надають можливість реалізувати нові схеми організації 

підприємства. Технічні та програмні ІТ-засоби дозволили поліпшити комунікації, точно 

враховувати кожну потреба потенційного клієнта, що значно прискорює роботу ринку. При 

цьому транзакційні витрати знижуються, комулятівний попит зростає. Значні зміни в 

організації отримання товарів і послуг найбільш наочно проявляються в створенні нових 

віртуальних торгових майданчиків. Так, компанії General Motors і Ford, залишаючись 
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конкурентами в традиційній економіці, в «новій» діють спільно, організовуючи спільну 

торгівлю зі своїми постачальниками. Їх спільний проект Covisint, який дозволяє замовляти і 

купувати в Мережі комплектуючі різним автомобільним фірмам. Оборот такого порталу 

складає близько 500 млрд. $. Такий ринок не тільки природний і зручний для покупця, але і 

дозволяє виробнику економити значні кошти. По-перше, за рахунок спрощення взаємодії 

компаній з партнерами, скорочення часу на обробку замовлень, і виведення нових товарів на 

ринок. По-друге, учасники такого ринку, отримуючи в режимі реального часу доступ до 

інформації про попит і стан ринку, застраховані від маркетингових прорахунків. Отримана за 

рахунок цього економія, за оцінками аналітиків одного з найбільших американських 

банківських холдингів Morgan Stanley Dean Witter & Co, становить для компаній різних 

секторів від 15 до 50%. 

Ефективна діяльність сучасного підприємства на ринку залежить від рівня його 

адаптованості до умов глобалізації, досягнення та утримання лідерських позицій в 

конкурентній боротьбі. Це вимагає удосконалення стилю роботи, який ґрунтується на 

постійному пошуку нових можливостей, умінні залучати й використовувати для вирішення 

поставлених завдань ресурси із різних джерел. Увесь сучасний менеджмент являє собою 

інформаційний процес, який створює зв'язку між організаціями і людьми для ефективного 

досягнення результатів. Суттєвою підтримкою в цій діяльності є інформаційні системи і 

технології. В економіці будь-якої розвиненої країни або регіону управління інформацією, а 

ще ширше – знанням стає базисом будь-якого поліпшення, будь-якого просування вперед. 

Інформаційний компонент починає домінувати в будь-якому виробництві і в будь-якому 

бізнесі. Розвиненість інформаційного компонента – це одночасно чинник, індикатор і 

результат розвитку як окремого підприємства, так і усієї країни. 
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ПЕРСОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інформатизація виробничого менеджменту потребує ефективної організації без 

паперового електронного документообігу (ЕДО), впровадження корпоративних 
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інформаційних систем (КІС), що за даними Siemens Business Services підвищує 

продуктивність праці персоналу на 20–25 %. 

В [1-6] представлена вітчизняна нормативна база, принципи функціонування, досвід, 

проблеми та перспективи розвитку КІС. Складовими апаратно-програмного забезпечення 

КІС є бази документів і шаблонів, системи управління базами даних і відповідні редактори. 

КІС можуть повністю опосередковувати роботу з файловою системою і редакторами 

документів за допомогою системного інтерфейсу. Робота персоналу зводиться до створення 

запитів на використання потрібного документу або шаблону у діалогових вікнах з 

уніфікованими елементами управління. 

Але на більшості малих і середніх підприємств актуальним залишається змішаний 

документообіг, який застосовує комп'ютерні системи тільки для підготовки, передачі і 

зберігання документів. Юридичну силу мають тільки їх тверді копії. Для такого типу ЕДО 

доцільно застосовувати персональні ІС на базі офісних редакторів. Нажаль, в публікаціях 

недостатньо уваги приділяється практиці впровадження таких ІС. 

В роботі надані рекомендації, щодо підготовки шаблонів ділових документів в 

середовищі базових офісних додатків. Підготовка шаблонів вимагає від розробників 

володіння не лише основними інструментами роботи з редакторами, але й уміння працювати 

із структурою документа, застосовувати технології OLE, засоби автоматизації VBА, обирати 

для підготовки фрагментів найефективніші програми. 

Підготовка шаблону документа, зазвичай, складається з пошуку його макету, аналізу і 

розробки структури, визначення базового типу файлу, форматів убудованих об'єктів і 

відповідних редакторів, створення шаблону в програмному середовищі, його налагодженні. 

Основною проблемою підготовки шаблону документу є розробка його внутрішньої 

структури, яка визначається складом однорідних фрагментів, їх властивостей та 

взаємозв'язків. Типи фрагментів, в свою чергу, визначають вибір базових і підпорядкованих 

редакторів. Документи, які здебільшого містять текстову інформацію або статичні дані 

доцільно готувати на основі текстових процесорів. Якщо дані в документі потребують 

автоматизованої обробки, базовим типом обирають електронні таблиці. Організаційні 

діаграми, можуть створюватись на основі текстових або табличних редакторів з 

використанням убудованих інструментів роботи з графікою. Для публікації документів на 

веб-серверах використовують редактори презентацій та програми, які працюють з 

форматами *.pdf або*.djvu. 

Практика роботи із сучасними документами на базі офісних редакторів свідчить, що 

загальним підходом для структурування вмісту документів може бути використання таблиці, 

як впорядкованої системи полів уводу з можливістю розташування в комірках фрагментів 

будь яких типів, що підтримуються офісними редакторами. Це ефективно вирішує проблеми 

виділення фрагментів, їх редагування, форматування, масштабування, пошуку, тощо. Крім 

того, використання таблиці дозволяє створювати документи будь-якої складності крок за 

кроком, зверху - вниз, визначаючи структуру документу в межах кожного рядка таблиці.  

Комірки таблиць слід форматувати так, щоб робота користувача з шаблоном документу 

обмежувалась лише позиціонуванням курсору вставки і власне уводом контенту документа. 

Після завершення розробки шаблону у програмному середовищі слід виконати його 

тестування уводом даних. Ознакою правильно підготовленого шаблону є схоронність 

вихідної структури документу та відсутність потреби у будь якому додатковому 

форматуванні його фрагментів. 

Засоби автоматизації додатків VBA дозволяють працювати з контентом документу за 

допомогою уніфікованих елементів управління діалогових вікон. Опрацювання документів 

може відбуватися в режимі діалогу типу "запит - сервіс", де системний інтерфейс може 

опосередковувати роботу з файловою системою і редакторами. 

На рис. 1 представлений фрагмент інтерфейсу навчальної персональної ІС системи 

бухгалтера для опрацювання поточного документу, яка була розроблена студентами ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва.  
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Рис. 1. Інтерфейс інформаційної системи для опрацювання бухгалтерського документу. 

Користувач у діалоговому режимі запитує потрібні шаблони документів, має змогу 

уводити їх контент із відповідних баз даних, подавати команди збереження та друку. 
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ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРОПРОСУВАННЯМ 

 

Вибір каналів розподілу є важливим етапом роботи в області міжнародного 

маркетингу. Проте, оскільки маркетинг припускає інтеграцію всієї діяльності фірми, 
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необхідно, щоб вона звертала увагу також на питання планування і організації ефективної 

системи просування продукції зі складів підприємства до покупця.  

Нині поведінку економічних суб’єктів формує культура маркетингу, об’єктом якої є 

система «товаровиробник—споживач» за переважного впливу останнього. Тому актуальною 

є проблема пошуку потужного інструменту створення стійких стосунків із покупцями, 

покращення показників продажу, передачі покупцям інформації про підприємство та товари, 

які воно виготовляє, для ефективнішої та більш дешевшої доставки товарів і послуг кінцевим 

споживачам. 

Найсучаснішими формами прямого маркетингу ми вважаємо телевізійний маркетинг 

прямого відгуку та інтерактивний маркетинг. 

Інтерактивний маркетинг – форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою 

інтерактивних комп'ютерних служб, які надають інформаційні послуги у оперативному 

режимі та використовують канали зв'язку в режимі реального часу з допомогою засобів 

електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які 

об'єднують у режимі реального часу покупців та продавців. Нині створені два типи 

інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет. 

Комерційні інтерактивні служби підприємств за відповідну щомісячну оплату 

пропонують покупцям інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу. До 

інформативних належать новини, бібліотечні послуги, відомості навчального, спортивного, 

довідкового характеру, а також розважально-ігрові матеріали, послуги з продажу товарів, 

засоби спілкування та електронна пошта. За допомогою цих каналів комерційних служб 

клієнт може замовити необхідні товари, оплатити їх за допомогою операцій зі своїм 

банківським рахунком, купити чи продати цінні папери, замовити авіаквитки тощо. Але 

основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі 

комерційні служби підприємств більшість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має 

комп'ютер, необхідне програмне забезпечення і звичайний телефон та кошти для оплати 

послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі. 

До переваг інтерактивного маркетингу слід віднести: широке охоплення ринку, 

зручність, інформативність, спрощення процесу купівлі, можливість налагоджування тривалих 

ділових стосунків між підприємством і клієнтами, гнучкість. Але даний вид маркетингу має і 

недоліки: обмеженість доступу покупців до Інтернету, деяку однобічність демографічної та 

психологічної інформації про покупців, хаотичність та інформаційну перевантаженість 

мережі, імовірність проникнення хакерів у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної 

інформації про номери кредитних карток та банківських рахунків клієнтів. 

У маркетологів є чотири можливих варіанти залучитися до використання 

інтерактивного маркетингу: 

1. Створення електронного магазину. Для цього можна купити "місце" в будь-якій 

комерційній оперативно-інформаційній службі або відкрити свій власний Web-вузол, які 

забезпечують інтерактивний зв'язок товаровиробника зі споживачами. За допомогою Web-

вузлів можна сформувати у споживачів позитивний образ підприємства, його товарів і 

послуг, а також забезпечити альтернативні канали збуту. Такий вузол повинен постійно 

оновлюватися, підвищуючи свою привабливість і стимулюючи цікавість відвідувачів. 

Підприємствам доцільно широко рекламувати свої Web-вузли у пресі, на радіо і телебаченні, 

а також у рекламі, яка з'являється на інших Web-вузлах. 

2. Розміщення реклами в Інтернет у спеціальних розділах, що надаються основними 

комерційними оперативно-інформаційними службами; у певних групах новин Інтернет, що 

створюються спеціально для комерційних цілей. Нарешті, підприємство може заплатити за 

рекламні оголошення, які з'являються на екранах комп'ютерів абонентів, коли вони 

передивляються інформацію у відповідних оперативно-інформаційних службах чи Web-

вузлах. До таких оголошень належать об’яви-заголовки, виникаючі вікна, так званий бігучий 

рядок і "шлагбауми". 
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3. Участь у форумах, групах новин і дошках оголошень. Форуми – це дискусійні клуби, 

що функціонують у рамках комерційних оперативно-інформаційних служб. Форум може 

підтримувати бібліотеку, так звану "кімнату для розмов", для обміну повідомленнями у 

реальному часі та навіть класифікований каталог рекламних оголошень. 

Групи новин є Інтернет-версією форумів. На відміну від комерційних форумів, 

учасниками груп новин є люди, що отримують та відправляють повідомлення, присвячені 

певній тематиці. В Інтернет існують тисячі груп новин, присвячених практично будь-яким 

темам – починаючи від способів здорового харчування, ремонту техніки в домашніх умовах і 

вирощуванню карликових дерев і закінчуючи колекціонуванням антикварних автомобілів і 

обміном думками з приводу останнього мексиканського телесеріалу. 

4. Використання електронної пошти і Web-повідомлення. Виробник товарів може 

спонукати споживачів та своїх потенційних клієнтів звертатися до нього з питаннями, 

побажаннями та зауваженнями через електронну пошту. Продавець товарів може розіслати 

покупцям інформаційні бюлетені, каталоги, рекламні буклети, запрошення на презентації й 

іншу інформацію, що стимулює попит. Web-повідомлення, відоме також під назвою 

запрограмоване проштовхування (push-технологія), дозволяє створити досить привабливий 

для споживачів канал, по якому маркетологи можуть розповсюджувати електронну рекламу. 

Незважаючи на новаторський характер інтерактивного маркетингу, йому ще потрібно 

вибороти довіру у покупців. Тому для ефективного впровадження інтерактивного 

маркетингу необхідно вирішити кілька проблем: 

1) незважаючи на швидкі темпи розвитку, інтерактивний маркетинг обслуговує 

відносно вузький сегмент ринку. Більш того, Web-користувачі блукають вузлами через 

цікавість, а не задля купівлі. 

2) інтерактивний маркетинг менш придатний для продажу товарів масового попиту, бо 

користувачі інтерактивних послуг більш забезпечені та технічно підготовлені, ніж 

середньостатистичні громадяни. Це робить інтерактивний маркетинг ідеальним 

інструментом для підприємств, які продають комп’ютери, програмне забезпечення, побутову 

електроніку, фінансові послуги тощо. 

3) Інтернет пропонує своїм користувачам мільйони Web-вузлів та неймовірні обсяги 

інформації. Мандрівка мережею може справити на пересічного покупця дуже негативне 

враження. Часто через надмірну кількість інформації рекламні електронні оголошення та 

вузли просто не помічають. 

4) Варто звернути особливу увагу на питання, пов'язані з безпекою фінансових угод і 

передачею конфіденційної інформації. Можливі збитки від шахрайств і зловживань значно 

знижуються, якщо компанія користується послугами фірм, що професійно займаються 

питаннями забезпечення безпеки і проведення платежів. 

5) У маркетологів з'являється можливість легко та швидко відслідковувати відвідувачів 

Web-вузлу, тим більше, що багато покупців, що відвідують вузол, із готовність 

повідомляють про себе найрізноманітнішу інформацію. Все це робить покупців 

беззахисними перед можливим інформаційним насильством у випадку, якщо продавець 

вирішить несанкціоновано використовувати особисті відомості для маркетингу своїх товарів 

чи обміну електронними списками розсилки з іншими продавцями. 

Разом з тим, інтерактивний маркетинг обіцяє приємні перспективи. Бо прийде час, коли 

Інтернет і електронна торгівля повністю замінять журнали та газети як джерело інформації і 

навіть магазини для здійснення покупок. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ НА РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Економічні санкції є одним з інструментів міжнародних санкцій, що найбільш яскраво 

впливають на міжнародну торгівлю, зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну 

активність тощо.  Найбільш відчутно міжнародні санкції застосовуються в період воєнних 

конфліктів, де одна з сторін прагне забезпечити економічний тиск, що в умовах глобалізації 

може нести суттєвий вплив на національну економіку країни, що підпадає під дію цього 

механізму. 

Термін санкція позначає фактичний чи юридичний стан, який обмежує або 

повідомляє суспільство про можливе обмеження права, у відповідності до міжнародного 

права, як відповідь на можливе порушення суб'єкта міжнародного права з боку іншої особи 

[1]. Найбільш поширеною формою санкцій є обмеження на міжнародну торгівлю, фінансові 

операції та переміщення людей.  

Серед найдієвіших форм попередження та ліквідації збройних конфліктів власне 

економічними заходами – економічна блокада. Економічна блокада – це економічна ізоляція 

держави з метою підірвати її економіку, чинення тиску шляхом припинення ввезення в 

країну сировини і готових товарів і позбавлення її ринків збуту. При блокаді 

зовнішньоторговельні, фінансові, кредитні та інші економічні зв'язки з державою, що 

блокується, забороняються. Вона може носити загальний характер, тобто поширюватися на 

всі види економічних зв'язків країни, або охоплювати деякі з них [2]. 

В 2014 році внаслідок україно-російського збройного конфлікту і як реакцію на 

анексію Криму Європейським Союзом були введені економічні санкції проти Російської 

Федерації, які в подальшому були продовжені.  

Передбачалось, що санкції будуть вводитись поетапно: перший етап — обмеження 

співробітництва; другий — обмеження на постачання окремих видів технологій; третій — 

секторальні санкції, направлені проти окремих секторів економіки РФ [2]. Перші санкції, 

котрі, як вважалось, вдарять по економіці Росії, були введені на фінансових ринках. 

Очікувалося, що вони змінять поведінку інвесторів і похитнуть довіру, тим самим вплинуть 

як на курс, так і на продаж акцій, однак дані очікування не виправдались. Більш відчутною 

для Російської економіки було зниження цін на нафту на світовому ринку.  

Оскільки країни ЄС та Україна активно здійснювали торгівельну, фінансову та 

інвестиційну політику з Російською Федерацією, усі учасники цих процесів в тій чи іншій 

мірі знали впливу міжнародних санкцій. У відповідь на механізм економічних санкцій ЄС 6 

серпня 2014 року Президент Росії Володимир Путін підписав Указ № 560, яким оголосив 

економічні контр санкції проти ЄС, Австралії, США, Норвегії та Канади. Ці санкції, пов'язані 

з ембаргом на декількі види сільськогосподарської і харчової продукції, включаючи м'ясо, 

молочні продукти, фрукти, і овочі. Перелік продукції, що потрапила під санкції та інші 

деталі їх реалізації були оприлюднені урядом Росії 7 серпня 2014. 

За даними ЄС на літо 2015 російські «антисанкції» призвели до зростання на 5% 

експорту сільгосппродукції з країн ЄС — втрата російського ринку була компенсована 

експортом до США, Китаю, Гонконгу, Південної Кореї та інших країн за рахунок збільшення 

експорту м'ясної продукції. 

Значного впливу від економічних санкцій та торгівельної війни зазнали і українські 

підприємства, які втратили значний ринок збуту, зовкрема і сільськогосподарської продукції. 

Першими відчули результат торгівельної війни між Україною і Росією молокопереробні 

підприємства, оскільки на початку липня 2014 року була впроваджена заборона на ввезення 

продукції окремих молокопереробних підприємств, а до кінця липня цього ж року – заборона 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(2014%E2%80%942015)#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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імпорту всієї української молочної продукції в Росію. За інформацією Національної асоціації 

молочників України «Укрмолпром» українських молочний експорт до Росії складав майже 

113 млн.дол [3]. 

Призупинення торгівельних операцій українських підприємств з Російською 

Федерацією під дією економічних санкцій в першу чергу найбільше вдарило по аграрних 

підприємствах та підприємствах харчової та переробної промисловості. Тому уже сьогодні 

українські виробники змушені шукати нові ринки збуту, налагоджувати нові торгівельно-

економічні зв’язки. Разом з тим для українських підприємств через виконання Угоди з ЄС 

вікрилися нові можливості і перспективи. Щоб реалізувати свій експертний потенціал, в 

найближчій перспективі українським сільськогосподарським підприємствам необхідно 

впроваджувати системи контролю за якістю сільськогосподарської продукції, вивчати 

вимоги ЄС до маркування і упаковки, здійснювати інвестиції в виробництво.  
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЦТВА 

  

На даний час вже накопичений значний досвід застосування економіко-математичних 

методів при плануванні кормовиробництва, а саме для створення міцної кормової бази.  

Кормовиробництво є однією із складних галузей, в якій переплетені організаційно –

економічні, зоотехнічні  та агротехнічні чинники. Воно має специфічні особливості, що 

охоплюють процеси заготівлі, зберігання і приготування кормів. Рівень розвитку цієї галузі 

має визначальний вплив на обсяг та ефективність виробництва тваринницької продукції.  

Головні вимоги до кормової бази ставить тваринництво, яке є споживачем кормів. Тому 

правильно організованою можна вважати таку кормову базу, яка забезпечує повноцінну 

годівлю тварин та їх високу продуктивність, а також підвищення економічної ефективності 

виробництва тваринницької продукції. Відповідно структура кормової бази та обсяг кормів, 

які виробляються, повинні відповідати виробничому напрямку і забезпечувати повноцінну 

годівлю тварин протягом року, сприяти отриманню максимальної кількості продукції при 

мінімальній витраті кормів.    

У  господарствах повинні вироблятися всі види кормів: концентровані, соковиті, грубі і 

зелені. Заміна того чи іншого виду кормів не може бути проведена без впливу на 

продуктивність тварин. Тому при плануванні виробництва потрібно враховувати найбільш 

економічно ефективний набір кормів для кожного виду тварин, при найнижчій собівартості 

кормових одиниць. Таким чином, набір культур, які вирощуються в господарствах 

конкретної зони, повинен відповідати наступним вимогам: 

1) необхідність найбільш повного забезпечення тварин кормами різного виду з 

відповідним співвідношенням поживних речовин;  

http://www.infibeam.com/
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2) забезпечення найповнішого виходу кормів з одиниці площі при мінімальних затратах 

на одиницю продукції. 

Однак, як відомо, більшість аграрних господарств, особливо в природних умовах 

західного регіону України,  є виробниками товарної продукції двох галузей – тваринництва 

та рослинництва. Для таких господарств розрахунки оптимальної виробничої програми не 

можна проводити ізольовано для рослинництва і тваринництва. Як відомо, необхідність 

поєднання різних галузей, в тому числі рослинницьких і тваринницьких, в кожному 

сільськогосподарському підприємстві обумовлена специфікою аграрного виробництва. В 

кожному господарстві необхідно розвивати ті галузі, які в даних умовах забезпечують 

найбільшу ефективність. Однак ефективність кожної галузі необхідно розглядати у 

поєднанні з іншими, оскільки в сільськогосподарських підприємствах вони між собою тісно 

пов’язані. Ефективність кожної з них залежить від цього взаємозв’язку. Разом з тим, 

оптимальне поєднання галузей дозволяє повніше використовувати наявну матеріально-

технічну базу, трудові ресурси, сприяє рівномірному розвитку виробництва. Тому розвиток 

одних галузей у відриві від інших не може бути визнаний правильним. В таких випадках 

тільки комплексна задача, в яку введені всі галузі і виробничі ресурси 

сільськогосподарського підприємства, дозволяє знайти оптимальний план його розвитку.  

Одним із важливих питань при складанні економіко-математичної моделі задачі 

визначення оптимального плану виробництва є вибір критерію оптимальності. 

Критерій оптимальності в економіці – це показник, який характеризує з певних 

економічних позицій ефективність здійснення чи проходження певного економічного 

процесу, стан чи функціонування певної економічної системи. В складі оптимізаційної 

економіко-математичної моделі він виражає мету оптимізації об’єкта планування та 

управління і в процесі вирішення задачі приймає екстремальне значення. 

В практиці економіко-математичного моделювання на даний час отримали 

розповсюдження багато різноманітних показників економічної ефективності, які 

використовуються як критерії оптимізації тих чи інших економічних процесів.  

Одним із цих критеріїв є максимум товарної продукції. У збільшенні товарної продукції 

зацікавлені як держава, так  і кожне господарство, тому що збільшення виробництва товарної 

продукції буде сприяти, з одного боку, підвищенню рівня постачання продуктами 

харчування населення і збільшенню поставок сировини для переробної промисловості.  

В процесі розв’язання задачі можна визначити: 

1. Оптимальне поголів’я тварин; 

2. Оптимальну структуру кормової бази за видами кормів; 

3. Посівні площі  і структуру посівів культур, які використовуються для забезпечення 

тваринництва кормами; 

4.  Посівні площі  і структуру посівів культур, які забезпечують виробництво товарної 

продукції рослинництва; 

5. Кількість побічної продукції основних товарних рослинницьких галузей, які 

включені в кормову базу; 

6. Використання природних кормових угідь; 

7. Максимальне виробництво тваринницької продукції. 

 Результати досліджень свідчать, що в умовах західного регіону значна кількість 

аграрних господарств  є виробниками товарної продукції  галузей рослинництва і 

тваринництва. В такому випадку побудову економіко-математичної моделі оптимізації 

розвитку виробництва потрібно проводити в комплексі. Тільки комплексна задача, в яку 

введено усі виробничі ресурси та галузі, дозволить знайти оптимальний варіант виробничого 

плану. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЇЗ ВИКОРИСТАННЯМ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ВЕРХНЬОГО РІВНЯ 

 

На сучасному етапі розвиткутериторій постають проблеми визначення, прогнозу і 

підтримки характеристик складних соціально-еколого-економічних систем в контексті 

розв’язання задач переходу на принципи сталого розвитку і безпечної життєдіяльності 

регіонів. 

Описання підсистем об’єкта різними типами математичних моделей від порівняно 

простих аналітичних залежностей до систем звичайних і в частинних похідних 

диференціальних рівнянь робить проблематичною задачу вибору стратегії розвитку як в 

методичному, так і в математичному і обчислювальному плані. 

Все це приводить до необхідності розгляду природно-господарської території як 

складної динамічної системи і представлення її як багаторівневої ієрархічної структури. 

Пропонується загальний підхід до побудови моделі  верхнього рівня, а також 

вказуються вимоги, що пред’являються до окремих модельних блоків і визначають 

стандарти і нормативи сталого розвитку території. 

Розглядаючи регіон як складну динамічну соціально-еколого-економічну систему, 

доцільно виконати модельні дослідження та установити взаємозв’язок у часі між трьома 

узагальненими показниками, які інтегрально характеризують економічну (V), екологічну (R) 

i соціальну (D) підсистеми.Показники V, R і D у свою чергу визначаються через агреговані 

показники шести модульних блоків: «соціум», здоров’я», «технологія», «економіка», 

«навколишнє середовище», «природні ресурси».Треба мати на увазі, що виділення цих 

блоків досить умовне, так як всі вони в реальній дійсності взаємопов’язані та взаємозалежні. 

Функції, які у загальному випадку є функціями часу, будуються на основі аналізу і 

синтезу усіх існуючих  прямих і зворотних зв’язків системи. 

Рекомендується число ієрархічних рівнів приймати не більше чотирьох.В кожному 

випадку структури показників та їх ієрархія повинні уточнюватись окремо.Окрім того, 

повинні також бути визначені нормативні значення усіх показників. Нормування 

проводиться з метою приведення усіх показників до безмірного вигляду у діапазоні 0-1,0. 

Процедуру визначення вагових коефіцієнтів для показниківдоцільно здійснювати 

шляхом застосування експертних методів оцінювання.Найбільш простим способом 

одержання експертних оцінок щодо значень вагових коефіцієнтів у моделі є урахування 

думки одного експерта, але такі оцінки у значній мірі носять суб’єктивний характер. Для 

одержання експертних оцінок коефіцієнтів можна використовуватиі робочі групи, 

узагальнена думка яких формується у результаті відкритої дискусії. Існує достатня кількість 

ефективних методів експертного оцінювання, зокрема це метод Дельфі, метод рангової 

кореляції тощо. 

Приведення показників нижнього  рівня до показників верхнього рівня починається з 

найнижчого, який є вихідним.Для побудови моделі верхнього рівня необхідно знати 

значення узагальненого показника Zo в різні моменти часу.Ці значення розраховуються по 

викладеній методиці з залученням ретроспективних теоретичних і експериментальних даних 
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та експертних оцінок. Результати розрахунків зводяться в таблицю, яка відображує величину 

показника верхнього рівня Zo в різні моменти часу.  

Числова реалізація моделі кожного блоку дозволяє сформувати структуру моделі 

верхнього рівня і визначити напрямок подальших досліджень у розробці стратегії сталого 

розвитку регіону. 

 

Головнюк Ю.І. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО  ПІДКОМПЛЕКСУ 

 

В сучасних умовах однією із головних проблем України є забезпечення фізичної та 

економічної доступності м’яса та м’ясопродуктів для усіх верств населення у відповідності 

до раціональних норм споживання. Фактичний рівень споживання м’яса та м’ясопродуктів, 

який у 2015 р. становив 56,1 кг на одну особу, є значно нижчим від раціонального та 

відповідає тільки мінімальному нормативному значенню. Незважаючи на зростання попиту 

на м’ясопродукти, поголів’я ВРХ в Україні продовжує скорочуватись. Значно мобільнішими 

галузями є птахівництво і свинарство, які інтенсивно розвиваються на базі спеціалізованих 

підприємств. Внаслідок цього спостерігаються структурні диспропорції пропозиції різних 

видів м’яса у розрізі регіонів України, а різке зниження доходів населення та високий рівень 

інфляції зумовлює погіршення структури його харчування через зменшення частки цінних 

продуктів тваринного походження.  

Для прогнозування обсягів споживання м’яса та м’ясопродуктів використано часові 

ряди у період 2000–2015 рр., коли розпочалось відродження національної економіки. За 

початковий варіант прийнято споживання 2015 р., який значною мірою визначається 

споживанням м’яса птиці та свинини і суттєво відрізняється від структури й обсягів 

споживання у 2000 р., коли обсяг та калорійність спожитих м’ясопродуктів зменшилися до 

мінімуму. На рис. 1 відображено спадаючий експоненціальний тренд споживання яловичини 

із темпами скорочення до 3,6 % на рік. Стандартна похибка на базисному інтервалі складає 

35 тис. т, що дозволяє із точністю 95 % оцінити розмір довірчого інтервалу для прогнозу. 

Загалом у 2020 р. очікується споживання яловичини в обсязі 320 тис. т із ймовірним 

коливанням в межах 222–418 тис. т. 

 
Рис. 1. Прогноз споживання яловичини за допомогою моделі 

експоненціального тренду до 2020 р. 

 

Тренд для споживання свинини розраховано за даними 2005–2015 рр., протягом яких 

спостерігалась стабільна тенденція розвитку галузі, яка описується моделлю 

експоненціального зростання зі швидкістю 7,2 % на рік (рис. 2). Прогнозне значення 
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споживання на 2020 р. складає 1585 тис. т із довірчим інтервалом у межах 1400–1770 тис. т. 

Ймовірність попадання у цей інтервал складає 95 %. 

Нами розглянуто розподіл споживання за верствами населення, що мають різний 

рівень доходів. Для цього використано дані про споживання продуктів харчування за 

децильними 10-ти відсотковими групами доходів у 2015 р. До першої групи віднесено 

чотири перших децилі (40 % населення), споживання м’яса протягом місяця яких не 

перевищувало 4,5 кг. Діапазон доходів у цій групі розподілився від 1004 до 1684 грн із 

середньозваженим місячним значенням 1372 грн. До другої групи увійшли три наступні 

децилі (30 % населення); їх споживання м’яса за місяць не перевищувало 5 кг, а діапазон 

доходів склав 1805–2246 грн із середньозваженим – 2016 грн. У третій групі розміщено три 

останніх децилі (30 % населення) із доходами у межах 2524–4692 грн та середньозваженим 

доходом 3401 грн. Споживання м’яса у цій групі перевищує 5 кг. У подальшому 

пропонується використовувати такі позначення: перша група – малозабезпечене населення, 

друга – середньозабезпечене, третя – забезпечене населення. Перша група витрачає на 

харчування 58,5 % від загальних витрат, друга – 54,4 %, третя група – 49,8 %. 

 
Рис. 2. Прогноз споживання свинини за допомогою моделі 

експоненціального тренду до 2020 р. 

 

Одним із ключових питань у підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу є 

обґрунтування управлінських рішень щодо сегментації ринку та пов’язаними із нею 

аспектами маркетингової політики. Важливо оцінити обсяги попиту в межах кожного 

сегменту для того, щоб розробити заходи з просування продукції.  

Для визначення обсягу попиту у межах виділених груп споживачів пропонується 

використовувати метод оптимізаційного моделювання. Для цього побудовано задачу 

оптимізації обсягів споживання яловичини, свинини і м’яса птиці малозабезпеченими, 

середньо-забезпеченими та забезпеченими групами населення. Вихідними даними є 

середньорічні обсяги споживання яловичини, свинини і м’яса птиці різними за рівнем 

доходів категоріями населення; середня ціна на різні види м’яса в Україні; прогноз обсягів 

виробництва яловичини, свинини і м’яса птиці до 2020 р.; прогноз кількості населення 

України до 2020 р. та прогнозні річні витрати на споживання м’яса різними групами 

населення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вихідні характеристики та оптимальні плани, що максимізують калорійність 

споживання м’яса за групами населення 

Характеристики 
Малозабезпечені 

40 % 

Середньозабезпечені 

30 % 

Забезпечені 

30 % 

Діапазон доходів, грн 

середнє значення  

1004–1684 

1372 

1805-2246 

2016 

2524-4692 

3401 

Частка витрат на харчування, %  

середнє значення 

63-58 

57 

57-52 

53,5 

51-40 

48,6 

Споживання м’яса у місяць, 2015 р., 3,1-4,1 4,5-5,1 5,4-6,9 
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кг середнє значення  

3,7 

 

4,8 

 

6,1 

Витрати на харчування,  

грн на місяць середнє значення 

624-839 

708 

840-1059 

976 

1060-1878 

1507 

Прогнозні річні витрати, грн 

(бюджетне обмеження)  

на споживання м’яса 

3100 3600 5600 

Частка у доходах, % 20,3 15,4 42,2 

Розглянемо задачу оптимального споживання основних видів м’яса (яловичини, 

свинини, м’яса птиці) для кожної з груп населення України. В якості цільової функції 

використовується калорійність спожитих м’ясопродуктів, яку необхідно максимізувати, за 

умови виконання обмежень за наявним бюджетом споживачів та виробничою потужністю 

виробників: 

max
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де kjx  – невідома величина, що відображає річний обсяг споживання j -го виду м’яса; jc  

– калорійність 1 кг j -го виду м’яса; kja  – вартість середньорічного обсягу споживання 

j -го виду м’яса k -ю децильною групою; kjx  – невідомий річний обсяг споживання j -

го виду м’яса k -ю децильною групою; kN  – прогнозована кількість населення у 

межах k -ї децильної групи; kA  – бюджет  k -ї децильної групи; kjb  – частка 

споживання k -ю децильною групою j -го виду м’яса; jB  – плановий обсяг 

виробництва j -го виду м’яса; k  – кількість децильних груп населення, 3k . 

Таблиця 2 

Прогноз споживання м’ясопродуктів за групами доходів 

населення у 2020 р., кг/рік 

Вид м’ясної продукції  
Групи населення за доходами 

малозабезпечені середньозабезпечені забезпечені 

Яловичина 2,43 2,62 7,58 

Свинина 15,21 30,56 50,89 

М’ясо птиці 53,92 43,21 28,69 

Разом 70,96  76,39  87,16  

 

У результаті розв’язання задачі за допомогою програмного забезпечення MS Excel 

отримано оптимальні варіанти споживання м’ясопродуктів та їх калорійність для кожної з 

груп населення. Переважну частку споживання для першої групи населення складає м’ясо 

птиці, для другої – свинина, обсяг споживання якої наближується до споживання м’яса 

птиці. Об’єми спожитої яловичини для цих груп населення незначний. У третій групі 

переважним є споживання свинини, а споживання яловичини і м’яса птиці є приблизно 

однаковим (табл. 2). 

Прогнозований на 2020 р. обсяг спожитого м’яса, отриманий за допомогою 

запропонованої оптимізаційної моделі, складає 77,69 кг із калорійністю 503 ккал на добу. 

Отримана калорійність досягається, здебільшого, за рахунок споживання м’яса найбільш 

забезпеченою групою населення. Обсяги ж споживання м’ясопродуктів населенням із 

низькими та середніми доходами суттєво менші усередненого значення цього показника.  
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Отже, досягнення прогнозних значень залежить від стану економіки, зокрема від 

темпів та характеру зростання реальних доходів населення. Якщо буде досягнуто реальне 

зростання економіки хоч б на рівні 1–2 % на рік, частка витрат на їжу у доходах може 

зменшитися, і тоді представлені варіанти стануть більш імовірними. Крім того, надзвичайно 

важливим є зменшення диференціації доходів населення, яке призводить до суттєвої різниці 

в калорійності м’ясопродуктів, що споживаються різними групами населення. 

 

Гончарова А. М. 

Чернокозинська Л. В. 

к. т. н., доцент Дьоміна В. М. 

Харківський національний аграрний університет  

 

 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

ПРИ РОЗРОБЦІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 

 

Кризові явища у фінансовій системі, які мали місце протягом останніх років, 

показали, що зумовлена необхідність перетворення у банківській сфері полягає у 

застосуванні сучасних наукових розробок при новому банківському регулюванні. Тим 

більше, що даний трансформаційний період породжує виникнення у банківській діяльності 

ризиків політичного, економічного та соціального характеру. Завжди банкам були 

притаманні ті ризики, що напряму пов'язані із специфікою їх діяльності. Один з них – 

кредитний ризик. Він є не тільки невід'ємною складовою банківських ризиків, а й займає 

домінуюче місце в їх системі. Кредитний ризик є визначальним тому, що кредитні операції 

складають основний напрямок діяльності банків і більшість банків на даному етапі 

нарощують масштаби кредитування. 

Нажаль в економічній літературі відсутній єдиний підхід до економічного поняття 

«кредитний ризик», тому у дослідженні використано поняття кредитного ризику як 

ймовірність часткової або повної втрати банком суми кредиту та процентів за користування 

кредитом або отримання доходу на вкладений капітал внаслідок впливу чинників 

зовнішнього та внутрішнього походження. 

Історично кредитний ризик за масштабністю займає першість серед фінансових 

ризиків. Так, за результатами експертних оцінок (до статистичного вибирання потрапило 

понад 100 банків, на частку яких припадає 90 % загальних активів банківської системи 

України), структура потенційних втрат має такий вигляд: 50% – кредитні ризики; 20% – 

ризики ліквідності; 5% – валютні ризики; 25% – інші ризики. 

Кредитний ризик може бути викликаний: 

 нездатністю боржника створити адекватний майбутній грошовий потік у 

зв’язку з непередбачуваними несприятливими змінами в діловому, економічному та 

політичному оточенні, в якому оперує позичальник; 

 невпевненістю в майбутній вартості та якості (ліквідності та можливості 

продажу на ринку) застави під кредит; 

 падінням ділової репутації позичальника.  

В банківській діяльності можна вирізнити наступні рівні кредитного ризику: 

 кредитний ризик по окремій угоді (ймовірність збитків від невиконання 

позичальником конкретної кредитної угоди); 

 кредитний ризик всього портфелю (величина ризиків за всіма угодами 

кредитного портфелю).  

До головних причин виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики можна 

віднести: 

 нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; 

 ризик ліквідності застави; 

https://yandex.ua/search/?rdrnd=805949&win=199&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC&clid=2055854&lr=147&redircnt=1454749120.1
https://yandex.ua/search/?rdrnd=805949&win=199&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC&clid=2055854&lr=147&redircnt=1454749120.1
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 моральні та етичні характеристики позичальника.  

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: 

 методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;  

 методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку. 

До основних методів нейтралізації кредитних ризиків відносяться: 

 використання нормативів (лімітів);  

 хеджування; 

 здобуття додаткової інформації; 

 моніторинг, контроль та моделювання ризику; 

 страхування і самострахування (створення резервів); 

 об'єднання; 

 відхилення; 

 прийняття на себе; 

 передача; 

 диверсифікація і концентрація. 

Рівень ризиків і рівень прибутків взаємопов’язані. Більш того, залежність між рівнем 

ризиків і рівнем прибутків – пряма. Вищий рівень ризиків, у тому числі і кредитних, надає 

потенційні можливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає і можливості 

різких втрат. Мінімізація рівня ризиків дає змогу отримати невисокий, але стабільний 

прибуток. Отже балансування між прибутковістю та рівнем ризиків, пошук оптимального їх 

співвідношення розглядається як оптимізаційна задача «рівень ризиків-рівень прибутку». 

Узагальнюючи підходи до її вирішення, можна вирізнити дві основні моделі управління 

кредитними ризиками. 

Перша модель максимізує прибуток при обмеженні рівня кредитних ризиків 

встановленням максимально допустимого його значення. При цьому використовуються 

незбалансовані підходи до управління активами і зобов'язаннями банку, стратегії 

нехеджування ризиків. 

 max

max,

,R

PX

G X G




 

де P  – прибуток, 
RG – матриця рівнів ризику, 

maxG  – максимальний рівень ризику, X  – 

шуканих вектор.  

Цільовою функцією другої моделі є мінімізація ризику, а обмеженням – вимога 

утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий. Така модель 

використовується, якщо основною метою є стабілізація результатів, Це досягається за 

допомогою збалансованих методів управління активами і зобов’язаннями та стратегіями 

хеджування ризиків.  

 min

max,

,R

GX

P X P




 

де G  – ризик, 
RP – матриця прибутків, 

minP  – мінімальний прибуток. 

Аналізуючи методи управління кредитними ризиками, можна відмітити складність 

урахування ризиків у банківській практиці, яка пов'язана насамперед з їх багатоаспектністю, 

взаємозалежністю в умовах, що різко змінюються, а також зі складністю формалізації і 

багатьма іншими факторами. У банківській практиці ризик розглядається як ймовірність 

втрат у вигляді недоотримання доходів, додаткових витрат, втрат власних ресурсів і т. п.  

При розробці методів управління ризиками, банки застосовують кваліфікаційні, 

організаційні, технічні можливості. Управління кредитним ризиком — ключовий фактор, що 

визначає ефективність діяльності банку в цілому. На величину кредитного ризику можуть 

впливати як макро-, так і мікроекономічні фактори. В умовах, коли економіка нестабільна, 
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законодавство недосконале, а в багатьох випадках і суперечливо, дуже важливо мати 

ефективну систему управління кредитним ризиком. Тому при визначенні кредитної політики 

банк повинен розробити систему контролю над кредитною діяльністю з застосуванням 

економіко-математичного моделювання. Аналіз кредитних ризиків за допомогою такої 

моделі дозволить з достатньою точністю визначити фінансовий стан банку та динаміку його 

змін, скласти прогнози і здійснити управління ризиками.  

 

 

7. Проблеми правового забезпечення сучасної системи менеджменту. 

 
 

Федорова І. О. 

к.е.н., доц. Степаненко Т. О. 

Харківський національний 

аграрний університет 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

 

Орієнтирами, яких дотримується держава в процесі регулювання економіки, є 

показники, що характеризують рівень економічного розвитку та якість життя: тривалість 

життя людини, дохід на душу населення, рівень зайнятості, ступінь реалізації прав людини, 

стан навколишнього середовища. Світовий досвід розвитку економічних відносин показує, 

що правильно обрані методи регулювання та управління економічними процесами є 

надзвичайно важливими в період зміни економічної системи будь-якої країни. 

Беззаперечним є той факт, що від вдалого вибору методів регулювання залежить 

ефективність становлення і повноцінного формування ринкового середовища. 

Основний, базовий об'єкт землекористування - земля - має унікальне і ключове 

значення у всій системі підприємницької діяльності людей і їх житті. Вона є особливою 

цінністю для всього людського суспільства, оскільки є єдиним місцем проживання всіх 

народів і всіх поколінь людей, основним і природним фактором у будь-якій сфері бізнесу, 

прямим або непрямим учасником виробництва всіх інших товарів і благ. 

Процес державного впливу на земельний лад здійснюють різними заходами 

правовими, економічно-інвестиційними, організаційними. 

Правові - містять у собі моменти обов'язковості, владного при-мусу Вони регулюють 

земельні відносини на основі конституцій-ного права, земельного законодавства, судового й 

адміністратив-ного права. 

Економічно-інвестиційні - стимулюють розвиток земельних відносин на основі 

оподатковування, кредитування, цільового фінансування, субсидування, планування 

використання земель та т. ін. 

Організаційні - забезпечують розвиток земельних відносин шляхом переселення 

людей у райони нового освоєння, організації різного роду кооперативів, товариств, 

підготовки кваліфікованих кадрів, надання допомоги в матеріально-технічному постачанні, 

транспорті тощо. 

Земельну політику держави можуть здійснювати різні органи - політичної і 

законодавчої влади, внутрішніх справ, адміністративні, судові, фінансові, банківські, різні 

комітети. Однак, у зв'язку з наявністю в даних органах безлічі інших функцій, пов'язаних з 

реалізацією зовнішньої і внутрішньої політики, виникає об'єктивна потреба в створенні 

спеціальних землевпорядних органів, що відносяться до політичної надбудови суспільства і 

відповідають, у першу чергу, за реалізацію земельної політики держави. 

Мета землевпорядних органів - забезпечувати ясність і порядок у використанні 

земель, охороняти і закріплювати право власності на землю, полегшувати перехід права 

власності від однієї особи (установи, організації) до іншої, при необхідності надавати 
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інформацію про обкладання землі податком, вилучання диференціальної земельної ренти, 

організовувати господарсько-доцільне використання землі Тому на ці органи покладають 

облік, еконо-мічну оцінку, надання і вилучення земель, організацію території, планування і 

контроль за використанням земель і здійсненням земельного законодавства. 

Основне завдання землевпорядних органів - організація проведення землеустрою, 

тобто системи заходів щодо організації такого використання земель, яке відповідає інтересам 

держави і, насамперед, тих соціальних груп, які знаходяться при владі. 

Тому діяльність державних органів полягає в технічному та юридичному оформленні 

права земельної власності, встановленні, забезпеченні й охороні прав землекористувачів і 

землевласників, цілеспрямованому регулюванні використання землі. Іншими словами, 

землеустрій - це передбачений законом процес, спрямований на здійснення земельної 

політики держави. Тому, у відомій мірі, землеустрій виступає як важіль, знаряддя, за 

допомогою якого держава регулює земельні відносини. 

В умовах ринкової трансформації суспільних відносин, державне регулювання 

економічних процесів включає в себе заходи законодавчого, виконавчого і контролюючого 

характеру, що здійснюються правомочними державними установами з метою координації 

соціально-економічної системи, відповідно до зміни об’єктивних умов. 

На економіку будь-якої країни діють регулятивні чинники з боку держави та 

ринкового середовища. Регулятивні чинники з боку ринкового середовища є об’єктивними і 

діють в будь-якому ринковому середовищі, заснованому на приватній власності, 

підприємницькій ініціативі, вільній конкуренції та вільному ціноутворенні. Регулятивні 

чинники з боку держави є суб’єктивними, створюваними конкретною державою у певних 

умовах, підпорядкованих певним завданням. Тому, як було зазначено вище, за формами 

впливу на суб’єкти господарювання методи державного регулювання поділяються на дві 

групи: прямого (адміністративного) і непрямого (опосередкованого економічного) впливу. 

Економічні методи державного регулювання земельних відносин в Україні 

реалізуються шляхом введення платні за придбання землі відповідно до законодавства; 

сплати щорічного земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно від 

якості та місця розташування земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель; 

запровадження пільг щодо платні за землю; розробки і функціонування механізму 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за погіршення 

якості земель або приведення їх у непридатність для використання за цільовим 

призначенням. 

Варто наголосити, що земельне право (як галузь права, що регулює земельні 

відносини), має специфічні методи правового регулювання земельних відносин, які 

складаються із встановлених земельно-правовими нормами прав та обов'язків учасників 

зазначених відносин і застосування до них відповідних заходів. Особливості земельних 

відносин відображені у специфічному поєднанні методів правового регулювання даної сфери 

суспільних відносин. При цьому завданням правового регулювання є забезпечення певної 

поведінки учасників земельних відносин. Сутність такого правового регулювання полягає в 

офіційному виданні та застосуванні правових норм, які закріплюють моделі поведінки 

суб'єктів земельних відносин. 

Делегований метод правового регулювання виявляється в наданні прав і свобод 

суб'єктам земельних відносин. Прикладом делегованого методу регулювання земельних 

відносин може бути ст. 11 Земельного кодексу України, згідно з якою повноваження 

районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами. 

Правовому регулюванню земельних відносин притаманний весь вищенаведений перелік 

методів, які проявляються в обов'язковій вимозі цільового використання земельних ділянок; 

у забороні порушення ґрунтової родючості та погіршення екологічної ситуації; у 

використанні заходів економічного стимулювання охорони земель; в обмеженні 

розпорядницьких прав власників землі в інтересах усього суспільства з урахуванням 

соціальної функції землі — її соціального значення та об'єктивної обмеженості. При цьому 
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особливості методів регулювання земельних відносин визначаються характером цих 

відносин і виявляються у специфічному сполученні імперативного і диспозитивного методів. 

Таким чином, у сучасному земельному праві спостерігається поєднання диспозитивного та 

імперативного методів. Таким чином, ефективне використання і поєднання методів 

регулювання і управління земельними відносинами державою передбачено створення 

сприятливих умов для інвестиційної діяльності в галузі, залучення інвестицій, розробки 

програм розвитку АПК, підтримки фермерства. 

Подальший розвиток земельних відносин потребує дієвого організаційно-

економічного механізму, реалізації головних вимог реформування земельних відносин та 

підвищення відповідальності всіх суб’єктів господарювання за раціональне використання 

земель. 

 

Логінова К. П. 

 к.е.н., доц. Гераймович В. Л. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

За роки незалежності в державі так і не вироблено стратегічного бачення перспектив 

розвитку її аграрного сектору. Державні органи часто діють зважаючи на конкретні завдання, 

що ставляться у той чи інший проміжок часу, а питання планування та прогнозування 

функціонування аграрного сектору економіки в їх діяльності відійшли на другий план. 

Державна аграрна політика України є важливою складовою національної економічної 

політики нашої держави. Вона спрямовується на розвиток і ефективне функціонування 

такого пріоритетного сектору економіки, як сільське господарство. Пріоритетність розвитку 

сільського господарства України в національній економіці зумовлюється винятковою 

значущістю та незамінністю вироблюваної сільськогосподарської продукції в 

життєдіяльності людини і суспільства. Адже сільське господарство – це єдиний сектор 

матеріального виробництва, що забезпечує населення держави продуктами харчування 

рослинного і тваринного походження та продовольчою сировиною. Так само гостро на даний 

час стоять проблеми соціального розвитку села і збереження селянства як одного з 

прошарків українського суспільства, тому дана тема є  актуальною в наш час. 

Вагомий внесок в обґрунтування концептуальних засад правового забезпечення, 

формування і здійснення державної аграрної політики в Україні зробили такі вчені, як Н. О. 

Багай, А. Й. Богдан, М. Я. Ващишин, О. В. Гафурова, А. П. Гетьман, М. В. Гребенюк, В. К. 

Гуревський, В. М. Єрмоленко, І. І. Каракаш, , П. Ф. Кулинич, Т. В. Курман, Л. О. Панькова, 

О. О. Погрібний, І. П. Сафонов, В. І. Семчик, А. М. Статівка, Ю. С. Шемшученко, М. 

В.Шульга, В. В. Янчук , О. М. Беляневич, А. Д. Діброва, В. Я. Довгань, М. І. Кисіль, О. Б. 

Колісник, М. А. Латинін, А. В. Лісовий, В. В. Юрчишин та ін. 

Ефективність державної аграрної політики України значною мірою залежить від 

досконалості законодавства. Варто погодитися з А. М. Статівкою та В. Ю. Уркевичем 

стосовно того, що сучасні проблеми функціонування сільського господарства зумовлені 

багатьма чинниками, серед яких визначальне місце посідає недосконале правове 

регулювання аграрних відносин. Адже до сьогодні в Україні не існує нормативного акта, 

який комплексно унормовував би всю сукупність аграрних відносин. 

Починаючи дослідження питань правового забезпечення державної аграрної політики 

України, слід з’ясувати її поняття та сутність. 

Термін «політика» походить від грецької мови, що значить «мистецтво управління 

державою». У такому розумінні політика, як термінологічне поняття, означає 

цілеспрямовану діяльність держави у взаємовідносинах між різними суспільними групами, 
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державами й народами, пов’язану з боротьбою за здобуття або утримання державної влади 

як знаряддя формування й регулювання цих відносин [2, с.15]. 

Аграрна політика – соціально-економічне і правове поняття, яке в такому розумінні 

вживається в законодавстві багатьох країн світу, хоча дещо по-різному тлумачаться його 

сутність і зміст [1]. 

Серед сучасних актів аграрного законодавства щодо державної аграрної політики 

звісно слід назвати Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на 

період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р., № 2982-IV4, що визначає засади державної 

аграрної політики країни, спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрного сектора 

національної економіки на період до 2015 р., системності й комплексності в процесі 

здійснення заходів з реалізації цієї політики всіма органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування. Державна аграрна політика ґрунтується на національних 

пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європейського Союзу і світового 

економічного простору [5, с.25]. Складниками державної аграрної політики, як зазначено в 

Законі, є комплекс правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності функціонування аграрного сектора економіки, розв’язання 

соціальних проблем сільського населення й забезпечення комплексного і сталого розвитку 

сільських територій. 

Незважаючи на існування розглядуваного Закону, чим фактично підкреслюється 

розуміння законодавцем важливості розвитку агропромислового комплексу як пріоритетної 

сфери національної економіки й підвалин функціонування держави, він викликає низку 

зауважень. Так, в Законі бракує дефініції поняття «державна аграрна політика»; при 

широкому спектрі галузей і сфер діяльності, на які поширюється аграрна політика, головні її 

пріоритети, визначені у ст. 3 Закону, практично стосуються виключно питань розвитку 

сільського господарства. У той же час гарантування продовольчої безпеки, яке є 

визначальною стратегічною метою аграрної політики, вимагає врахування значно ширшого 

кола питань, пов’язаних, зокрема, із заготівлею, зберіганням, переробкою, реалізацією 

продовольчої продукції, її якістю, безпекою тощо [4]. 

 В аграрно-правовій літературі висловлювалися й інші зауваження, зокрема, щодо 

декларативного характеру норм розглядуваного Закону, а також необхідності коригування 

державної аграрної політики з урахуванням впливу світової фінансово-економічної кризи на 

функціонування аграрного сектора національної економіки України. 

Можна погодитися з тим, що політика держави щодо аграрного сектора не може бути 

раз і назавжди усталеною. Для кожної конкретної країни в той чи іншій період її історичного 

розвитку аграрна політика залежить від рівня економічного й соціального розвитку держави, 

збалансованості попиту і пропозиції на аграрних ринках. Отже, державна аграрна політика 

України є історичним явищем. У її змісті віддзеркалюється специфіка етапного розвитку 

сільського господарства й усього агропромислового комплексу країни. 

В умовах, що склалися в останні роки, формування та ефективне здійснення 

державою аграрної політики в Україні з об’єктивних причин є найважливішою соціально-

економічною проблемою. У найбільш загальному аспекті аграрна політика держави являє 

собою розробку її владними структурами і практичне здійснення великої сукупності 

правових, організаційних, економічних, наукових, соціальних кадрових та інших заходів з 

метою забезпечення такого розвитку аграрної сфери економіки, який би повністю відповідав 

продовольчим потребам країни. 

Не викликає ні найменшого сумніву, що правове забезпечення будь - яких 

економічних перетворень, зокрема, економічних реформ, має здійснюватися за певними 

правилами правового регулювання економічних відносин. Такі правила передбачають 

відповідну стратегію і тактику в організації економіко-правових відносин. З цією метою 

державні органи, що відповідають за опрацювання і схвалення економічної, в тому числі 

державної аграрної політики, разом з вченими економістами-аграрниками та правниками, 

мають розробити і схвалити вектор розвитку економіки держави і відповідно до нього 
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економічну модель структурної побудови економічних відносин, зокрема, розвитку 

аграрного сектору економіки, що має бути закріплена у відповідних нормативних приписах. 

Лише за таких умов можна гарантувати продовольчу безпеку держави, перетворити аграрний 

сектор на високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому 

ринках сектор економіки держави, забезпечити збереження селянства як носія української 

ідентичності, культури і духовності нації, комплексний розвиток сільських територій та 

розв’язання соціальних проблем на селі, тобто досягти мети та стратегічних цілей аграрної 

політики України, що закріплені у ст. 2 Закону України «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 року». 

Нинішній етап у розвитку нашої держави, посилений процесами глобалізації у світі, 

вимагає забезпечення продовольчої безпеки, що передбачає вирішення комплексу 

політичних, економічних, соціальних та організаційно-правових проблем, зокрема й проблем 

правового регулювання відносин у сфері гарантування продовольчої безпеки. Деякі вчені 

визначають правове регулювання продовольчої безпеки як упорядкування суспільних 

відносин щодо забезпечення продовольчої безпеки, що здійснюється державою за 

допомогою норм права. Від рівня правового регулювання відносин в АПК значно залежить 

ефективність виробництва, що у свою чергу, впливає на продовольче забезпечення в Україні, 

а від цього залежить соціальна і політична стабільність в державі [6]. 

Розвиток аграрного сектору спроможний здійснити потужний вплив на економічну 

динаміку в Україні, зважаючи на значні перспективи його капіталізації та прогнозовані 

довгострокові підвищувальні тренди на ринках основних видів аграрної продукції. Тому 

розвиток конкурентоспроможного аграрного виробництва в комплексному поєднанні з 

розбудовою сприятливих умов для сільського розвитку є національним пріоритетом. 

Проведене дослідження правового забезпечення державної політики щодо розвитку 

аграрного ринку дозволяє підсумувати, що на сьогодні законодавство не є досконалим, і не 

завжди відповідає реаліям сьогодення. Ми переконані, що сучасне реформування аграрного 

законодавства сприятиме виведенню аграрного сектору економіки України на лідируючі 

місця в світовій економіці. Для цього по кожному із суб’єктів, що є учасниками аграрного 

ринку, необхідно розробити та прийняти новий спеціалізований нормативно-правовий акт, 

що буде вичерпно визначати їх правове становище в сучасних умовах господарювання [3, 

с.11]. 
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8. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими 

ресурсами. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічна безпека підприємства являє собою достатньо широке поняття, яке 

включає в себе фінансову, силову, інформаційну, техніко-технологічну, правову а також 

кадрову безпеку, яка є одним з основних факторів економічної безпеки підприємства. 

Визначено, що кадрова безпека – це процес запобігання негативним діям на 

економічну безпеку підприємства за рахунок ризиків і погроз, пов'язаних з персоналом, його 

інтелектуальним потенціалом і трудовими стосунками в цілому. При цьому, кадрова безпека 

є складовою частиною економічної безпеки підприємства [1]. 

Вагомий внесок у вивчення проблем теорії та практики кадрової безпеки зробили 

вчені, такі як А.Кібанов [8], Г. Чумарін [12], І.Швець [1], Н. Швець [13] та інші. Разом з тим, 

існують різні підходи щодо визначення поняття та розуміння сутності «кадрова безпека».  

Кадрова безпека – це генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, 

методів спрямованих на збереження, зміцнення й розвиток кадрового потенціалу, на 

створення згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на постійно мінливі вимоги 

ринку з урахуванням стратегії розвитку організації [5]. 

Кадрова безпека – це процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку 

підприємства за рахунок ризиків і загроз, пов'язаних з персоналом, його інтелектуальним 

потенціалом і трудовими відносинами [6]. 

Кадрова безпека – стан захищеності компанії від ризиків і загроз, пов’язаних із 

персоналом [4].  

Кадрова безпека – сукупність заходів, спрямованих на запобігання протиправних дій 

або сприяння їм з боку персоналу підприємства [1]. 

Завданням кадрової безпеки є: забезпечення підприємства необхідними 

співробітниками, заповнення вакансій; утримання співробітників, їх розвиток; розробка 

мотиваційних схем і схем оплати праці; усунення збитку у зв’язку з трудовими суперечками; 

підвищення лояльності співробітників; аналіз ситуації у конкурентів; робота із сайтами 

вакансій, кадровими агентствами; аналіз ситуації на ринку праці в регіоні; оцінювання 

підприємства як працедавця (погляд з боку співробітника); способи проектування кар’єри 

(також погляд з боку співробітника). 

В системі кадрової безпеки, відповідальність працівника полягає в тому, що він несе 

безпосередню відповідальність за особисту безпеку і здоров'я, а також за безпеку і здоров'я 

оточуючих людей; відповідає за результати своєї трудової діяльності; відповідає за 

забезпечення високого рівня інтелектуальної та інформаційної безпеки; відповідає за 

збереження сприятливого для трудової діяльності морально-психологічного клімату на 

підприємстві. 

Слід зазначити, що на посилення соціальної відповідальності на індивідуальному 

рівні значною мірою впливає рівень лояльності, «прихильності» персоналу до цінностей 

підприємства, підвищення якого є одним з важливих завдань системи кадрової безпеки, адже 

її діяльність має бути спрямована не на усунення наслідків зловживань персоналу, а на їх 

попередження.  

Для збереження кадрової безпеки варто використовувати сучасні кадрові технології, 

включаючи такі механізми: ефективну мотивацію; прискорену адаптацію (за рахунок 
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наставництва); своєчасне запобігання конфліктним ситуаціям, атестацію; компенсацію; 

розумну політику звільнення; пропаганду корпоративності. 

Процес планування та управління персоналом спрямований на забезпечення 

належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію системи підбору, 

наймання, навчання і мотивації праці необхідних працівників, зокрема, матеріальні та 

моральні стимули, престижність професії і волю до творчості, забезпечення соціальними 

благами. 

Внутрішні небезпеки такі: невідповідність кваліфікації співробітників до обійманої 

посади (небезпека, що спричиняє збитки); недостатня кваліфікація працівників (проблема, 

вирішити яку зобов'язані кадровики); слабка організація системи управління персоналом 

(немає філософії підприємства); слабка організація системи навчання (відсутня система 

обліку перспектив розвитку персоналу, що створює соціальну непевність у стабільності 

свого службового росту); неефективна система мотивації (немає аналізу потреб кожної 

особистості й персональної мотивації); помилки в плануванні ресурсів персоналу 

(найчастіше на просту роботу приймають висококваліфікований персонал); відсутність 

творчих елементів у роботі; нецільове використання кваліфікованих співробітників; 

працівники орієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань; співробітники не 

орієнтовані на дотримання інтересів підрозділу (немає цільового управління); відсутність або 

слабкість корпоративної політики [2]. 

Зовнішні небезпеки такі: умови мотивації в конкурентів кращі; установка конкурентів 

на переманювання; зовнішній тиск на співробітників; втягування їх у різні види залежності; 

інфляційні процеси (їх слід ураховувати під час розрахунку заробітної плати) [2]. 

Об'єктами кадрової безпеки є все те, на що спрямовані зусилля щодо забезпечення 

безпеки. Оскільки кадри є первинними для всіх функціональних складових економічної 

безпеки, то до об'єктів кадрової безпеки відносяться:  

- керівники, акціонери, партнери, штатний і позаштатний персонал, які володіють 

інформацією, що не підлягає розголошенню або є комерційною таємницею;  

- фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні персоналу підприємства та 

підпадають під можливість привласнення, розтрати й навмисних фінансових махінацій;  

- технічні засоби та програмне забезпечення, що використовується співробітниками в 

процесі виконання їхніх посадових обов'язків, якому може бути завдано шкоди власним 

персоналом навмисно або ненавмисно;  

- об'єкти авторського права, об'єкти суміжних прав, об'єкти науково-технічної 

інформації, об'єкти промислової власності, засоби індивідуалізації, ноу-хау, що можуть стати 

об'єктами привласнення, розкрадання, махінацій, промислового шпіонажу і корпоративної 

розвідки, та навіть знищення власним персоналом;  

- усі матеріальні ресурси господарюючого суб'єкта, до яких є вільний або обмежений 

доступ персоналу, що може вчинити такі неправомірні дії, як розкрадання майна, навмисне 

спричинення шкоди майну підприємства тощо[8]. 

Суб'єктами кадрової безпеки виступають фізичні, юридичні особи, підрозділи, 

служби, установи, організації, які беруть безпосередню участь у системі забезпечення 

безпеки. Доцільно розділити суб'єктів на дві підгрупи:  

1) зовнішні, до яких слід віднести органи державної влади, правоохоронні органи, 

служби безпеки інших суб'єктів господарської діяльності, недержавні структури із 

забезпечення безпеки, особи, які не мають ділових відносин з підприємством;  

2) внутрішні, до яких слід віднести службу безпеки підприємства, кадрову службу, 

юридичний відділ, структурні підрозділи, персонал підприємства [8]. 

Як і будь-яка економічна система, система забезпечення кадрової безпеки функціонує 

в межах правового й законодавчого поля, що є невід'ємною умовою її ефективної діяльності. 

Нормативно-правове забезпечення кадрової безпеки здійснюється основними законодавчими 

актами, нормативно-правовими документами, внутрішніми положеннями та регламентами. 
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Тому можна зробити висновок, що процес захисту підприємства від небезпеки 

починається на етапі підбору працівників на існуючі вакансії. Кадрова безпека, дає змогу 

підприємству досягати економічного зростання шляхом застосування знань, вмінь, навичок, 

досвіду, пізнавальних та духовних здібностей своїх співробітників, їх інтелектуального рівня 

та інших складників, що й забезпечують безпеку підприємства загалом.  
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сучасний менеджмент у своєму основному значенні виступає не стільки в якості 

науки і практики управління компанією, процесом прийняття та реалізації управлінських 

рішень, скільки мистецтвом управління людьми. 

Якщо менеджер хоче, щоб його підлеглий розкрив весь свій потенціал, то він повинен 

враховувати, що кожна людина індивідуальна, і до кожного необхідний особливий, свій 

власний підхід. Практика переконує, що результати роботи підлеглих багато в чому 

зумовлюються характером відносин із керівником. 

У сучасних умовах, багато керівників, прагнучи отримати максимальний прибуток, 

вирішити матеріальні і фінансові проблеми, оновити технічну базу, нехтують благоустроєм 

робочих місць своїх підлеглих, створюючи їм неможливі для праці умови. Це може 

призвести до втрати висококваліфікованих працівників. 

Велика спокуса власника-директора контролювати максимум процесів на 

підприємстві призводить до того, що: 

1. Придушується ініціатива;  

2. Кадри підбираються за принципом лояльності, а не професіоналізму; 

3. Бюджет підприємства централізований, всі, часто навіть найдрібніші, витрати 

контролюються директором, що знижує оперативність прийняття рішень на місцях; 

4. Структура стає бюрократичною й негнучкою;  

http://ukrref.su/bezopasnost-zhiznedejatelnosti/7366-Kadrovaya-bezopasnost-na-predpriyatii.html
http://ukrref.su/bezopasnost-zhiznedejatelnosti/7366-Kadrovaya-bezopasnost-na-predpriyatii.html
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5. Ринкова стратегія часто міняється [1]. 

Проблема управління персоналом завжди була предметом дослідження вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що належать до різних наукових шкіл. На сьогодні основними 

проблемами, з якими стикається процес управління персоналом є підбір, формування кадрів, 

забезпечення ефективності праці працівників, збереження сприятливого клімату у колективі, 

формування корпоративної культури підприємства.  

Досвід розвинених країн з управління свідчить, що головною ознакою, завдяки якій 

формується колектив, є корпоративна культура. Вона допомагає забезпечувати високу 

доходність фірми за рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту та 

якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому за допомогою:  

- удосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення лояльності 

співробітників до керівництва і прийнятих ним рішень;  

- виховання у працівників ставлення до підприємства як до свого дому; 

- розвитку здатності і в ділових, і в особистих стосунках спиратися на встановлені 

норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів. 

Необхідно відзначити той факт, що управління людськими ресурсами має відповідати 

поетапному розвитку самого підприємства, захищати права і обов`язки працівників, 

забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні людських 

ресурсів. Саме підбір персоналу є основним кроком на шляху до вирішення цих проблем. 

Кожна організація застосовує різні способи та методи прийняття на роботу, серед них 

найбільш розповсюдженими є самостійне наймання персоналу та звернення до служби 

зайнятості [2].  

Нами будо проведене дослідження на базі ФГ Строгого О.Ф. Зміївського району 

Харківської області. На чолі даного господарства стоїть власник, який самостійно вирішує 

всі питання щодо діяльності підприємсва. Ми встановили, що тут існують типові проблеми 

щодо управлінням персоналом, зокрема перевантаження працівників (коефіцієнт 

використання запасу праці постійно перевищує оптимальний рівень), відсутність 

згуртованості колективу, і як наслідок, менш ефективна робота, уповільнене рішення 

виникаючих проблем. На підприємстві переважає метод непрямого впливу: власник створює 

умови,  а службовці досягають поставлених перед ними цілей. 

У ФГ Строгого О.Ф. актуальною є проблема підбору персоналу, адже підприємство 

знаходиться у сільській місцевості з невеликою кількістю мешканців, а насамперед молоді, 

яка переважно не бажає працювати в аграрній сфері.  

В рамках даного господарства не відбувається підвищення клаліфікації кадрів. 

Навчання відбувається тільки при надходженні кадрів. На даному господарстві мало 

приділяється уваги розвитку корпоративної культури, тоді як саме цей напрям потребує 

особливої уваги. Вважаємо, що проблеми в управлінні персоналом у ФГ Строгого О.Ф. 

цілком вирішувані, однак потребують особливої уваги з боку керівництва. 

Багато керівників на шляху до отримання прибутку забувають про добробут своїх 

підлеглих, не створюючи їм належних умов для праці. Це є дуже небезпечним явищем, адже 

зазвичай це призводить до втрат висококваліфікованих працівників. Якщо керівник дійсно 

зацікавлений у збереженні цих кадрів, то необхідним є підняття заробітної плати згідно з 

кваліфікаційним рівнем працівників, створення таких умов, за яких у кожного працівника 

буде бажання працювати плідно із натхненням, перш за все заохотити персонал до праці [3]. 

Італійський суспільний діяч, мислитель, один з перших буржуазних теоретиків 

капіталістичних відносин Н. Макіавеллі вважав, що ефективний вплив на людей в управлінні 

передбачає знання причин їхніх вчинків, інтересів і прагнень, захоплень і психологічних 

особливостей людської природи. Отже, найкращого розвитку досягнуть ті підприємства, які 

роблять головну ставку на людські ресурси та управління ними, адже особливий підхід до 

управління людьми в організації забезпечує досягнення конкурентних переваг шляхом 

стратегічного розміщення кваліфікованого й лояльного персоналу, що використає цілісний 

набір культурологічних, структурних і кадрових технік [2]. 
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Горохівський коледж ЛНАУ 

 

КОРПОРАТИВНА КАРТКА: РОЗКІШ ЧИ НАГАЛЬНА ПОТРЕБА 

                      

Пластикова картка – це ключ клієнта для отримання електронних банківських послуг. З 

точки зору банку – це можливість персонувати картку і таким чином ідентифікувати клієнта і 

визначити, які послуги може надати йому банк. 

При виконанні розрахунків за допомогою карток,  беруть участь: держателі (власники) 

карток, банк-емітент, торговельні установи та заклади сфери послуг, банк-еквайр, процесинговий 

центр. 

Дослідженням банківських операцій із платіжними картками займалися такі вчені, як: Мороз 

А. М., Міщенко В. І., Славянська Н. Г., Табачук Г. П., Сорохман О. М., Бречко Т. М. та ін.  

Сьогодні один із найбільш перспективних проектів українських банків – операції з 

платіжними картками. З одного боку, це інструмент, який має багато переваг та зручностей для 

клієнтів, а з іншого боку, платіжна картка для банку означає надійне забезпечення операцій та 

генерацію значних надходжень, яка вимагає ретельного оформлення та обліку. Одним із видів 

платіжних карток є корпоративна, котра надається банком підприємству і використовується його 

працівниками для різноманітних як готівкових, так і безготівкових розрахунків. Вона, як і будь-

яка інша картка, обов'язково має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя – 

реквізити довіреної особи клієнта банку або підприємця. Дані визначаються платіжною 

організацією відповідної платіжної системи, в якій застосовується ця картка, з урахуванням вимог, 

установлених відповідними державними стандартами України та міжнародними стандартами, 

прийнятими Міжнародною організацією із стандартизації (ISO), згідно з Положенням № 223 "Про 

здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" . 

Отже, маючи поточний рахунок в банку для оформлення корпоративної карти достатньо 

заповнити заяву на відкриття карткового рахунка, підписати договір і повідомити податкову 

інспекцію про відкриття рахунка . Через 2 –3 дні карта буде видана клієнту, представнику 

підприємства.  

Корпоративні карти – це ідеальний засіб організації і контролю витрат на підприємстві, що 

оптимально.  

Відповідно до постанови банку держателі корпоративних карток можуть використовувати їх 

для: одержання наявних у валюті України для здійснення розрахунків, зв'язаних із виробничими 

(господарськими) нестатками, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з 

урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку 

України з питань регулювання грошового обігу; здійснення безготівкових розрахунків у валюті 

України, зв'язаних зі статутною і господарською діяльністю, витратами представницького 

характеру, а також відрядними витратами в межах України; одержання наявних в іноземній валюті 

за межами  

http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69161.doc.htm
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України для оплати відрядних витрат; здійснення розрахунків у безготівковій формі в 

іноземній валюті за межами України, зв'язаними з витратами на відрядження і витратами 

представницького характеру.  

При цьому корпоративні платіжні картки не використовуються для виплати заробітної плати 

й інших виплат соціального характеру та для оплати в іноземній валюті договорів (контрактів), що 

відбуваються від імені резидентів і представництв юридичних осіб – нерезидентів . 

У плані рахунків бухгалтерського обліку банків облік розрахунків із банківськими 

платіжними картками передбачений рахунок 2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів 

господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток". Призначення 

даного рахунка полягає в обліку коштів до запитання суб'єктів господарювання (крім 

небанківських фінансових установ) і фізичних осіб для здійснення операцій з використанням 

платіжних карток та надання кредитів овердрафт. 

Згідно із постановою НБУ № 123 "Про затвердження правил бухгалтерського обліку 

операцій з використанням платіжних карток у банках України"  у разі використання 

корпоративної картки довіреною особою – працівником банку для проведення розрахунків під час 

здійснення витрат, пов'язаних з відрядженням, господарськими потребами, для здійснення інших 

операцій, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку  

України, використовується кредитна платіжна схема. Банк з метою контролю може 

встановлювати витратний ліміт за кожною платіжною карткою щодо кожної довіреної особи – 

працівника банку, який обліковуватиметься відповідно до облікової політики банку.  

Після використання коштів на господарські та інші потреби або на витрати, пов'язані з 

відрядженням, довірена особа – працівник банку в установлені строки подає звіт про використані 

кошти, при цьому здійснюються такі бухгалтерські проводки:на загальну суму використаних 

довіреною особою – працівником банку коштів установленого ліміту: 

Корпоративна картка є ефективним і зручним інструментом у житті сучасного підприємства.  
Розгляньмо основні переваги для бухгалтера та компанії: спрощення роботи бухгалтерії, 

пов'язаної із перерахунком, зберіганням і доставкою готівки; 

зменшення кількості звітних документів і скорочення витрат, пов'язаних з видачею підзвітних сум; 

оперативно поповнюйте картки в Інтернет-банку, а також готівкою у касах і через термінали; 

контролюйте витрати працівників за виписками, що надаються банком, за допомогою SMS-

банкінгу та Інтернет-банку; не потрібно купувати іноземну валюту для закордонних відряджень; 

не потрібно декларувати кошти на карті під час виїзду за кордон; ви не залежите від режиму 

роботи відділень — не потрібно отримувати готівку в банку. 

При цьому банк також отримує свої переваги від надання клієнтам корпоративних карток. У 

першу чергу, – це залучення корпоративних клієнтів, а також швидка окупність витрат на 

реалізацію карткового проекту, одержання додаткових доходів від комісії клієнтів та якісно новий 

сервіс обслуговування підприємств та фізичних осіб –підприємців.  

Щодо недоліків надання даних карток суб'єктам господарювання, то вони полягають у тому, 

що корпоративні картки можуть обслуговуватися лише у великих населених пунктах чи в окремих 

банкоматах – це викликає труднощі з поширенням їх серед клієнтів та забезпеченням переваг у 

безготівкову обігу грошей. Мінусами використання карток клієнтами є затримка зі здійсненням 

карткових операцій у випадках кризи банківської системи або проблем у конкретному банку, а 

також те що власник корпоративної картки отримує повний доступ до рахунку юридичної особи і 

може розпоряджатися грошовими коштами всієї компанії . 

Проте дані недоліки є незначними перед очевидними перевагами корпоративних карток для 

всіх учасників. 

Отже, корпоративна платіжна карта – це неодмінний атрибут процвітаючої компанії, її 

"візитна картка", свідоцтво високого рівня менеджменту, надійності й фінансового благополуччя. 

А також оптимальний шлях організації та контролю представницьких затрат, витрат на 

відрядження співробітників підприємства та розрахунків, пов'язаних зі статутною та 

господарською діяльністю. А коли це вигідно клієнту, то надання таких послуг забезпечує 
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престиж банку та сприяє зміцненню стосунків з клієнтами, тобто від зручності клієнтів до 

прибутку банку.  
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ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВНОГО РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для здійснення фінансової діяльності та реалізації економічних інтересів 

підприємства виконують оцінку його ресурсного потенціалу. В нашому випадку ресурсним 

потенціалом виступає оцінка земель. . Здійснення та використання грошової оцінки земель є 

підґрунтям ринкових відносин в будь-якій економічно розвинутій країні. 

В міру розвитку  ринкових відносин  зростає значення оцінки земель як ресурсного 

потенціалу і просторової бази існування людини, а також оцінки ринкової вартості 

земельних ділянок, особливо тих, які належать на праві власності або оренди 

сільськогосподарським підприємствам - паї. 

Земельна реформа - це фундаментальна і базова складова економічних перетворень, 

що відбуваються у нашій країні. Практичне здійснення її – є впровадження різних форм 

власності на землю з метою формування ринку землі, якому потрібен чіткий економічний 

механізм регулювання земельних відносин, необхідним та обов’язковим елементом якого є 

оцінка землі. 

Відповідно до статі 196 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних 

ділянок - є складовою частиною державного земельного кадастру. Отже її слід розглядати як 

врегульований нормами чинного земельного законодавства України окремий вид земельно-

кадастрової діяльності, спрямованої на одержання, поширення і використання інформації, 

необхідної для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва та згідно із законом розміру державного мита щодо 

відчуження, обміну і страхуванню земельних ділянок, які є правом власності підприємства; а 

також застави; визначення вартості земельних ділянок, які вносяться до статутного фонду 

господарського товариства; визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, 

банкрутстві або ліквідації господарського товариства або підприємства яке є власником 

земельної ділянки з часткою державного або комунального майна; відображення вартості 

земельних ділянок у бухгалтерському обліку, визначення збитків чи розміру відшкодування 

втрат за використання земельних ділянок у випадках, встановлених законом або договором; 

економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; ринкової 

вартості земельних ділянок при укладанні цивільно-правових угод. 

Методологія оцінки базується на врахуванні особливостей природного й 

економічного характеру земельних ділянок для визначення рентної складової з наступних 

напрямків використання земельного фонду: землі, як основного засобу виробництва в 

сільському і лісовому господарстві; землі, як просторового операційного базису; засобу 

виробництва як компонента природного середовища та нерухомості в добувній 
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промисловості; операційного базису і нерухомості у містобудуванні, промисловості, 

транспортній галузі; компонента природного середовища в галузях, пов’язаних з охороною 

довкілля та здоров’я людини. 

Спосіб оцінки суттєво впливає на результати ефективності використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Грошова оцінка земельних ділянок поділяється на два види: нормативну й експертну. 

Критерії такого поділу - призначення грошової оцінки та методика її проведення ПОСИЛ . 

Існує декілька наукових підходів щодо розрахунку грошової оцінки земель. Однак 

найбільш переконливим і логічним підходом до вирішення цієї проблеми є показник 

рентного доходу, тобто показник економічного ефекту, одержаного від використання 

земельних ділянок кращої якості та вигідного їх місце розташування ПОСИЛ. Грошова 

оцінка земель визначається розміром щорічно одержуваного рентного доходу з урахуванням 

строку його капіталізації, який залежить від розміру процентної ставки за користування 

кредитом. Термін капіталізації визначено в 33 роки, що відповідає трьохвідсотковій платі за 

користування кредитом.  

У сільськогосподарських підприємствах матеріали нормативної грошової оцінки 

використовують для визначення розміру земельного податку та орендної плати, втрат 

сільськогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель тощо.  

Потреба в нормативній оцінці виникає, коли необхідно одночасно оцінити велику 

кількість земельних ділянок, наприклад, якщо вони належать великому 

сільськогосподарському підприємству, агрохолдингу, товариству.  

Точність визначення вартості землі є критичним елементом ефективної системи 

оподаткування сільськогосподарських підприємств. Вона - одна з умов правильності оцінки 

вартості освоєних земельних ділянок і гарантує, що кожний землевласник та 

землекористувач сплатить свою справедливу частку податку. Також важливим є те, що 

кожен землевласник і землекористувач, що передав свою земельну ділянку в оренду 

сільськогосподарському підприємству гарантовано отримає справедливу, економічно 

вигідну та логічну плату за її використання, а держава в свою чергу отримає податок від 

використання цих земель. Об’єктивна оцінка землі забезпечує правильність прийняття 

рішень у галузі землекористування не тільки в державному, але й у фінансовому секторі 

суб’єктів господарювання.  

Основна мета грошової оцінки земель сільськогосподарських підприємств - створення 

умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі цих земель у 

власність, у спадщину, під заставу, при укладанні цивільно-правових угод, ціноутворенні, 

обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до 

статутних фондів. 

Нажаль, грошова оцінка сільськогосподарських угідь проведена на території всіх 

підприємствах України з  01.07.1995 року. Вона проводиться послідовно: по Україні в 

цілому, поетапно по  областях, адміністративних районах, сільськогосподарських 

підприємств та окремих земельних ділянках. 

Грошова оцінка земель є економічним механізмом земельних відносин, приватизації 

земельних ділянок,  земельно-іпотечного кредитування, оподаткування та становлення ринку 

землі.  

Отже, проведення робіт з грошової оцінки земель сільськогосподарських підприємств 

на сучасному етапі повинно мати важливе значення для розвитку та функціонування, власне, 

самих підприємств. 

Виходячи з цього, грошова оцінка земель набуває функції економічного важеля, який 

дозволяє розширити економічні умови і стимули раціонального використання земель і 

створити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого 

самоврядування, економічно впливати на регулювання земельних відносин як на локальному 

рівні їх розвитку, так і на базовому та національному загалом 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Реалії сьогодення свідчать, що 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 неефективності 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 й 

соціально-трудової сфери у висококваліфікованих кадрах. 

Людські ресурси – найбільш складний об’єкт управління в організації, оскільки, на 

відміну від речових факторів виробництва, є живим, має можливість самостійно приймати 

рішення, діяти, критично оцінювати пред’явлені до нього вимоги, має суб’єктивні інтереси 

тощо. Людські ресурси є "мотором" будь-якої організації. Вони постійно розвивають 

взаємовідносини, засновані на довготривалій основі. Часто керівники основну увагу 

приділяють фінансовим, виробничим питанням, проблемам матеріально-технічного 

забезпечення чи збуту готової продукції, не приділяючи при цьому достатньої уваги людям, 

які забезпечують роботу організації в усіх напрямах. Ці помилки занадто дорого обходяться. 

Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своєї мети і вижити [2]. Постійне 

зростання цінності людських ресурсів у сучасних умовах призвело до формування системи 

управління людськими ресурсами. 

Управління людськими ресурсами – це цілеспрямована діяльність керівного складу 

організації, а також керівників і спеціалістів підрозділів системи управління, яка включає 

розробку концепції, стратегій кадрової політики, принципів і методів управління людськими 

ресурсами[3]. Основна його мета - забезпечити досягнення успіху даної організації з 

допомогою людей. Важливе місце в досягненні успіху організації займає підбір ресурсів та їх 

подальший професійний розвиток. 

Щоб організація отримувала і зберігала необхідну кваліфіковану, віддану і добре 

мотивовану робочу силу, потрібно: 

- правильно оцінювати і задовольняти потреби організації в працівниках; 

- посилювати та розвивати притаманні співробітникам здібності (внесок в діяльність 

організації, потенціал і можливість використовувати їх працю надалі). 

Для цього організація повинна надати співробітникам можливість навчатися і постійно 

розвиватися. Цей підбір ресурсів може полягати в розробці систем з високими показниками 

праці, які підвищують гнучкість і охоплюють процедури ретельного відбору та прийому на 

роботу, преміальної системи оплати праці, яка залежить від показників роботи, і діяльність 

по розвитку та навчання керівного складу, прив'язану до потреб даної організації. 

Управління людськими ресурсами має підвищувати мотивацію і прихильність шляхом 

запровадження такої політики і процедур, які демонструють, що людей цінують і 
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винагороджують за те, що вони роблять і чого домагаються, а також за досягнутий ними 

рівень кваліфікації і компетентності. 

Управління людськими ресурсами підприємств України для ефективної діяльності 

потребує радикальних змін. 

В економічному аспекті перетворення повинні забезпечити ріст ефективності на основі 

постійного технічного і організаційного удосконалення підприємств. 

В соціальному аспекті зміни в управлінні персоналом повинні бути направлені на 

максимальне використання і розвиток здібностей працівників підприємства, а також а 

створення сприятливої психологічної атмосфери. 

Перший етап підготовки до перетворень повинен складатись в створенні нової системи 

цінностей, ідеології і принципів мотивації. Отже, передусім необхідні зміни, які В. Крюгер 

називає поновленням і переоцінкою цінностей. Виходячи з нових принципів управління 

персоналом, розробляються проекти зміни структури управління, інформативних систем і 

технічних засобів. 

Основною структурних змін в області управління людськими ресурсами підприємства 

країни є створення єдиної служби управління персоналом, яка повинна об‘єднати функції 

відділів: кадрів, праці і заробітної плати, підготовки кадрів, техніки безпеки і соціально-

психологічних проблем [1]. 

Процедури управління персоналом повинні відображати зміни в системі цінностей 

підприємства і структурі управління. Передусім це відноситься до стилів управління. 

Система управління людськими ресурсами означає нові форми взаємовідносин між 

співвласниками підприємства, особливо між керівниками і підлеглими, нові методи 

проведення нарад, контролю, оцінки і мотивації персоналу. 

Отже, управління людськими ресурсами є важливою складовою управління 

організацією. Складність її полягає в тому, що люди за своїм характером відрізняються від 

інших ресурсів і потребують особливих підходів і методів управління. Специфіка людських 

ресурсів виражається в тому, що, по-перше, люди наділені інтелектом, їхня реакція на 

управління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це означає, що процес 

взаємовідносин є двостороннім; по-друге, люди постійно вдосконалюються і розвиваються; 

по-третє, відносини ґрунтуються на довготерміновій основі; по-четверте, люди приходять в 

організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ БЕЗДОМНОСТІ 

 

Проблема бездомності досі залишається однією з найменш вивчених соціальних 

проблем, про це свідчить як відсутність єдиної термінології, так і не велика кількість 

відповідних наукових досліджень. Проте зумовлює такий стан справ сама суть проблеми 

соціальної виключності, оскільки ця група населення не лише виявляється виключеною з 

громадянської точки зору, але є недоступною для масштабного збору репрезентативній 
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інформації. Таким чином необхідність у дослідженнях в цій сфері відчувається досить 

гостро. 

Бездомність – це соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого 

приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для 

проживання чи перебування і в якому могла бути зареєстрованою [2]. Бездомність – явище, 

притаманне людству в період усього його існування. Особливо широко воно поширюється в 

періоди соціальних потрясінь і стихійних бід: війн, голоду, землетрусів, кризових процесів в 

тих чи інших країнах. 

Проблема бездомності існувала й існує в усіх, навіть високо розвинутих суспільствах 

з високим рівнем соціальної захищеності громадян. Вона має комплексний характер та 

набуває нових вимірів відповідно до зміни життєвих стандартів. Залежно від стану 

економіки та спрямування соціальної політики, зокрема житлової, кількість бездомних 

людей може зростати чи зменшуватися. Відношення влади до бездомних змінюється в 

залежності від характеру держави. При тоталітарних режимах переважають репресивні 

підходи до вирішення проблеми бездомності. Лібералізація управління приводить до певного 

послаблення репресій і спробам прийняття конструктивних рішень. 

З метою дослідження соціально-економічного та психологічного стану осіб, що не 

мають певного місця проживання і занять нами було проведено опитування бездомних у 

західному регіоні України участь у якому взяло 180 респондентів. На основі проведеного 

інтерв’ювання безпритульних осіб, можна скласти певний «портрет середньостатистичного 

бездомного». 
Отож, соціальний портрет бездомного в досліджуваному регіоні виглядає наступним 

чином. Це розлучений чоловік у працездатному віці (30-49 років) з середньою спеціальною 

освітою, який на проживання заробляє за допомогою збору вторинних ресурсів, середній 

заробіток якого становить до 1 $ в день. Результати досліджень показують, що 

безпритульними в основному стають люди, які не можуть пристосуватися до змін, що 

відбулися в суспільстві. Деякі через труднощі у подоланні фінансової скрути, пошуку 

роботи. Основна частина безпритульних – колишні в’язні, з їх не адаптованістю до сучасних 

умов життя, неможливістю знайти свою «нішу» у суспільстві після звільнення з місць 

позбавлення волі. 
На основі зібраної інформації можемо виділити  основні причини бездомності: 

1) особистий вибір; 2) в'язниця; 3) втрата роботи; 4) махінації з нерухомістю; 5) недостатня 

кількість дешевого житла в країні; 6) безробіття; 7) низький дохід сімей і окремих громадян; 

8) слабкі можливості реалізації соціальних програм, націлених на здійснення матеріальної та 

іншої допомоги малозабезпеченим сім’ям, групам ризику тощо; 9) природні лиха; 

10) неможливість сплатити кошти в банк за придбане в кредит майно; 11) фінансові борги; 

12) розлучення; 13) пияцтво; 14) наркоманія; 15) насильство в сім’ї; 16) через політичні 

заворушення або збройні конфлікти; 17) квартирні махінації; 18) фінансові піраміди. 

Важко говорити про добровільну бездомність. Вона радше є наслідком різних 

життєвих поразок, які призвели людину до надлому і втрати волі до життя. Бездомними 

зазвичай стають люди, котрі з різних причин вважають себе нездатними подолати життєві 

труднощі [4]. 

Причинами збільшення бездомних стало різке зниження доходів та рівня життя 

населення внаслідок структурних змін у галузях економіки, збитковості багатьох 

підприємств виробничої сфери, недосконалості фінансово-кредитних механізмів, різкого 

збільшення наявного та прихованого безробіття, неготовність навчальних та соціальних 

закладів, правоохоронних органів проводити роботу з такими категоріями населення в 

ринкових умовах. 

Наслідками бездомності є: 

а) тисячі людей, які знаходять за межею бідності; 

б) старіння нації, бо багато безпритульних є молодими, здоровими людьми, які не 

створюють сімей, та не реалізують свій потенціал; 
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в) брак робочої сили, та кваліфікованих кадрів, адже більша половина бездомних має 

середню спеціальну, а значна частина вищу освіту; 

г) процвітання злочинності, інколи це єдиний вихід для безпритульної людини; 

д) розповсюдження хвороб, через антисанітарію; 

е) хоробливість народу, який втрачає людяність і співчуття до людей які є «іншими»; 

є) втрата довіри до держави, яка дозволяє процвітати цьому явищу, і зневіра у 

майбутньому; 

ж) щорічні витрати з бюджету на подолання цього явища. 

Існує ціла низка соціальних, політичних та економічних причин того, чому не 

вдається розв’язати проблеми бездомності. Основні з них наведені на рис. 1. 

 
Рис.1 Основні причини невдач розв'язання проблеми бездомності* 

*джерело: опрацьовано на основі [1]. 

 

Отже, основними причинами невдач розв’язання проблем бездомності є: 

 головна перешкода в боротьбі з бездомністю – це неспроможність урядів виділити 

достатньо засобів для реалізації права людини на гідні житлові умови; 

 невідповідне законодавство та неефективне планування може призвести до повного 

безладдя в системі забезпечення житлом незаможних людей, які нерідко становлять 

більшість населення; 

 безпритульність – це свідчення несправедливої цінової політики щодо найму чи 

купівлі житла; 

 криза бездомності – результат того, що політики ігнорують або неправильно 

передбачають наслідки різних кризових явищ в економіці. Це результат нестачі дешевого 

житла і зросту проблем, пов’язаних з наркоманією та погіршенням фізичного та психічного 

здоров’я суспільства, особливо найбільш незахищеної його частини; 
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 існує велика потреба змінити систему підготовки фахівців, які займаються 

проблемами бездомних чи потенційних бездомних. На таких людей, особливо вуличних 

дітей, потрібно дивитись як на майбутніх повноцінних членів суспільства, а не як на зайвий 

баласт. 

Таким чином, бездомність – це радше "нещасний випадок", який  є наслідком 

економічних та політичних змін, що "може спіткати кожного" і потребує благодійної 

допомоги, аніж власний вибір людини. 

Бездомність  останнім часом набула суттєвого поширення як в країнах колишнього 

Радянського Союзу, так і в країнах Європи тому потребує постійного вивчення та аналізу, 

формування відповідної політики та розробки системи заходів, спрямованих на зменшення 

кількості бездомних людей. Проблема бездомності деформує соціальне середовище,  руйнує  

фізичне,  психічне  та  духовне  здоров’я  людей,  знижує  їх  життєву,  громадську і творчу  

активність, погіршує моральний  стан,  створює  соціальну напругу  в суспільстві. 

Для вирішення проблеми бездомності пропонуємо ряд заходів, зокрема: 

а) організувати та створити мережу спеціалізованих закладів допомоги бездомним 

(будинки нічного перебування, притулки, соціальні готелі, центри соціальної адаптації). 

Особливу увагу слід приділити розробленню програми захисту від холодної погоди в 

термінових притулках для бездомних, адже це знизить рівень захворюваності та смертності 

серед даної групи людей; 

б) надання медико-соціальної допомоги бездомним; 

в) забезпечення бездомних документами, що засвідчуватимуть їх особистість; 

г) соціальна підтримка бездомних; 

д) ресоціалізація бездомних (повернення їх до звичайного життя). 

Отже, головна задача по вирішенню проблеми бездомності держави і всього 

суспільства на даний момент – зробити все можливе для того, щоб бездомність зводилась до 

мінімуму, або ж була лиш власним вибором форми свого життя, а не випадковістю і 

неможливістю вибратися із ями, коли ти відкинутий суспільством і майже відкинутий 

державою. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

В умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку економіки виникла 

нагальна потреба в розробці нових форм і методів управління, що дозволяють підприємствам 

адаптуватися до динаміки зовнішнього середовища, раціонально використовувати 

виробничо-ринковий потенціал, нарощувати конкурентні переваги і створювати на цій 

основі реальні передумови до забезпечення стратегічної стійкості.  

 Ринкові відносини призводять до серйозної зміни змісту та організації процесів 

управління, управлінської праці.  Кардинальні зміни в технології виробництва і характер 

трудових процесів, зростання ролі людини в організації, глобалізація процесів в економіці, 

загострення конкуренції та інші явища і чинники призводять до необхідності трансформації 

парадигми менеджменту. Тому необхідно розгляд нової концепції менеджменту як 

інтегрованого, сучасного підходу до стратегічного, інноваційного та конкурентного 

управління на основі ефективного використання потенціалу сучасного менеджера і нових 

управлінських технологій.  

  У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення і освоєння напрямків розвитку 

сучасного менеджменту, націлених на вирішення проблем організаційно-економічного 

розвитку організацій, вироблення навичок постановки та вирішення проблем управління, 

розробку механізмів підвищення конкурентоспроможності.  

  Сучасна ситуація в теорії та практиці світового менеджменту характеризується 

співіснуванням і взаємодією трьох основних підходів (див. рис.1):  

 
Рис. 1.Сучасні підходи до менеджменту 

Системний підхід має власну специфіку. Існує два основних типи систем: закриті і 

відкриті. Закрита система має жорсткі фіксовані межі, її дії відносно незалежні від 

середовища, що оточує систему.  

  Відкрита система характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем.  Енергія, 

інформація, матеріали - це об'єкти обміну з зовнішнім середовищем через проникні межі 

системи. Відкрита система має здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому 

середовищі і повинна робити це для того, щоб продовжити своє функціонування.  
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  Керівники в основному займаються системами відкритими, тому що всі організації є 

відкритими системами. Виживання будь-якої організації залежить від зовнішнього світу.  

Процесний підхід описує функції управління як взаємопов'язані. Відповідно до даного 

підходу управління - це процес, що складається з взаємопов'язаних дій - функцій управління. 

Кожна функція в свою чергу представляє собою процес, що складається з взаємозалежних 

дій.  

  Таким чином, процес управління є сума всіх функцій (прогнозування і планування, 

організації, координації, регулювання, контролю).  

Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних методів 

управління визначається конкретною ситуацією. Найефективнішим методом, який відповідає 

даною ситуацією, максимально адаптований до неї.  

Методологію ситуаційного підходу обґрунтовують як чотирьох кроковий процес:  

 1. Керівник повинен бути знайомий із засобами професійного управління, які довели свою 

ефективність (розуміння процесу управління, системного аналізу, методів планування і т.д.).  

 2. Кожна з управлінських концепцій і методик має сильні і слабкі сторони. Керівник 

повинен уміти передбачати ймовірні наслідки, як позитивні, так і негативні.  

 3. Керівник повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію. Необхідно правильно 

визначити, які фактори є найбільш важливими в даній ситуації і який ймовірний ефект може 

спричинити за собою зміни однієї або декількох змінних.  

 4. Керівник повинен уміти пов'язувати конкретні прийоми, які викликали б найменший 

негативний ефект і приховували б найменше недоліків, з конкретними ситуаціями, тим 

самим забезпечуючи досягнення цілей організації найефективнішим шляхом в умовах 

існуючих обставин.  

 Таким чином, ситуаційний підхід розширює практичне застосування теорії систем, 

визначивши основні змінні, які впливають на організацію. Ситуаційний підхід часто 

називають «ситуаційним мисленням». З точки зору ситуації «кращого способу» управління 

не існує.  

  Зазначені підходи спрямовані на синтез і розвиток розроблених раніше поглядів 

основних «шкіл управління», а також на розробку нових уявлень про управління. У зв'язку з 

паралельним існуванням ряду підходів загальний спектр сучасних теоретичних і прикладних 

розробок надзвичайно широкий і різноманітний.  

Дослідники виділяють основні тенденції сучасного етапу розвитку теорії управління. Перша 

пов'язана з наданням більшої, ніж раніше, значущості матеріальної, технологічній базі 

організацій в плані управління нею. Величезну роль у цьому плані зіграла «комп'ютерна 

революція», яка створила якісно нову за своїми можливостями технічну базу управління, а 

також інші великі досягнення науково-технічного прогресу.  

  Друга, ще більш потужна тенденція полягає в подальшій демократизації управління. 

Зараз вже не підлягає сумніву, що майбутнє менеджменту - за демократичними формами 

управління. Залучення персоналу до виконання управлінських функцій є головна умова для 

дії фундаментального соціально-психологічного феномена, що позначається поняттям 

«розморожування потенціалу групи».  Простіше кажучи - це механізм повної реалізації 

потенціалу організації для управління нею, перетворення її з об'єкта управління в суб'єкт 

самоврядування.  

  Третя тенденція - інтернаціоналізація менеджменту і бізнесу і породжені нею нові 

проблеми управління. Це, наприклад, проблема крос-культурного перенесення принципів і 

форм управління, проблема врахування національних менталітетів у сфері управління та ін..  

  На думку більшості дослідників, всі ці та інші тенденції призвели до того, що сьогодні 

сформувалася нова парадигма управління. Вона позначається, як «тиха управлінська 

революція», а її ключовими рисами є такі:  

 1. Відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл менеджменту, що складається в 

переконанні, що ключ до успіху управління лежить в правильній дії на внутрішні чинники 

організації. Замість цього на перший план висувається проблема гнучкості й адаптації до 
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постійних змін зовнішнього середовища. Остання диктує стратегію і тактику управління, 

визначає структуру організації та форми управління нею.  

 2. Використання в управлінні теорії систем дозволило не тільки сформулювати новий 

погляд на організацію як «органічне ціле», що має свою логіку і закони, а й виділити ряд 

універсальних змінних будь-якої системи, контроль за якими становить основу ефективного 

управління.  

 3. Ситуаційний підхід до управління, що становить домінанту сучасної теорії і практики 

управління. Головна його теза - вся організація всередині підприємства є не що інше, як 

відповідь на різні за своєю природою впливи ззовні.  

 4. Визнання соціальної відповідальності менеджменту як перед суспільством у цілому, так і 

перед індивідом, що працюють в організаціях. Найважливішою характеристикою 

менеджменту на сучасному етапі є орієнтація на нову соціальну групу в організаціях - 

когнітаріат. Він вже не може розглядатися як тільки один з економічних чинників, а 

трактується як ключовий ресурс, ефективне використання і нарощування якого стає самою 

основною задачею менеджменту. Ці та інші положення є основними принципами сучасної 

теорії управління.  

Однією з найбільш сильних тенденцій розвитку сучасного менеджменту є посилення 

процесу наділення владою співробітників, їх залучення до процедури прийняття рішень. 

Традиційна модель, коли менеджер контролює працівників, в сучасних умовах зовнішнього 

середовища перестала бути ефективною. Під наділенням владою мається на увазі не стільки 

передача владних повноважень, скільки оцінка потенціалу працівників та її розкриття. У 

співробітників зростає потреба в довірі, спілкуванні, у зв'язку з чим зростає значення 

особистих контактів персоналу, що дозволяє зрозуміти, чого чекати один від одного. 

Особливу важливість в умовах інформаційної революції і введення системи трудових 

відносин, при якій співробітники працюють спільно, але не разом, набуває адекватне 

інформування кожного працівника, особливо про зміни. Найціннішим активом будь-якої 

компанії XXI століття стають працівники розумової праці та їх продуктивність. Найбільшою 

і швидкозростаючою групою персоналу в категорії працівників розумової праці стають «нові 

службовці», які займаються не тільки інтелектуальною працею, але і фізичним, гармонійно 

поєднуючи їх.  
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РУЙНІВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ 

 

Чимало країн світу, зокрема й Україна, певною мірою потерпають від наслідків 

різного роду нестабільності. Такого роду нестабільність є характерною і для органів 

публічної влади, що постійно підлягають реорганізації. Як відомо, керівник добирає кадри за 

своїм образом і подобою: вони можуть бути сильними, обдарованими або ж посередністю, а 

то й «сірістю». Саме тому важливим насамперед є добір керівників. Водночас в аналізі 

конкурентоспроможності органів публічної влади особливе місце посідають психологічні 
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чинники, правильне використання управлінських ресурсів, які є найважливішим і дорогим 

чинником. Нехтування ним і неправильне його використання призводять до зниження 

життєздатності органу публічної влади. 

Особливості поведінки й дивовижна неповторність самої особистості керівника – 

«вбивці ідей» – усе більш цікавлять дослідників проблем державного управління, оскільки 

керівники такого типу становлять особливу небезпеку для суспільства, знищуючи найбільш 

цінне в ньому – компетентність і творчість. З’явився навіть спеціальний термін руйнівний 

менеджмент, або руйнівне управління. Складність цього явища полягає в труднощах 

діагностики і недостатньої помітності симптомів, оскільки життєвий досвід і неабиякі 

розумові здібності дозволяють «вбивці ідей» уміло ховати свою небезпечну сутність за 

зовнішньою доброзичливістю, лояльністю, професійністю. Керівник-руйнівник діє на основі 

свого розуміння посадових інструкцій та законів і створює навколо себе своєрідний 

інтелектуальний вакуум – поступово витісняються здатні, творчі особистості, їхнє місце 

займає догідлива посередність, і на цьому тлі керівник набуває репутації незамінного. 

Щоправда встановлено окремі ознаки руйнівного управління: висока плинність 

компетентних фахівців, низькі показники діяльності колективу, латентний (прихований) стан 

конфліктності, нервозність серед співробітників, відсутність будь-яких заходів у справі 

підвищення кваліфікації фахівців та ін. Як зазначає Л. Пашко, проблема руйнівного 

менеджменту набуває особливої значущості для процесу сучасного управління людськими 

ресурсами, оскільки у сфері державного управління все ще актуальною залишається 

проблема «усунення» компетентних державних службовців за допомогою психологічних 

прийомів впливу керівника на особистість співробітників [4]. 

Як не видасться парадоксальним, але компетентний працівник у групі, колективі 

становить собою, як правило, одну з незручностей. У чому ж полягають її причини? По-

перше, у колективі є такі люди, які, спілкуючись з компетентним працівником, бачать у 

ньому віддзеркалення власної некомпетентності. Вони з якихось причин не бажають 

розвивати свої знання, навички та вміння і тому воліють, щоб довколишні особи перебували 

на їхньому рівні. Такі працівники зазвичай входять у механізм руйнівного менеджменту, 

уміло направляючи зусилля керівника-термінатора за допомогою поставлення йому 

інтриганські інформації. По-друге, молоді, початківці працівники, прагнучи швидше і краще 

освоїти посаду, частіше спілкуються з компетентним фахівцем. Це розцінюється «сірими 

колегами» як небажаний вплив на «молоді голови», до того ж їм хотілося б самим бути 

авторитетними в колективі. Виникають надумані інтриги, чутки тощо. По- третє, 

компетентний працівник є незручною фігурою для некомпетентного начальника. Це 

пояснюється тим, що успішно керувати компетентними людьми можна лише в разі 

дотримання таких умов: рівень фактичної компетентності керівника має бути не нижчим за 

його підлеглих; фактично компетентність начальника вища від компетентності працівників, 

які перебувають у його підпорядкуванні [1] 

Керівники – «вбивці ідей» – становлять особливу небезпеку для суспільства, 

знищуючи найбільш цінне в ньому – компетентність і творчість. Вони представники так 

званого термінаторного менеджменту (або руйнівного управління). Руйнівний менеджмент 

призводить до дезорганізації, руйнування колективу і придушення творчої ініціативи. Серед 

ознак руйнівного управління визначаються висока плинність компетентних фахівців, низькі 

показники діяльності колективу, латентний (прихований) стан конфліктності, нервозність 

серед співробітників, відсутність будь-яких заходів у справі підвищення кваліфікації 

фахівців.  
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РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В КАР’ЄРІ МЕНЕДЖЕРА 

 

 «Хто не навчиться керувати собою, той не зможе керувати іншими», – говорить 

древня мудрість. Як можна добре розуміти інших, якщо не розумієш самого себе? Тому, 

насамперед, людина повинна пізнати саму себе. 

Сучасний етап розвитку економіки свідчить, що одним із важливих чинників 

соціально-економічного розвитку суспільства є здатність організацій генерувати й ефективно 

впроваджувати самоменеджмент персоналу, що надає їм високої конкурентоспроможності та 

приріст інтелектуального капіталу у ринкових умовах. 

Самоменеджмент – актуальний і перспективний напрям у науковому менеджменті. Це 

напрям у менеджменті виник завдяки потребам суспільства і покликаний підвищити 

ефективність діяльності людини на основі досягнення його особистих і професійних цілей 

Метою самоменеджменту є перетворення особистості менеджера, економія його часу, 

виявлення і використання власних можливостей, проектування зовнішнього середовища, 

виявлення і аналіз уроків власного досвіду, раціональна організація самодіяльності.  

Самоменеджмент керівника постає як набір управлінських впливів, спрямованих ним 

на себе як на суб'єкт, задля приведення своєї особистості у відповідний стан, необхідний для 

успішного здійснення організаційної діяльності. Отже, об‘єктом самоменеджменту, 

виступають час, власні ресурси, сам суб‘єкт та його власне життя задля досягнення успіху.  

Управлінські впливи на ці об‘єкти можливі засобами самоаналізу, самопланування, 

саморганізації, саморегуляції та самоконтролю задля самоосвіти, самовиховання, 

саморозвитку і самореалізації. 

Самоменеджмент допомагає максимально використовувати власні можливості, 

свідомо керувати перебігом свого життя і переборювати зовнішні обставини як на роботі, так 

і в особистому житті. Виділяють наступні напрями самоменеджменту, вивчення яких дасть 

можливість виконувати роботу з меншими витратами, краще організувати працю, зменшити 

завантаженість роботою: 

- тайм-менеджмент (організація часу).Метою тайм-менеджменту є вміння людини 

оптимально розподіляти час на пріоритетні справи; 

- стрес-менеджмент (самоорганізовування у стресових ситуаціях). Метою стрес-

менеджменту є вміння особи попереджати або долати стресові ситуації завдяки 

власній психологічній компетентності; 

http://el-zbirn-du.at.ua/2014_%202/20.pdf
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- тіім-менеджмент (командний менеджмент). Метою тіім-менеджменту є вміння 

людини самостійно обирати «роль» у групі та ефективно її виконувати; 

- імпресіон-менеджмент (менеджмент справляння враження). Метою імпресіон-

менеджменту є вміння людини справляти на навколишніх доцільне, на її думку, 

враження, найчастіше сприятливе; 

- ресурс-менеджмент – це самоорганізовування особистих цінностей. Метою 

ресурс-менеджменту є вміння особистості виявляти компетентність у 

саморозвитку; 

- здібності, тому невчасно виконує завдання, або недостатньо кваліфіковано. 

Керівник, який прагне досягти успіху на роботі та в особистому житті повинен 

оволодіти мистецтвом самоменеджменту, вміти мотивувати себе, ставити перед собою чіткі 

та реальні цілі, бути здатним до самоконтролю тощо. Планування робочого часу керівника 

необхідно здійснювати на основі методики самоменеджменту [10]:  

 досягнення цілей найкоротшим шляхом, реально оцінюючи їх з точки зору 

часових обмежень; 

 охоплення планом лише 70 % робочого часу, залишаючи час на вирішення 

непередбачених проблем; 

 зведення до мінімуму стресових ситуацій, уникнення суєти і непередбаченої 

роботи; 

 фіксування в планах переважно не дій, а очікуваних результатів; 

 раціональний розподіл роботи всередині організації; 

 облік пріоритетності та значущості для досягнення цілей; 

 узгодження своїх планів з колегами і підлеглими; 

 облік у плані на певний період, у першу чергу, невиконаних у попередньому 

періоді справ, якщо немає термінових; 

 облік під час планування змін працездатності упродовж робочого дня; 

 встановлення реальних термінів та своєчасне розпізнавання вузьких місць; 

 забезпечення гнучкості планів; 

 об’єднання під час планування невеликих однорідних справ у робочі блоки. 

Характеристиками високого рівня самоменеджменту у людини є: знання нею своєї 

індивідуальної техніки роботи, здатність піклуватись про своє здоров’я, вміння володіти 

власним емоційно-вольовим потенціалом, навички самодисципліни, здатність формулювати і 

реалізовувати свої життєві цілі. 

Отже, уміння ладнати з людьми - це менеджмент, уміння ладнати з собою – 

самоменеджмент. Особливість  сучасного погляду на керівника як лідера колективу полягає 

в тому, що він розглядається як носій інноваційної організаційної культури, як основний 

ініціатор послідовних змін в організації. Найважливіші риси сучасного керівника: 

професіоналізм, здатність вести за собою колектив, прагнення створювати й підтримувати 

гарний психологічний клімат, що неможливо без роботи над собою, без самоменеджменту. 

                                                                                                              Петрик Ольга Михайлівна 

Викладач-методист Роздай біда Н.М. 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

САМОРОЗВИТОК МЕНЕДЖЕРА ЯК ЧИННИК ЙОГО УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Загальновідомо що розвиток компанії залежить від її співробітників. Тому, особливу 

увагу слід звертати на розвиток  управлінської ланки на підприємстві. Велику роль у цьому 

процесі відіграють заплановані методи підняття професійного рівня службовців. Набагато 

дешевшим і розумнішим є не лише проведення курсів з підвищення кваліфікації на 

підприємстві, але й стимулювання до самостійного розширення власної бази знань кожного 
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співробітника. Хоча у більшості українських підприємств цю проблему обходять стороною, 

вона все більше актуалізується. Самовдосконалення кожного працівника як обов’язковий 

елемент забезпечення успіху компанії стає все більш очевидним. 

Саморозвиток менеджера – це процес усвідомленого цілеспрямованого розвитку себе 

як керівника, який включає самостійне вдосконалення своїх знань, умінь, особистісних і 

функціональних якостей, компетенції в цілому, що забезпечують ефективність професійної 

діяльності. У цьому процесі поєднуються наступні складові: 

- особовий розвиток (особове зростання); 

- інтелектуальний розвиток; 

- професійний (кваліфікаційний) розвиток; 

- підтримка фізичного стану (оздоровлення). 

Менеджери повинні постійно працювати над своїм самовдосконаленням, прагнути до 

оновлення знань, бо вони є прикладом для інших і розробляють стратегію організації.  

Професійний саморозвиток – це не масове і навіть не типове явище, тому що не всі 

володіють якостями, які необхідні для цілеспрямованої роботи над собою.  

Саморозвиток відбувається тільки у тих, хто володіє необхідними якостями, 

головними з яких є: 

- внутрішня мотивація на професійні завдання, досягнення високих результатів в їх 

вирішенні і мотивація на себе; 

- здатність до саморозвитку; 

- розуміння змісту і методичних основ саморозвитку. 

Ефективність саморозвитку менеджера залежить і від зовнішніх чинників: 

- організаційних і соціально-психологічних умов професійної діяльності, в ширшому 

контексті – від корпоративної культури підприємства; 

- доступності для нього сучасних інформаційних систем, а також підготовленості до роботи з 

ними; 

- методичного забезпечення умов професійного розвитку. 

У змістовному плані існують три напрями професійного розвитку: 

1. Формування умінь і якостей, яких у менеджера немає, але які йому необхідні.   

2. Розвиток наявних позитивних умінь і якостей, які можна підсилити, якщо їх 

удосконалювати цілеспрямовано.   

3. Усунення недоліків і обмежень, що знижують ефективність діяльності менеджера і 

заважають професійному зростанню.   

Теоретично найбільш ефективний шлях саморозвитку, коли менеджер працює над 

собою відразу по трьох напрямах. Але на практиці такий шлях здійснити неможливо. Робота 

в будь-якому з цих напрямів є складним і психологічно важким завданням. 

Головним напрямом самовдосконалення є розвиток навичок самостійного мислення, 

розробка власних ідей на базі власного досвіду.  Він передбачає розробку власних ідей на 

основі одержуваної інформації, спілкування з іншими людьми і зворотного зв’язку. 

Для саморозвитку потрібні певні умови, і певні ресурси. До двох найбільш важливих 

груп умов відносяться культурні і особові, які певною мірою взаємозв`язані: 

1. Організаційна культура у вигляді традицій, норм і ціннісної орієнтації може 

стимулювати і підтримувати ініціативу працівників в самовдосконаленні, а може, навпаки, її 

повністю блокувати.   

2. Вищі керівники можуть бути прикладом новатора, що саморозвивається, а також 

прикладом обережного консерватора. Домінуючий стиль керівництва компанією грає 

виключно важливу роль в цьому питанні. Якщо він стимулює участь менеджерів в 

обговоренні проблем підприємства, підтримує ініціативу, демонструє зацікавленість в 

залученні персоналу до вирішення актуальних проблем, принципово не відкидає ризик і не 

заперечує проти критики традиційного порядку, створюється сприятливе морально-

психологічне середовище для саморозвитку. 
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Для вирішення цього завдання будь-якому менеджерові важливо також мати деякі 

ресурси: 

- час для заняття саморозвитком; 

- доступ до інформації; 

- методична забезпеченість виробничих умов, тобто набір заходів, учбово-тренувальних 

технологій і повчальних програм, які менеджер може використовувати для свого 

професійного розвитку. 

Мова йде не про обов`язкові для всіх заходи або курси підвищення кваліфікації, а про 

програми, які пропонуються зацікавленим працівникам компанії. Менеджер, що займається 

самовдосконаленням, вибирає з пропонованого набору лише те, що вважає для себе 

корисним і необхідним, що відповідає його потребам і планам професійного зростання. 

Для активізації професійного саморозвитку менеджеру не обійтися без спеціальних 

прийомів, методик, технологій. Розглянемо деякі з них, найбільш доступні для кожного. 

1. Самоконтроль компетентності. Він передбачає оцінку знань сучасної економіки, 

менеджменту, галузевих технологій, а також новацій, використовуваних в управлінні, у тому 

числі при проведенні організаційних перетворень. Для отримання таких оцінок можна 

використовувати тести знань, практичні завдання та аналіз конкретних ситуацій. На основі 

отриманих оцінок важливо зробити правильний висновок про характер зміни своєї 

професійної компетентності за останній період часу.  

Важливо також  оцінити свої особистісні професійно важливі якості, наприклад, такі, 

як критичність-самокритичність, впевненість-самовпевненість, залежність-самостійність. Ці 

якості можна оцінити у себе також за допомогою спеціальних особистісних тестів, анкет, 

самоаналізу власної поведінки в  значущих професійних ситуаціях. Тут також важливо не 

просто виміряти рівень якості, а визначити, у чому спостерігається прогрес (позитивна 

динаміка), а в чому він відсутній Самоконтроль компетентності - процедура, яку бажано 

проводити якщо не постійно, то як мінімум періодично, не тільки за допомогою 

самоспостереження, але і за допомогою якісного інструментарію. 

2. Інвентаризація змін в роботі і в собі.  Суть її подлягає в обліку, аналізі та 

систематизації всіх змін в завданнях, змісті, вимогах виконуваної роботи, з одного боку, і тих 

змін, які за цей період відбулися у власній особистості та професійної компетентності - з 

іншого. Подібні оцінки дозволяють визначити, наскільки вони відповідають один одному.   

3. Уміння вчитися в інших - створення у себе установки на пошук і освоєння нового в 

різних ситуаціях, де можуть бути цікава інформація, корисні знання, новий досвід. 

Управління своїми мотиваційними установками забезпечує високий ефект розвитку навіть в 

роботі на традиційних нарадах, семінарах і тим більше в спеціально організованих формах 

навчання та розвитку. Прикладом такої установки на саморозвиток за допомогою інших є 

таке положення одного з древніх навчань індійської філософії: «Кожен другий чоловік - гуру 

(вчитель), у якого можна навчитися чомусь корисному» . 

4. Таблиця життєвих і професійних цілей - складання та періодична корекція змісту 

таблиці життєвих і професійних цілей. Основні завдання методики полягають у тому, щоб: - 

усвідомити якомога більше реальних мотивів і відповідних цілей поведінки; 

         - диференціювати свої мотиви і цілі на особистісні  і професійні; 

         - визначити ступінь відповідності у себе життєвих і професійних мотивів, а потім вже 

провести усвідомлену їх корекцію. 

5. Щоденник досягнень і невдач - докладний або узагальнений опис ситуацій з 

аналізом причин та факторів позитивних і негативних результатів власної діяльності. 

Допомагає уникати ситуацій, коли повторно «наступають на одні й ті ж граблі» , дозволяє 

краще усвідомлювати, а також критично оцінювати і систематизувати власний досвід, 

роблячи практичні і правильні висновки. 

6. Моделювання свого професійного портрета - процедура складання своєї 

професійно-психологічної характеристики у вигляді найбільш яскравих рис, як позитивних, 

так і негативних, які були продемонстровані за якийсь період, або при вирішенні якогось 
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відповідального завдання.  Дану процедуру слід проводити періодично, при цьому бажано 

чергувати успішні та невдалі етапи роботи, в яких менеджер виглядає по-різному і 

відповідно його професійний портрет буде істотно відрізнятися. 

Після складання моделі з нею необхідно працювати. Корисно порівнювати отриманий 

портрет з попередніми, можна планувати «косметичні» зміни, проводити уточнення, 

виділяти випадкові та постійні риси. Візуалізація своїх професійних якостей і компетенцій 

дозволяє більш чітко їх усвідомити, краще використовувати і контролювати. 

7. Розвиток мотивації до управлінської діяльності. Тут рекомендуються такі методи 

самомотивування: - прагнути до цілей, в тому числі і перспективних, але жити сьогоднішнім 

днем; 

                               -  брати на себе основну відповідальність за мотивацію до життя; 

                               - враховувати, що мотивація до роботи - лише частина мотивації до життя.   

Звичайно, якщо менеджери розуміють роль знань для перспективної діяльності 

організації і самі працюють над своїм самовдосконаленням, то вони створюють умови для 

розвитку персоналу організації. У багатьох відомих компаніях (наприклад, “Нестле”, 

“Тойота”, “Ніссан”) культура знань формується такими шляхами: по-перше, тут 

впроваджуються процеси поширення, використання, передачі знань; по-друге, розвиваються 

інформаційні технології; по-третє, створюються умови для підтримки талантів. Тут при 

прийманні спеціалістів на роботу враховуються не тільки їхні професійні знання, а й їхні 

здібності набувати нових знань. 

Створення умов і ресурсів для саморозвитку, звичайно, вимагає визначених, іноді 

значних, фінансових  інвестицій. Для керівників, схильних економити на персоналі, слід 

відмітити, що компанія, в якій є менеджери, що саморозвиваються, має серйозний потенціал 

зростання; компанія, в якій кількість таких менеджерів постійно збільшується, є 

перспективною; компанія, в якій більшість менеджерів займаються самовдосконаленням, є 

вже організацією, що навчається. Тому створення організаційних умов і ресурсів для 

саморозвитку менеджерів є ефективною формою інвестування компанії у свій власний 

розвиток. 

Отже, самовдосконалення менеджерів підприємства є одним із провідних факторів 

для успіху усієї організації. Воно залежить від здібностей та схильностей самого працівника 

та від факторів, що стимулюють його до цього розвитку. А отже керівництво організації 

мусить чітко розуміти, що потрібно заохочувати працівників до власного розвитку, адже це 

безумовно приведе до підвищення ефективності праці на всьому підприємстві. 

 

Зинич Іванна Михайлівна 

 Пилипенко Л.О. 

Стрийський коледж ЛНАУ 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ТА ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Однією з основних задач системи національної освіти є підготовка фахівців 

економічного профілю, зокрема менеджерів. 

Показником підготовки являється професіоналізм, який виражається у набутих нових 

знаннях, умінні використовувати їх на практиці; здатності приймати рішення у різних 

ситуаціях, формуванні всебічно розвиненої особистості. 

Як свідчать джерела літератури, дослідженнями щодо підготовки менеджерів у ВНЗ 

займались такі науковці, як Н. Л. Замкова, Л. О. Сікорська, Дж. Равен та інші. Проте слід 

відмітити, що незважаючи а вагомі дослідження у цьому напрямі, ще недостатньо 

досліджена проблема формування професійного становлення особистості майбутнього 

менеджера 
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Професійне становлення особистості відбувається під час навчання у ВНЗ. Велику 

роль відіграють якості особистості, які розвиваються і вдосконалюються у процесі здобуття 

освіти та в подальшій трудовій діяльності. 

Професійне становлення майбутнього фахівця є поетапним моментом індивідуально-

особистісного розвитку. Перший етап, коли у студента почалась професійна підготовка, але 

ця підготовка, ще не дійшла до завершення. Другий етап, коли студент приступив до 

практики. У нього є можливість застосовувати набуті теоретичні знання, вдосконалити свій 

професіоналізм. 

Відповідно до концепції професійного розвитку особистості під професіоналізмом 

слід розуміти сукупність змін, які відбуваються в людині у процесі діяльності, що забезпечує 

ефективний рівень розв’язання складних професійних завдань. Слід зазначити, що 

професіоналізм менеджера зумовлюється рівнем його компетентності, що для фахівця є 

однією з найважливіших рис. 

Як свідчать наукові джерела, дослідження проблем розвитку професійної 

компетентності у педагогіці займає особливе місце, оскільки професійна компетентність є 

головною складовою професіоналізму особистості, важливою умовою становлення 

менеджера-професіонала. 

Професійна компетентність менеджера базується на засадах практичних умінь, 

особистісних якостей, які зумовлюють готовність викладача до професійної діяльності 

Професійна компетентність охоплює всі сфери особистості та є метою, досягнути якої прагне 

фахівець у процесі свого професійного становлення. 

На мою думку, впровадження нових технологій навчання у навчальний процес, 

зокрема ділових ігор, також буде сприяти професійному становленню особистості, розвитку 

нестандартного мислення. Впровадження ділових ігор має на меті сформувати у майбутнього 

фахівця такі якості, які необхідні йому як особистості. Навчальні ситуації, які покладені в 

основу ділових ігор, дають можливість студентам оволодіти засобами та досвідом вирішення 

професійних завдань. Досвід показує, що ігри збільшують зацікавленість студентів у 

професійному зростанні, пізнанні нових тенденцій та напрямів у професійній сфері. 

Духовна культура менеджера - це рівень вихованості й освіченості, ступінь розвитку творчих 

сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності, а також 

в створюваних ним матеріальних і духовних цінностях. Для даного етапу соціально-

економічного розвитку суспільства необхідна нова 

генерація менеджерів конкурентоспроможних та високорозвинених духовно, здатних 

зберегти національну культуру і примножити духовну спадщину України.  

Саме тому актуальною є тема дослідження рівня духовної культури менеджера.  

Проблема адекватного управління сучасним суспільством може бути успішно вирішена лише 

за умови, якщо в духовній сфері, життєдіяльності управлінця будь-якого рангу і рівня буде 

розвинений не один економіко-технологічний рівень духовної культури, а й чуттєво-

інтуїтивний рівень, але головне - буде розвинений розумний, морально -світоглядний рівень 

соціального управління. .  

Самоменеджмент є послідовне і цілеспрямованого використання випробуваних 

методів роботи у повсякденної практиці, щоб оптимально і з змістом використовувати свій 

час. 

Основна мета самоменеджмента у тому, щоб максимально використовувати власні 

можливості, свідомо управляти течією свого життя (самовизначатися) та долати зовнішні 

обставини як у роботі, і у особистої жизни[2]. 

Кожній людині взагалі і у особливості тому, котрі готують себе на роботі 

организатора-менеджера або вже є, насамперед, треба вміти перетворити ситуацію, на яку 

типова невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситуацію 

спрямованих і здійсненних завдань. Навіть коли виявляється, коли на вас зусебіч звалюються 

різні завдання й робота прямо-таки захльостує, можна завдяки послідовному планування 

http://ua-referat.com/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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часу й використанню методів наукову організацію праці кращі здійснювати своєї діяльності, 

щодня виділяючи резерв часу (зокрема й у дозвілля) для справді керівних функцій. 

Бути організованим, незалежно від цього, чи стосується це спричинило 

навколишнього простору або до вашому часу, - означає бути підготовленим. Це означає 

почуватися зібраним, володіти ситуацією, виробити готовність використовувати усі наявні 

можливості і справитися з будь-якими сюрпризами і несподіванками, які життя створює 

вашому шляху. Ми у дивовижно складному, швидко не зовсім розвиненому світі, який 

сповнений безмежних возможностей[1]. 

Актуальність теми «Самоменеджмент як засіб підвищення ефективності роботи 

керівника» залежить від того, що чимало керівники, керуючи тими чи інші суб'єктами, 

недостатньо виявляють організованість, обов'язковість, не вміють раціонально 

використовувати робочий час тощо. тощо. Особливо це ж стосується молодих менеджерів і 

сучасних керівників. Від яка в без них буде самоорганизованность, багато в чому залежати і 

успіх у кар'єрі. 

Самоменеджмент передусім, це самоорганізація, вміння управляти собою, керувати 

процесом управління у щонайширшому значенні слова – у часі, у просторі, спілкуванні, 

діловому світі. Керівник повинен так вміти свою працю, щоб ефективність була 

максимальної. 

Опанувати даної наукою непросто, і молодого керівника треба розпочинати все ж з 

самоосвіти, причому мало лише здобувати знання, потрібна ще й практична і реалізація. 

Самоменеджмент – це надзвичайно тяжка праця, тож необхідно виробити готовність до 

самовдосконалення. 

Управління часом, тайм-менеджмент (від англ. time management) – сукупність 

методик оптимальної організації часу для виконання поточних задач, проектів та 

календарних подій. Типовими підходами в управлінні часом є постановка пріоритетів, 

розбиття великих завдань та проектів на окремі дії та делегування іншим людям. До 

управління часом належать також методи впливу на мотивацію та контролю результатів. По 

темі менеджменту часу часто проводяться психологічні тренінги. Головними допоміжними 

інструментами для управління часом є особистий календар, список поточних завдань та 

список проектів. Механізми для управління часом (календар та список задач з можливістю їх 

пріоритизації та категоризації) реалізовані в комп’ютерних програмах таких як Microsoft 

Outlook, iCal а також у сучасних мобільних телефонах та кишенькових комп'ютерах. 

На винахід терміну тайм-менеджмент претендує компанія Time Management International. Її 

засновник, данець Клаус Меллер, в 70-ті роки винайшов Time Manager — складно 

влаштований блокнот-щоденник, який можна вважати прабатьком сучасногоорганайзера [1]. 

Тайм менеджмент – одна з найбільш вигідних інвестицій. Години, вкладені у 

вивчення цієї дивовижної науки, можуть заощадити роки. Тут будуть доречними слова 

Роберта Кіосакі: "У нас достатньо часу, щоб зробити все, що ми по-справжньому хочемо. 

Якщо ви, як багато людей," дуже зайняті ", щоб успішно працювати, то майте на увазі, що є 

безліч людей, які зайняті набагато більше, ніж ви, але встигають зробити більше. У них не 

більше часу. Вони просто набагато краще його використовують! "  

Вивчаючи тайм менеджмент, можна навчитися набагато краще використовувати свій час: від 

хатньої роботи до розвитку і роботи у великих корпораціях. Дуже важливо усвідомити, що 

тайм менеджмент може стати однією з найбільш мудрих інвестицій у житті, бо це інвестиція 

в успішний розвиток всіх проектів, у особистісне і духовне зростання, що є запорукою успіху 

як на рівні особистості, так і цілої компанії.  
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АВТОРИТЕТ ЯК НЕФОРМАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ 

 

      З давніх часів люди прагнули мати особу, якій вони могли довіряти, за чиїм мудрим 

словом вони виконували різні завдання, знаючи, що це буде на благо їм самим. Ця людина 

вирізнялась серед інших розумом, мудрістю, рішучістю,  прагненням покращити життя собі і 

тим, хто його оточував. Маючи дуже велику довіру від інших, ця людина без проблем могла 

керувати своїми підопічними , вона отримувала владу, бо заслужила її своїм авторитетом. 

      Слово "авторитет" (від латинського — autoritas) означає поняття влади, впливу. Це 

особа, яка має неформальний вплив на інших, оснований на знаннях, моральних 

достоїнствах, досвіді.  

      У практиці керівництва не завжди можливо чітко розмежувати ці дві форми 

підкорення. Більше всього авторитет і влада так злиті, що важко побачити, де закінчується 

влада і починається авторитет і навпаки. Звичайно, краще авторитет без примушення, але ж 

він вимагає необхідності у підкріпленні адміністративною владою, особливо на 

теперішньому рівні розвитку системи управлінських відносин, інтелекту і почуття відпові-

дальності працівників. 

      Авторитет будь-якого керівника базується на двох джерелах: посадового статусу 

(об´єктивний фактор ) і завойованому тим самим престижі (суб´єктивний фактор). Вони 

можуть бути в органічній єдності або у деякому протиріччі один з іншим. Доповнюючи один 

одного, вони створюють передумови для нормального функціонування трудового колективу.  

      Авторитет людини у групі може бути реальним і формальним. Влада реального 

авторитету міцніша, ніж формального. В ієрархії соціальних статусів наділена реальним 

авторитетом особа сприймається групою без найменшого сумніву, її рекомендації, вказівки 

мають велику переконливу силу, вона вселяє впевненість у діях. Типовим явищем є і 

формальний авторитет, тобто підкріплена правом влада особи. В обох випадках застосування 

влади є ефективним, якщо джерело її визнається законним (легітимним) і прийнятним. Отже, 

ефективність влади особи залежить від її авторитету, а також моральних і матеріальних 

можливостей. 

Авторитет менеджера — величина перемінна: він може зростати або знижуватись під 

впливом різних факторів, в міру реалізації свого професійного й морального потенціалу. 

Авторитет менеджера загублюється, коли він переступає дозволені межі поведінки стосовно 

будь кого і не лише працівників.  

      Збереження авторитету вимагає від менеджера постійного самоконтролю за кожною 

своєю дією, повної самовіддачі, та поваги до своїх підлеглих.  

      Для високого авторитету в сучасний період менеджер повинен мати високу 

компетентність і соціальну зрілість, творчий підхід до справи, підприємливість у своїй 

діяльності, високу конкурентоспроможність. А для того щоб завжди залишатися авторитетом 

для своїх працівників одним з головних факторів має бути повага до них і до їхніх потреб, а в 

результаті керівник отримає від підлеглих високу самовіддачу та якісне виконання 

поставлених завдань.  
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РОЗВИТОК СТУДЕНТА–ІНТЕЛЕКТУАЛА У ВНЗ 

 

Визначальним фактором соціально-економічного та інноваційного розвитку країн є 

розбудова якісної, ефективної та конкурентоздатної вищої школи. Світовий досвід 

переконує, що становлення сучасних конкурентних університетів асоціюється із 

кардинальними суспільними зрушеннями, формуванням демократичних державних 

інститутів і розвитком високопродуктивної економіки. Таким протореним шляхом 

розвивались практично всі нинішні країни-лідери. Разом з тим, в силу реформ, економічної 

кризи, політичної нестабільності, національної загрози безпеки України, вища освіта 

великою мірою стала джерелом корупції, цинізму і паразитичних настроїв у суспільстві. 

Українська вища школа іспиту на гідність українській державі наразі не склала, окрім 

протистояння цим негативам з боку невеликої когорти вітчизняних університетських 

закладів. Не було забезпечено тієї критичної маси інноваційних ідей, трансформаційних 

стратегій, високоморальних фахівців, гідної оплати праці професорсько-викладацького 

складу, управлінського таланту та відданих громадянських діячів, які б спрямували Україну 

шляхом дійсних та якісних трансформаційних змін. Болонській конвенціях [1]. Саме тому 

головною умовою відповідності систем освіти називають компетентність випускника ВНЗ. 

Проблему якості освіти студентів досліджують з соціально-педагогічної, управлінської 

та філософської точок зору (Астахова К.В., Н.Авшенюк, В. Байденко, І. Бех, І. Зязюн, Т. 

Добко, В. Лутай, Н. Ничкало, В. Петренко, Ю. Халавка, Н. Фоменко, Г. Усатенко), що 

набуває дедалі більшої актуальності. Це питання повсякчасного збалансування таких трьох 

вимог, як 1) збереження і примноження національних освітніх традицій; 2) підпорядкування 

суспільним, економічним, політичним, законодавчо-нормативним аспектам сьогодення у 

контексті розвитку європейського освітнього простору; 3) здатність забезпечувати дії на 

випередження, передчувати іноваційність. 

Мета дослідження – на основі системного підходу провести обґрунтування концепції 

формування студента-інтелектуала у галузі вищої освіти. 

Сьогодні освіта студента вищої школи в Україні проходить у руслі започаткованих в 

Європі процесів створення єдиного європейського освітнього простору, рекомендацій до 

нормативних вимог, що сформульовані у Лісабонській та Нажаль у системі вищої освіти 

ефективно не виконується жодна з головних і обов’язкових функцій сучасного управління: 

планування, організація, мотивація і контроль. Окремі прогресивні, реформістські кроки 

щодо державного тестування випускників шкіл закінчуються щорічним обговоренням 

недоліків та недосконалості. Мали намір перемогти корупцію у вищій школі, а насправді 

розширили корупційні можливості як для середньої школи, так і для інших структур. 

Вироблення будь-яким викладачем і навчальним закладом загалом у процесі навчання 

у студента вмінь і навичок здобувати знання самостійно вважається основною ознакою та 

найважливішою складовою якості освіти.   

Технології управління знаннями спрямовані на створення умов для збереження даних 

активів і застосування в бізнес-діяльності компанії, що не тільки підсилює її 

конкурентоспроможність, але й забезпечує довгострокове зростання. Управління знаннями 

припускає створення нового знання його стимулювання та придбання. Для організації це 

означає відбір, обробку й акумулювання значимого знання із зовнішніх та внутрішніх 

джерел, його збереження, класифікація і забезпечення доступності для всіх працівників 

компанії. Управління знаннями містить у собі також їхнє поширення та обмін усередині 

організації та за її межами, використання в бізнес процесах і прийнятті рішень. Менеджмент 

знань - це не автономна діяльність, а невід'ємна частина менеджменту  
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“Інтелектуалом” також називають освічену, начитану людину з високо розвиненим 

інтелектом. 

Якщо у 1994 році з випускників одного класу середньої школи у ВНЗ поступало 4-6 

осіб з 30, то сьогодні не поступає 3-4, а зараховані близько 26 абітурієнтів. МОН і галузеві 

міністерства не визначили потреби суспільства та конкретних галузей у відповідних 

спеціалістах. Відбувся різкий перекіс у бік економічних і юридичних спеціальностей — із 

тисяч випускників цих профілів більшість не знаходить собі роботи за спеціальністю [7]. 

Інтеграція у європейський освітній простір національної вищої школи вимагає 

використання власних класичних і пошуку нових форм і методів навчання. Це можливо 

лише за умови подолання уніфікації нашої школи, зміни природи знань, змісту освіти, 

типу основних суб’єктів навчального процесу, які сьогодні обґрунтовано у ЗУ «Про вищу 

освіту». 

Відповідальність за якість та прийняття найважливіших рішень сьогодні 

перекладається на університет. Міністерство не повинно втручатися в операційні процеси, 

а від імені держави має запитувати університет про якість випускників і якість наукових 

досліджень», - підкреслив С. Квіт. За словами міністра, університет відрізняється від 

інших закладів освіти тим, що має безпосереднє відношення до науки. «Там, де немає 

науки – немає вищої освіти». Міністр також підкреслив важливість прийняття нового 

Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» та зазначив, що процес інтеграції 

науки та освіти – одне з головних завдань реформування вищої освіти. «У співвідношенні 

до діяльності сучасного університету наука повинна займати понад 50%, а у нас – це 

всього кілька відсотків», - зауважив С. Квіт. Відповідаючи на запитання щодо зменшення 

аудиторного навантаження, міністр пояснив, що це не означає, ніби викладачі 

одержуватимуть менші гроші, а навпаки, це дасть можливість більше часу приділяти 

підготовці до наукових конференцій чи написанню наукових статей [5]. в Україні було 

розроблено та затверджено Розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки» [8], 

що визначає організаційно-економічні умови здійснення технологічного прориву та 

формування постійної потреби в розробці та реалізації інновацій. 

Актуальнішою є проблема подання студентам наукової інформації. Ця складова 

навчального процесу є особливо важливою для ВНЗ, які орієнтуються на підготовку 

магістрів. На нашу думку, наукова інформація прийнятною є не лише для студентів 

випускних курсів, але й для тих, хто відвідує наукові осередки студентів, гуртки, 

товариства.  

Ступінь освоєння людиною своєї професійної діяльності, тобто кваліфікації, можна 

характеризувати не тільки і навіть не стільки тим, що вона може сама отримувати ці якості 

(у тому числі нові знання), скільки тим, чи розуміє вона їх будову, чи може дати їм оцінку, 

проводити їхній аналіз тощо. Відомо, що некритичне сприйняття деяких тверджень як 

фактів обмежує можливості нових рішень. З точки зору студентів, найпривабливішим є 

ігрова форма роботи з науковою інформацією. Це успішно використовується у вищій 

школі через наступні позитивні якості: дуже високий рівень засвоєння матеріалу; цікава та 

рухлива для студента форма проведення; значний динамізм; поєднання знань індивіда і 

творчої групи (команди); формування лідерських якостей особистості; вироблення 

навичок швидкого прийняття відповідних рішень для організації процесу 

інтелектуального змагання; швидке формування робочого настрою і здатності 

адаптуватися до ситуації; можливість регулювати широти і глибини охоплення 

навчального матеріалу; непередбачене створення завдань різної складності для учасників; 

швидкість і об’єктивність оцінки.  

Позитивно даний підхід підкреслює сучасне значення навчального процесу, як 

комплексної системи надання знань кожному студенту безпосередньо 

висококваліфікованим викладачем і стимулювання кожного до самоосвіти, а саме:  

вироблення вмінь і навичок опрацювання матеріалу для самостійної роботи студента; 

http://osvita.ua/vnz/guide/
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розширення і поглиблення наявних знань на самостійне здобуття кількісних та якісних 

умінь; домінування самонавчання спрямованого на результат.  

Більше того, держава повинна формувати «зони випереджувального розвитку системи 

галузевих стандартів» освіти в системі управління її якістю «як важливі експериментальні 

моделі, на яких проходять випробування нові технології управління якістю, з наступним 

упровадженням нових освітніх, інформаційних та управлінських технологій» [3]. 

21 листопада 2013 року Європейський Парламент затвердив програму HORIZON 2020 з 

бюджетом 70,2 млд. євро  у цінах 2011 року. В Україні працює програма Horizon 2020, яка 

спрямована на підтримку як досліджень, так і інноваційних розробок за трьома напрямками: 

1.Передова наука; 2.Індустріальне лідерство; 3.Соціальні виклики. Основними цілями 

програми є вихід європейської науки на світовий рівень, усунення перешкод до створення 

інновацій і надання можливість співпраці державним і приватним підприємствам для 

проведення спільних досліджень і створення інноваційних продуктів. Програма Horizon 2020 

відкрита для кожного та має просту структуру, що дозволяє знизити час, який витрачається 

на бюрократичні процедури, і надати учасникам можливість сконцентрувати увагу на тому, 

що дійсно важливо [6].  

Ознаками хорошої освіти студента-інтелектуала є особистісна значимість і практична 

орієнтація, пізнавально-світоглядний, виховний та розвиваючий потенціал, здатність 

розвантажити зміст проблем та забезпечити доступність, зрозумілість.  

Головними напрямами реформування освіти є: розширення завдань і вдосконалення 

системи вищої освіти; адміністрування чисельності і спеціалізації закладів освіти; розвиток 

недержавного сектору вищої освіти; впровадження новітніх технологій; автономія у рамках 

державного управління; підвищення вимог до викладачів; навчання впродовж життя; 

розширення зв’язків з закордонними закладами вищої освіти; інтеграція у європейський 

освітній простір; посилення взаємодії вузів з іншими суб’єктами економічної діяльності; 

підвищення якості і ефективності системи вищої освіти.  
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КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Корпоративна конференція є організаційним заходом для спільного обговорення і 

розв’язання певних питань, які охоплюють досвід минулого, сучасного та прогноз на 

майбутнє, погляди керівників, пропагування. 

Наука в Україні поки що відіграє переважно соціокультурну функцію, а науково-

технічний та інноваційний потенціал ВНЗ з точки зору забезпечення прориву вітчизняної 

економіки використовується недостатньо. Тому в Україні було розроблено та затверджено 

Розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки» [5], що визначає організаційно-

економічні умови здійснення технологічного прориву та формування постійної потреби в 

розробці та реалізації інновацій, ефективному використанні науково-технічного, 

інноваційного та освітнього потенціалу. Складовою повноцінної інфраструктури у всьому 

світі є активний вузівський сектор. Університети покликані грати основну роль в навчанні 

нових поколінь підприємців. У зв’язку з цим Радою ректорів ВНЗ України розроблений 

проект концепції «Університетські технопарки України». Для забезпечення інтенсифікації 

процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної 

продукції та їх поставки на внутрішній та зовнішній ринки Верховною Радою України 

схвалено Закон України «Про наукові парки» [6], який регулює правові, економічні, 

організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків. 

Питання розвитку корпоративних заходів на підприємствах висвітлено у працях 

М.Абрашоффа, Р. Кyінна, М. Коула, Д. Мацумото, Д. Ньюстрома, Д. Олдхема, А.Кредісова 

Б., Д.С. Ліфінцева, Фергана, Ф. Хміля, Г.Щьокіна. Літературні джерела розкривають 

проблематику організування виступів, проведення ділових нарад і дають підставу 

стверджувати, що корпоративні заходи застосовуються на практиці недостатньо.  

Метою дослідження є обґрунтування поняття «корпоративна конференція», визначення 

факторів впливу, етапів її організування на підприємстві, а також висвітлення тих елементів 

системи, які входять у зону відповідальності HR-менеджера і керівника. 

В економічній енциклопедії подано таке визначення: «конференція – з’їзд, збори, 

нарада членів або представників організації чи установи» [3, с.118]. Укладачі нового 

тлумачного словника української мови дають таке визначення: «конференція – збори, нарада 

представників яких-небудь держав, партій, громадських, наукових та інших організації для 

обговорення та розв’язання певних питань; форум, віче, симпозіум, семінар» [4, с.2].   

Отже, зміст проведення корпоративної конференції полягає в агітаційній, 

профорієнтаційній роботі, пропагуванні. Основна ідея конференції – це те, що необхідно 

донести до учасників (персоналу організації).  Її доцільно пов’язати з тими змінами, які 

відбулися на підприємстві за останній період, і планами на майбутнє. За допомогою 

корпоративних заходів доводиться мета та завдання до працівників. А наслідок – у 

працівників виникає відчуття стабільності та стійкості підприємства в нестабільних умовах. 

Корпоративні конференції дають можливість висловити особисту думку про зміни, 

інновації, прогнозування, або окремі небажані наслідки. Проведення такого заходу є 

важливим елементом корпоративної культури підприємства. Корпоративна культура не 

отримала нормативного закріплення в законодавстві і ґрунтується на загальному 

культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій практиці. Трудова активність 

персоналу формується фірмовою культурою, яка визначає сукупність правил, звичаїв та 

сталої практики у сфері менеджменту. Підбирати склад організаційного комітету необхідно 

за лідерськими якостями тих працівників, які мають бажання турботливо та енергійно 
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управляти людьми за моральну чи матеріальну винагороду. Незалежно від бажання 

керівників підлеглі наслідують їхній приклад. Залякані виконавці заходу – не найкраща 

робоча команда. Керівнику необхідно дати відповіді на питання: 1) Чи чітко сформульоване 

завдання? 2) Чи має персонал достатньо часу і засобів, щоб виконати завдання? 3) Чи добре 

підготовлені вони для цього? У пошуках відповіді на ці запитання Майкл Абрашофф виявив 

таке: у 90 % випадків він сам, як керівник, був винуватцем виникнення певної проблеми, 

такою ж мірою, як і його підлеглі. Але одночасно стало зрозуміло, що коли сам винуватий, 

то й сам можеш виправити становище [1, с.18]. 

Вітчизняним керівникам необхідно усвідомлювати, що з появою нових підприємств, 

які вміють працювати у стилі М. Абрашоффа, потрібно створювати робочі групи, здатні 

поставити і виконувати не лише загальні завдання. В умовах конкуренції саме на 

корпоративних конференціях зауважують талановитих працівників сторонні підприємці. 

Оскільки будь-які зміни завжди викликають неспокій, то корпоративний захід допоможе 

підприємству зберегти висококваліфікованих працівників. Найчастіше залишають місце 

роботи найталановитіші. Причому найчастіше фахівці йдуть не стільки з організації, скільки 

від поганого керівника [1, с.16]. 

Чітко організувати роботу допоможе календарний план (захід, терміни, 

відповідальний, виконавець). Керівнику варто постаратися подивитися очима учасника на 

зміст заходу і діяти з огляду на це. Не можна планувати конференцію як восьмигодинний 

робочий день. Учасники після двох годин перестануть вникати у зміст доповідей, а потім і 

слухати загалом. Програма конференції і структура доповідей визначаються консервативно. 

Час на реєстрацію повинен передбачати спілкування учасниками заходу. Пленарна частина 

визначається кількістю учасників та регламентом їхніх виступів [2].  

Фуршет або перерва на обід є найслабшим місцем в організуванні конференції, а тому 

повинна мати часовий інтервал від півтори до двох годин між пленарною та секційною 

роботою учасників. Персонал з обслуговування має виступати як найсильніша ланка в 

організуванні конференції. Чіткість і якість проведення перерви на фуршет має бути на 

порядок вище, ніж звичайний обід працівників у кафе. Але якщо фуршет буде 

найяскравішим спогадом, то про зміст роботи секцій конференції ніхто й не згадає. 

Під час секційної дискусії може виникнути певне рішення, яке буде рекомендованим 

для результатів підбиття підсумків роботи підприємства. Особлива роль відводиться 

працівникові, який очолює секційне засідання. Він повинен вміти моделювати будь-яку 

ситуацію. Фінальну частину конференції необхідно підкріпити емоційно – перша особа всіх 

вітає, нагороджує, висловлює радість і сподівання. Невід’ємними є подарунки і сувеніри у 

всіх номінаціях, які вручає відома особистість [2, с. 95]. Будь-яке планування бюджету 

конференції завжди перевищує кошти на 10-20 % від запланованих. Здебільшого беруть до 

уваги лише прямі витрати, не враховуючи оплату результатів праці та витрати на непрямі 

винагороди та ін. Окупляться ці витрати лояльністю персоналу, зокрема трудового 

колективу, на який завжди можна покладатися. Фактори впливу на підготовчі заходи та дії 

щодо проведення корпоративної конференції наведені на рис. 1.  

Якщо на даному підприємстві немає відповідного приміщення для проведення 

корпоративного заходу, то передусім вибір визначається можливістю учасників добратися 

міським транспортом. Гнучкість простору приміщення для конференції повинна охоплювати 

питання вільного пересування учасників, можливість їх розмістити, нагодувати і т.д. 

Технічне забезпечення організування конференції може передбачати демонстраційні екрани 

як в залі, так і в інших приміщеннях. Санітарно-гігієнічні чинники організації будь-якого 

заходу повинні враховувати чистоту і гігієну місць загального користування. Після 

конференції у працівників має підвищитися почуття безпечності. Проведений аналіз 

корпоративного заходу дозволяє зробити висновки про успіх і невдач на підприємстві. 

Наслідком проведеного заходу є: а) профорієнтація; б) інтелектуальне зростання персоналу 

підприємства; в) почуття впевненості працівників у майбутньому підприємства.  
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Таким чином, організування корпоративної конференції — це збереження досвіду, 

знань, інформації про події на підприємстві, що потім використовуватиметься для підготовки 

та прийняття рішень у майбутньому.  

 Унікальність корпоративної конференції полягає в тому, що вона є досягненням системи 

внутрішніх ціннісних установок і правил, які панують на підприємстві. На нашу думку, 

основними перешкодами для ефективного створення корпоративної культури в українських 

підприємствах є економія коштів на соціальні потреби і розвиток працівників, відсутність 

навичок проведення корпоративних заходів, низький професійно-кваліфікаційний рівень 

персоналу. Подальша перспектива досліджень полягає у визначенні методів для якісного 

проведення корпоративних заходів, що відповідає потребам і специфіці навчання, 

перепідготовці всіх ключових фахівців, представників топ-менеджменту щодо застосування 

інструментів акумулювання нематеріальних активів підприємств на практиці.  
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ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Проблема духовного виховання особистості завжди була однією з актуальних, а в 

сучасних умовах, вона набуває особливого значення. Адже, незважаючи на те, що людина 

живе у матеріальному світі і тому, має насамперед потреби матеріальні, духовні ідеали 

завжди вважалися вищими, важливішими цінностями. А проте останнім часом 

спостерігається суттєве погіршення моральних взаємовідносин між людьми, зростання 

цинізму, брутальності, жорстокості, агресивності, невміння зрозуміти одне одного, виявляти 

повагу, толерантність, симпатію, милосердя, справедливість, що призводить до занепаду 

сучасного суспільства.  

Звернувшись до словника ми бачимо, що менеджмент в перекладі з іноземної означає 

управління. Управління з’явилося разом із людьми. Якщо двом людям потрібно було досягти 

якоїсь спільної мети, виникала потреба в координації їхніх дій, як правило хтось один брав 

відповідальність за це рішення. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - 

його підлеглим, виконавцем.  

В науці духовна сфера має такі 3 рівні : економіко-технологічний, чуттєво-

інтуїтивний та морально-світоглядний. Нажаль, сучасні менеджери дуже рідко духовність 

розподіляють на ці 3 рівні, та вважають за достатньо розвивати у собі лише економіко-

технічний. На мою думку, такий висновок є хибним. Адже, якщо не приділяти належну увагу 

всім трьом складовим духовної сфери, які мають не просто існувати разом а доповнювати 

один одну, управлінець навряд чи зможе досягти успіху. 

Всім відомо, що духовні якості в широкому значенні пов’язані з внутрішнім станом 

людини. В залежності від того на скільки духовно вихованим є менеджер залежить його 

успіх у доведенні думки до працівників за для досягнення спільної мети. 

Запорукою цивілізованого суспільства є вплив на людину не за допомогою фізичної 

сили, а за допомогою слова. На мою думку, для сучасного менеджера це є головним для 

успішного управління колективом.  

З цього можна зробити певний висновок, якщо менеджер має добре розвинені духовні 

якості то він сформувався як успішна особистість. 

Менеджер повинний мати визначені якості, манери, уміння вміло керувати трудовим 

колективом, найбільш повно використовувати творчі здібності кожного з працівників, 

забезпечуючи тим самим гнучкі реагування на вимоги замовника. Менеджер повинний бути 

лідером. Головна задача менеджера - робити справу за допомогою інших людей, домагатися 

колективної роботи. Це значить співробітництво, а не залякування. Менеджер тактовний і 

уважний. Основний принцип: критикувати роботу, а не людину, яка її виконує. Менеджер 

упевнений у собі. Впевненість у собі без зарозумілості, віра у свої сили без зарозумілості - от 

відмінні риси сильного менеджера. Без зарозумілості – це і є головною складовою духовності 

людини, а в даному випадку і менеджера.  

Зі слів парапсихолога Лазарєва Сергія Миколайовича, на поведінку людини 

визначальний вплив має її дух. Саме він найбільш ефективний, оскільки духовна допомога 

людині є найбільшою допомогою. Саме тому ціль духовної культури менеджера полягає в 

тому щоб глибоко зрозуміти та осмислити зміст реально існуючих законів духовного світу. А 

потім пояснювати зі закони підлеглим, здійснюючи тим самим своєрідне виховання. Це дає 

змогу зрозуміти, що найнебезпечнішими для людини є злі думки, а за ними – й 

правопорушення. Осмислення законів духовного світу формує у менеджера високі духовні 

цінності, розвиває духовну свідомість, виявляє його людську сутність, з’ясовує сенс життя.  
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Формуючи власну духовну сутність, менеджер усвідомлює, що саме ці критерії 

визначають його як захисника прав своїх підлеглих, оскільки духовне життя то сутність 

людини, а духовність – це якість, яка її характеризує. Тобто, ефективність діяльності 

менеджера зумовлюють передусім духовні чинники, постійне пізнання самого себе, розвиток 

духовних засад службової діяльності. Духовна культура менеджера - це рівень вихованості й 

освіченості, ступінь розвитку творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах 

організації життя і діяльності, а також в створюваних ним матеріальних і духовних 

цінностях. 

 

Зеленюк Олег Русланович 

ст. викл. Бінерт Олеся Василівна 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЖНЬОГО ЛІДЕРА 

 

Лідерство – це здатність особи за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на 

поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні 

цілей організації [2, с. 220]. 

Лідерство – це не коли ти ведеш за собою, це коли тебе в спину не штовхають 

.Лідерство - це тренінг довжиною в життя. 

Справжній лідер — це той, хто допомагає іншим зробити набагато більше, ніж вони 

коли-небудь вважали можливим, або той, хто просто вміє йти попереду всіх, мотивуючи 

інших своїм прикладом. 

Лідер – це член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в 

умовах певної, специфічної і досить значущої ситуації, щоб забезпечити організацію спільної 

діяльності людей для найшвидшого і успішного досягнення спільної мети. Лідер є стратегом, 

який здатний побачити і правильно оцінити те, що знаходиться поза підприємством [ 1, с. 

127 ]. 

Проблему лідерства, розвитку лідерських якостей особистості висвітлено в 

дослідженнях вітчизняних (Д. Богиня, М. Гаврилюк, О. Євтихов, Н. Жеребова, Р. 

Кричевський, А. Лутошкін, Б. Паригін, та інші) й зарубіжних (Е. Богардус, К. Берд, К. 

Бланшар, М. Вебер, П. Херсі, Ф. Фідлер та інші) науковців. 

Справжній лідер добровільно залучає до роботи працівників, і забезпечує найвищу його 

ефективність. Лідер може бути, як формальний – за посадою, так і не формальний – не 

передбачає формалізації становища лідера у групі. 

Головні якості лідера: 

  Вміння працювати з людьми; 

  Відповідальність; 

  Потреба в досягненні результатів; 

  Чесність; 

  Цілеспрямованість; 

  Ентузіазм; 

  Аналітичне мислення; 

  Впевненість; 

  Здатність вести справи та переговори; 

  Готовність ризикувати; 

  Здатність генерувати нові ідеї; 

  Здатність змінювати стиль керівництва. 

Відповідальність. Без прийняття відповідальності людина не розвивається,не 

проходить ніякої індивідуальної еволюції. Є ті хто бере відповідальність на себе,але є й 

ті,хто завжди звинувачують у всьому інших. Твоє сьогодення-це результат твоїх 
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вчинків,твого вибору,або відхилення від цього вибору.Тож не перекладайте відповідальності 

на інших,самі творіть своє життя. 

 Цілеспрямованість. В Гарвардській бізнес-школі в 1979р. Було проведено 

опитування.Студентам задали запитання: «Чи ставили ви письмово оформлені цілі на 

майбутнє і чи складали план по їх досягненню. Виявилось,що 3% мали такі цілі і плани, 13% 

мали цілі,але не записували їх,і близько 84% не мали ніяких конкретних цілей.  

Через 10 років  вони були опитані ще раз,виявилось,що 13% які мали але не записували своїх 

цілей заробляли в середньому в 2 рази більше ніж 84%,які цілей не мали. А 3% які письмово 

формували свої цілі заробляли в середньому в 10 разів більше ніж решта 97% опитаних. 

Єдина різниця між всіма була в чіткості постановки цілей. 

Впевненість. Справжній лідер  знає, в якому напрямку рухатись. Як правило, від лідера 

всі багато очікують та беруть приклад, але не варто забувати, що і в інших завжди є чому 

повчитися, якщо хочете домогтися успіху. Справжня впевненість приходить в результаті 

подолання особистих слабкостей, праці над собою і долання дурного впливу оточуючих. 

Впевненість заснована на досвіді. 

Проаналізуємо, яким чином можна набути лідерських якостей і стати успішним та що 

потрібно уникати й подолати, щоб не стати невдахою. 
 Шляхи набуття лідерських 

якостей: 

• Проявляйте ініціативу; 

• Допомагайте людям; 

• Будьте наполегливі; 

• Починайте амбіційні проекти; 

• Мотивуйте людей; 

• Самовдосконалюйтесь; 

• Беріть на себе 

відповідальність; 

• Наставляйте людей; 

• Долайте невпевненість 

 

 Як стати успішним: 

• Підтримуйте позитивний настрій; 

• Будьте першим; 

• Будьте впевнені в собі; 

• Майте свою точку зору; 

• Будьте хорошим порадником; 

• Мотивуйте інших; 

• Підтримуйте позитивний настрій; 

• Турбуйтесь про своє фізичне і 

духовне життя; 

• Зберігайте почуття гумору; 

• Будьте справедливі; 

• Розвивайте силу волі (за 

допомогою спорту); 

Піднімайтесь кожного разу коли 

падаєте. 

 Як стати невдахою: 

• Звинувачуй  у своїх проблемах 

інших; 

• Не бери відповідальність за свої 

слова і вчинки; 

• Не думай  про майбутнє; 

• Не став цілей; 

• Будь як всі; 

• Відкладай важливе на потім; 

• Дивись телевізор,сиди в інтернеті  

без потреби; 

• Завжди зважай на думку інших. 

 

 

Розглянемо  та порівняємо звички успішних людей та невдах. 

 
 Звички успішних людей 

1. Спілкування з розумними людьми 

2. Фізичні навантаження 

3. Творчий розвиток 

4. Дотримання слова 

5. Добрі вчинки 

6. Постановка цілей 

7. Читання книг 

8. Працелюбство 

9. Чесність 

Звички невдах 

1. Лінь 

2. Брехня 

3. Критика 

4. Плітки  

5. Алкоголь 

6. Дурне спілкування 

7. Порушення обіцянок 

8. Дурна трата часу на перегляд ТВ 

9. Гордість 

 

 У тому, хто вони, люди завжди звинувачують обставини. Я не вірю в обставини. Люди, 

які домагаються успіху в цьому світі, - це люди, які піднімаються і шукають потрібні їм 

обставини і, якщо не можуть знайти, створюють їх самі. Такий влучний вислів сказав 

Бернард Шоу. 

 Сила лідера не тільки в власній силі, але і в силі, яку він зможе згенерувати і об’єднати 

з тих людей, яких він вибрав собі в команду. 

Лідер не той, хто займає найвище становище, а той хто може зробити сильними людей в 

своїй команді, об’єднати сили команди та зробити її сильнішою за інші. 
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Історично  так склалось, що лідерами ставали найсильніші, найбільш вмілі і 

найшвидші. Сьогодні все так само. Отже, спражнім лідером може стати кожен з нас. 
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ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ВАКАНСІЇ ФАХІВЦІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 За статистикою, в більшості випадків (за винятком масового набору) працівника перш 

за все намагаються підібрати за порадою знайомих (до речі, найчастіше — своїх же 

співробітників). Як не дивно, але такий спосіб пошуку персоналу, якщо не дуже часто до 

нього вдаватися, зазвичай, є вдалим. Новий співробітник відчуває себе певною мірою 

захищеним від обману з боку роботодавця (адже цю роботу запропонував йому знайомий), а 

кадровик більш впевнений у професійних якостях нового працівника, оскільки в разі 

«провалу» останнього за нього частково нестиме моральну відповідальність той, хто його 

порекомендував. 

 Даними питаннями досліджували такі  вчені А. Колот, О.Корніюк, К. Юна, І. 

Боднар,   С. Іваницька, Л. Лук’янченко,  С. Сардак, Л. Портер. 

 Зрозуміло, що в жодному разі не можна починати пошуку, не уявляючи, кого саме 

потрібно знайти. Чим детальніші вимоги до кандидата на вакантну посаду, тим більше 

шансів знайти саме того, хто їм найповніше відповідає. Тому, перш за все, окрім назви 

вакансії, на яку шукають кандидата, необхідно ретельно з’ясувати, кого саме роботодавець 

бажає бачити на цій посаді (адже, якщо бути відвертими, не всі керівники підприємств 

можуть одразу конкретно викласти свої вимоги, а використовують натомість загальні фрази 

на кшталт «працьовитий», «комунікабельний», які лише ускладнюють процес підбору 

співробітників). [ 1, с. 24] 

 Існує суттєва різниця в методах і критеріях підбору персоналу залежно від розміру 

підприємства, характеру його діяльності, а також потреби у працівниках конкретних 

професій. Зокрема, деякі роботодавці будують жорстку вертикаль влади й застосовують 

авторитарний стиль управління, наймаючи кваліфікованих працівників з високим рівнем 

оплати праці. В інших організаціях більше уваги приділяють відносинам між керівництвом і 

співробітниками, а матеріальна мотивація поєднується з «батьківською» опікою молодших 

працівників старшими, і враховується не стільки володіння навичками, скільки особиста 

відданість. 

 Критерії підбору персоналу для організації безпосередньо залежать від цінності 

співробітника. Найнижчі вимоги висуваються до спеціалістів низької кваліфікації, яких у 

будь-який час можна підмінити. І зовсім інші підходи застосовуються під час відбору 

висококваліфікованих спеціалістів, наділених унікальними знаннями й особистими 

якостями. До цієї категорії належать генеральні й комерційні директори, топ-менеджери, 

головні бухгалтери, провідні інженери-проектувальники тощо. Саме для них створюються 

тести, ділові ігри, проводяться багаторазові співбесіди, а в подальшому такі підходи до 

підбору переносяться на інших співробітників. 

 Для багатьох підприємств пріоритетними є не спеціальні навички претендента (яким 

можна відносно швидко навчити), а особисті якості, оскільки впливати на склад мислення, 
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темперамент, самооцінку, здатність до спілкування і моральні якості кандидата практично 

неможливо. 

 Отже, критерії добору співробітників різняться залежно від форм функціонування 

підприємства. Хоча все ж зберігається загальна система вимог до претендентів, що, як 

правило, регламентується посадовими інструкціями. 

 Основними визнаними критеріями відбору працівників є: 

— освіта; 

— рівень професійних навичок; 

— досвід попередньої роботи; 

— особисті якості.[ 2, с. 14] 

 5 лютого 2012 року набув чинності довгоочікуваний Закон України «Про професійний 

розвиток працівників» від 12 січня 2012 року. Закон розроблено з метою створення та 

забезпечення ефективного функціонування системи професійного розвитку працівників 

підприємств, установ та організацій, їхнього професійного навчання, атестації та 

підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання.[ 2, с. 1] 

 Створення зазначеної системи сприятиме: 

- вирішенню питання щодо забезпечення у повному обсязі потреб розвитку виробництва та 

сфери послуг кваліфікованими працівниками. Реалії сьогодення свідчать, що підприємства, 

щоб вирішити питання кадрового забезпечення виробництва відповідно до власних потреб, 

значною мірою мають покладатися на власні сили. Щорічний випуск кваліфікованих 

робітників професійно-технічними навчальними закладами освіти становить менше 300 тис., 

тимчасом як кількість вільних робочих місць, наданих службі зайнятості роботодавцями 

протягом 2010 року, становила майже 1,2 мільйона; 

- узгодженню рівня кваліфікації та мобільності робочої сили з вимогами сучасного 

виробництва, які дедалі зростають. [ 2, с. 14] 

 Основним фактором конкурентоспроможності, економічного зростання та 

ефективності виробництва сьогодні, як ніколи, є наявність людських ресурсів, здатних 

професійно вирішувати поставлені перед ними виробничі завдання. Від професійного рівня 

працівників залежать темпи розвитку й зростання обсягів виробництва, можливості 

збільшення внутрішнього валового продукту тощо. 

 Насамперед, зазначимо, що співробітника, який був би ідеальним для будь-якого 

роботодавця, взагалі не існує, адже одним потрібен жорсткий управлінець, іншим — 

досвідчений діловод чи працьовитий секретар. Але загальні риси, принаймні для середніх та 

вищих категорій працівників, все ж можна віднайти.  

 Отож, ідеальний кандидат — це, перш за все, ініціативний спеціаліст, який має 

успішний досвід роботи, зацікавлений в особистому розвитку й отриманні нових навиків, 

який бажає брати участь у подальшому розвитку організації, що його наймає. Це 

цілеспрямована людина, що свідомо обрала свою спеціальність, уже поставила цілі на 

найближчі роки, її амбіції підкріплені глибокими теоретичними знаннями та мінімальним 

досвідом роботи, грамотно викладає свої думки рідною мовою, а також володіє іноземними. 

Ідеальний кандидат повинен орієнтуватися в сучасних умовах бізнесу, знати основні 

тенденції розвитку світової економіки, слідкувати за політичними, економічними та 

соціальними подіями в світі та може вільно їх проаналізувати. Він повинен легко навчатися, 

швидко переключатися з одного виду діяльності на інший, мати власний світогляд, повинен 

бути соціально активним, цілеспрямованим і наполегливим. 

 Звісно, ці критерії можуть коригуватися з урахуванням особливостей вакантної 

посади. Наприклад, в банку, особи, які схильні до спокійної, урівноваженої діяльності й 

прагнуть до поступового кар’єрного зростання, знайдуть своє місце в бухгалтерії, 

підрозділах фінансової аналітики чи кредитного оцінювання. А більш динамічні зможуть 

претендувати на роботу у підрозділах, які відповідають за управління активами й 

інвестиційними операціями, адже для цієї категорії особливо важливо мати підприємницькі 

http://kadrovik.ua/content/pro-profes-inii-rozvitok-prats-vnik-v
http://kadrovik.ua/content/pro-profes-inii-rozvitok-prats-vnik-v
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здібності, щоб вдало укладати контракти або обслуговувати віп-клієнтів, коли мова йде про 

значні суми.  

 Але зрозуміло, що не завжди є кандидати на вільні вакансії. За таких обставин 

роботодавці та працівники відділу кадрів підбирають кандидатів, спираючись лише на свою 

інтуїцію. Відсутність належних методик підбору співробітників призводить до того, що 

кадровик вважає: нехай краще місце пустуватиме, ніж буде зайняте некваліфікованим 

працівником.  

 З огляду на це, приходимо до висновку, що, перш за все, необхідно встановити 

відповідність кандидата вакантній посаді, тобто чітко виділити види робіт, обов’язки і вже 

під них підібрати людей, що мають належну кваліфікацію. Але це може бути ефективним 

лише якщо враховано якості кандидатів, необхідні для конкретного виду діяльності [ 1, с. 8]. 

Наприклад, для здійснення моніторингу економічної безпеки корпоративних 

підприємств фінансовому менеджеру необхідно мати такі знання, кваліфікацію та навики: 

 здійснення аналітики, адміністрування, проведення операційної діяльності систем 

корпоративних інформаційних технологій (ІТ), забезпечення доступності систем 

відповідно до встановлених ключових показників продуктивності; 

 моніторинг роботи систем та серверів корпоративних ІТ. 

 вирішення проблем (2-й рівень підтримки). 

 планування, аудит та оновлення систем корпоративних ІТ. 

 розробки та участі у проектах відділу корпоративних ІТ та інших організаційних 

одиниць; 

 встановлення, обслуговування, підтримка та інвентаризація апаратного забезпечення 

серверів. 

 мати розширені знання серверного та користувацького апаратного забезпечення, 

зокрема, продуктів корпоративних ІТ (IdM, MDT і т.д.); 

 розширені знання офісних програм та операційних систем (MS Window, *nix); 

 середні знання СУБД (Oracle, MS, MySQL); 

 середні знання платформ віртуалізації (VMware, HYPER-V); 

 розуміння роботи та знання IP мереж; 

 володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate. 
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НАЙБІЛЬШ ДІЄВІ МЕТОДИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКА 

 

Одним із актуальних завдань сучасного бізнесу є ефективне використання часу. Саме 

час та кадри відповідають за високу продуктивність праці, бо надмірна зайнятість, постійний 

стрес, викликаний дефіцитом часу, знижують її. Тому актуальність теми пояснюється тим, 

що у ринкових умовах, які постійно змінюються, треба гнучко реагувати та вміло і 
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раціонально використовувати робочий час. Це дозволить підвищити продуктивність праці та 

укріпити свої позиції на ринку.  

Управління часом для керівників є необхідною умовою їх праці: робота з персоналом 

потребує великої уваги, зосередженості, бо від цього залежить ефективність діяльності 

всього підприємства. До України тайм-менеджмент прийшов у другій половині 1990-х років 

[1]. Серед вітчизняних експертів, які почали досліджувати питання оптимізації робочого 

часу, можна назвати Гліба Архангельського, Юрія Васильченка та Сергія Калініна [2-4]. 

Головним є зосередження зусиль на діях, які приносять підприємству максимальний 

прибуток.  

Метою дослідження є розкриття найбільш дієвих методів тайм-менеджменту 

керівника. Гліб Архангельський трактує тайм-менеджмент як технологію, що дозволяє 

використовувати невідновлюваний час відповідно до цілей і цінностей.  

На думку автора, тайм-менеджмент – це сукупність практик, навичок, інструментів, 

спільне використання яких дозволить більш ефективно використовувати робочий час, а в 

перспективі підвищити якість життя. Основне його завдання не в тому, щоб встигати робити 

якнайбільше, а в тому, щоб робити найголовніше – те, що дійсно потрібно зробити.  

Щоб ефективно використовувати робочий час, перш за все, потрібно знати, на що він 

витрачається і чому його не вистачає. Причини, за якими не вистачає часу, тісно 

взаємопов'язані. Наприклад, якщо керівник не планує свій робочий день, не організує свою 

роботу – йому не вистачає часу.  

Причини дефіциту часу полягають у такому: 1. Постійний поспіх [4]. У стані 

постійного поспіху керівник не встигає зосереджуватися на тому завданні, яке він виконує в 

даний момент. 2. Відсутність чіткого розподілу робіт за ступенем їх важливості. 3. Постійні 

допрацювання вдома [5]. 4. Великий потік рутинних справ, часто термінових, робота над 

якими займає багато часу [5]. 5. "Пожирачі" часу – непередбачені і зумовлені недостатнім 

плануванням справи: це телефонні дзвінки, непрохані відвідувачі, справи, за які керівник 

береться тому, що не може відмовити в проханні [4]. 6. Метушливість. Це результат поганої 

організованості дня, а також це іноді залежить від імпульсивності й особливостей людини 

[5].  

Щоб аналізувати проблему, потрібен достовірний облік часу. Найефективніший 

спосіб обліку часу – це ведення записів та планування роботи.  

Планування – ключовий момент тайм-менеджменту. Планувати і думати потрібно 

завжди на папері. Якщо мети немає на папері, то вона не існує. Робота зі списком 

запланованих справ у перший же день збільшує продуктивність на 25 %. При появі нової 

справи треба вносити її до списку з урахуванням пріоритетності щодо раніше запланованих 

завдань. Планувати треба від більшого до меншого, від довгострокового до 

короткострокового, від цілей життя до плану на день. Кожній задачі ставити фіксовані 

терміни.  

Метод Альпів як вид планування часу [6] полягає в поетапному складанні письмового 

плану, який дозволить максимально ефективно реалізувати свої плани з мінімальними 

тимчасовими втратами. Метод Альпів включає п'ять основних етапів планування [6].  

Етапи планування за методом Альпів:  

1. Складання переліку справ на завтра. Письмове фіксування дозволяє ясно уявити 

весь обсяг накопичених справ, а також зменшує навантаження на пам'ять – жоден пункт не 

загубиться. Написання плану напередодні, дасть, по-перше, почуття впевненості перед 

майбутнім днем, а по-друге, вже після складання плану мозок несвідомо почне вирішувати 

поставлені завдання.  

2. Розподіл часу – навпроти кожного пункту вказати часовий інтервал, який потрібно 

на його реалізацію. Самостійно встановлюючи конкретні тимчасові рамки, ви будете більш 

зосереджено виконувати пункти свого плану. А щоденне тренування дозволить значно краще 

оцінювати часові витрати на ту чи іншу справу  
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3. Співвідношення 60 : 40. Це допоможе уникнути стресу через невиконання планів і 

тривале "засиджування" на роботі  

4. Розстановка пріоритетів і делегування. Даний етап допоможе впоратися з 

ситуацією, якщо плани перевищують 60 % робочого часу. Треба перевірити початковий план 

ще раз: деякі справи можна виконати заочно – за допомогою телефонного дзвінка або 

інтернет-комунікації. Деякі пункти плану взагалі можна делегувати іншим членам команди 

Можна навчитися уникати основної помилки багатьох менеджерів – невміння виділити 

головне і спроби зробити все самому. Менеджер не повинен робити все сам, він повинен 

вміти розподіляти обов'язки.  

5. Оцінка і перенесення. Якщо переговори не відбулися, а зустріч була скасована, 

доведеться перенести їх до плану наступного дня.  

Другий метод планування роботи базується на принципі Парето. Принцип 80 : 20 

стверджує, що диспропорція є невід'ємною властивістю співвідношення між причинами та 

результатами, зусиллями і винагородою за них [7]. Для кадрової служби: 20 % прийнятих 

нових працівників дадуть 80 % прибутку підприємству. Для того, щоб скоригувати свій 

графік і в загальному свій режим роботи, слід, насамперед, зрозуміти, на що витрачається 

робочий час.  

Планів можна не дотримуватися, але планувати потрібно для того, щоб заощадити 

час, коли прийде пора діяти.  

Розстанова пріоритетів за допомогою матриці Ейзенхауера. За важливістю і 

терміновістю всі робочі завдання поділяються на 4 групи [7]:  

Справи А (важливі і термінові). Завдання такого типу треба виконувати без зволікання 

і причому, самому керівникові: вирішення конфліктів, закриття термінових вакансій, ділові 

зустрічі, оформлення приказів, дисциплінарні заходи, проекти, у яких підходить термін 

здачі.  

Справи Б (важливі, але ще не термінові). Саме ці справи дають найбільшу віддачу. 

Але такі справи стають терміновими і важливими, якщо їх постійно відкладати: планування 

нових проектів, оцінка отриманих результатів, превентивні заходи, налагодження відносин у 

колективі, визначення нових перспектив, альтернатив проектів.  

Справи В (термінові, але не важливі). Виконання цих справ не дуже результативне і 

може негативно відбитися на ефективності. Ці справи краще делегувати: перерви, деякі 

телефонні дзвінки, деякі наради, розгляд невідкладних матеріалів (заяви, листи, резюме), 

суспільна діяльність.  

Справи Г (неважливі і нетермінові). Це дрібниці, які відбирають час. Саме вони 

займають левову частину часу. Вони не мають ніякого значення в принципі і їх невиконання 

залишиться без наслідків: рутинна робота, деякі листи, дзвінки, розваги.  

Технологія делегування. Цей інструмент є продовженням попереднього. Після 

розстановки пріоритетів важливим є делегування повноважень та відповідальності. 

Делегування дозволяє звільнити час для виконання керівних функцій (завдань А).  

Мінімізація "пожирачів часу" [3,4]. Необхідно уникати тих нарад, які не мають 

відношення безпосередньо до набору персоналу, вирішення конфліктів та питань, пов'язаних 

з розвитком людських ресурсів компанії. У той же час в обов'язки кадрової служби може 

входити підготовка нарад, і тоді саме у руках менеджера з персоналу опиняється контроль за 

виконанням встановленого регламенту.  

Після проведеного дослідження можна зробити висновок про необхідність управління 

часом керівника, тому що його робота, насамперед, пов'язана з відповідальністю за 

діяльність усього підприємства; час керівника повинен бути запланованим та ефективно 

використаним. Тому важливим є розподіл свого робочого часу таким чином, щоб встигати 

завершити важливі та термінові справи у відведений для цього час.  
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ТЕОРІЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕТЬОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Люди, які вміють управляти своїм часом, знають, що завжди можна знайти стільки 

справ, скільки виконати одній людині не під силу. Разом цього вони дуже вибірково 

підходять до вирішення питання: на що витрачати свій час. 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 

менеджменти 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. 

За словами Стівена Р. Кові: «Упорядкуй пріоритети та дій згідно з ними». Ця фраза 

втілює в собі три покоління теорії тайм-менеджменту, і найкраще її дотримання 

розглядається і багатьох посібниках і методологіях. 

У сфері тайм-менеджменту кожне покоління спирається на те, що йому передує, 

кожне поволі просуває нас до більшого контролю над нашим життям. Першу хвилю можна 

охарактеризувати за допомогою нотаток і контрольних аркушів – спробою надати якоїсь 

подоби усвідомленню й охопленню багатьох потреб, на які нам потрібно витрачати час та 

енергію. 

Друге покоління можна визначити календарями й щоденниками ділових зустрічей. Ця 

хвиля відображає спробу зазирнути наперед, планувати події й діяльність на майбутнє. 

Третє покоління відображає поточну сферу тайм-менеджменту. До попередніх 

поколінь воно додає важливу ідею визначення пріоритетів, прояснення цінностей, 

зіставлення порівняної цінності діяльності, заснованої на їхньому зв’язку з цими цінностями. 

Третє покоління зробило суттєвий внесок, проте водночас люди почали розуміти, що 

«ефективне» планування й контроль часу часто-густо контрпродуктивні. Вимоги 

результативності можуть суперечити можливостям налагодити чудові стосунки, 

задовольнити людські потреби й щодня насолоджуватися неповторними миттєвостями 

життя. 

Але на заміну третьому поступово приходить четверте, відмінне за своєю сутністю. 

Воно визнає, що «організація часу» насправді – неправильний термін. Завдання полягає в 

тому, щоб організувати не час, а себе. 

http://www.60minut.info/taim-menedzhment-vupravlen
http://www.60minut.info/taim-menedzhment-vupravlen
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На матриці тайм-менеджменту ми можемо побачити 4 сектори. Сектор І одночасно 

терміновий і важливий. Він пов’язаний із суттєвими результатами, що вимагають негайної 

уяви. Зазвичай ми називаємо заняття із сектора І «критичними ситуаціями» чи 

«проблемами». Даний сектор поглинає багатьох людей. Це кризові менеджери, люди, 

орієнтовані на вирішення проблем, виконавці, на яких тиснуть крайні терміни. 

Ефективні люди тримаються подалі від секторів ІІІ та ІV, бо заняття в них неважливі 

(байдуже, термінові вони чи ні). Також вони звужують сектор І, витрачаючи більше часу в 

секторі ІІ. 

Сектор ІІ – це осередок ефективного особистого керування часом. У ньому людина 

займається справами нетерміновими, проте важливими. Це, зокрема, налагодження 

стосунків, написання особистої програмної заяви, перспективне планування, профілактичне 

обслуговування, підготовка – усе те, що як нам відомо, робити потрібно, але до чого рідко 

доходять руки, бо це не терміново. 

 

 

Таблиця 1 

Матриця тайм менеджменту 
 Терміново Нетерміново 

В
а

ж
л

и
в

о
 

І 

Заняття: 

Конфлікти, 

Нагальні проблеми, 

Проекти з дедлайнами. 

ІІ 

Заняття: 

Профілактика, діяльність, пов’язана з 

Продуктивними можливостями, 

Налагодження стосунків, 

Визначення нових можливостей, 

Планування, відпочинок 

Н
ев

а
ж

л
и

в
о
 

ІІІ 

Заняття: 

Перерви, деякі дзвінки, 

Деяка пошта, деякі звіти, 

Деякі зустрічі, 

Нагальні в найближчому майбутньому 

проблеми, 

Популярна діяльність. 

ІV 

Заняття: 

Дрібниці, подоба праці, 

Деяка пошта,  

Деякі дзвінки, 

«Пожирачі часу», 

Приємні заняття. 

 

Як сказав Пітер Друкер: Розум в ефективних людей налаштовано не на проблеми, а на 

можливості. Вони підживлюють можливості й позбавляють проблеми джерелами живлення. 

Вони мислять превентивно. У них бувають по-справжньому критичні й невідкладні ситуації 

із сектора І, які вимагають негайної уваги, проте кількість таких ситуацій порівняно мала. 

Вони підтримують баланс між продуктивністю та продуктивними можливостями, 

зосереджуючись на важливому, але не терміновому – заняттях сектора ІІ, які допомагають 

значно розширити можливості. 

Більшість людей мислять категоріями тижнів. Проте основна маса планувальних 

інструментів третього покоління зосереджується на щоденному плануванні. Вони дають 

змогу впорядкувати справи за важливістю, але в сутності своїй допомагають організувати 

лише критичні ситуації й найнагальніші справи. Суть полягає не в тому, щоб розставити 

заплановані справи за пріоритетністю, а в тому, щоб запланувати пріоритетні справи. 

 

Шуміляс Христина Збігнєвна 

к.е.н., доцент Черевко Д. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕРМІНАТОРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ 
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Від інтелекту й кваліфікації публічних службовців залежить ефективність 

використання всіх інших ресурсів (організаційних, матеріальних, фінансових тощо). У цьому 

зв’язку особливої актуальності на публічній службі набуває проблема подолання руйнівного 

управління, що останнім часом усе більше поширюється на хвилі люстрації кадрів, 

революційних перетворень і приходу до влади почасти зовсім не підготовлених управлінців. 

Особливості поведінки й дивовижна неповторність самої особистості керівника – «вбивці 

ідей» – усе більш цікавлять дослідників проблем державного управління, оскільки керівники 

такого типу становлять особливу небезпеку для суспільства, знищуючи найбільш цінне в 

ньому – компетентність і творчість. З’явився навіть спеціальний термін термінаторний 

менеджмент, або руйнівне управління. 

Оскільки керівник є важливою фігурою в управлінні людьми, то й джерело 

термінаторства міститься саме в ньому. Керівник, що володіє термінаторським стилем 

управління, ніколи не зізнається, що він займається знищенням когось або чогось. Справжнє 

«мистецтво» знищення компетентності полягає в звинуваченнях, недовірі, приниженні 

компетентності, залученні до різного роду інтриг, негативній мотивації тощо. Відповідно 

існує декілька типів керівників. Перший тип – «Хоче якнайкраще, а отримується 

якнайгірше». У керівників цього типу переважають ілюзорні уявлення про умови, ситуації та 

реальний стан речей. Вони ухвалюють рішення і діють, керуючись добрими намірами. 

Знищення компетентності відбувається між жорнами «хочу якнайкраще» і «виходить 

якнайгірше». Другий тип – «Недовірливий до інших, проте довіряє собі». Третій тип – 

«Творець безладу в компетентності». Цей тип керівників розуміє різницю між 

висококваліфікованою, кваліфікованою і недостатньо кваліфікованою працею. 

Кваліфікованим фахівцям усе більше даються доручення «типу побігеньок». Перед 

недостатньо кваліфікованими ж працівниками часом ставляться такі завдання, які тільки під 

силу висококваліфікованим фахівцям. Отримується безлад або мішанина в компетентності 

персоналу, що спрацьовує за двома напрямками – компетентність стає менш компетентною, 

а недостатня компетентність перетворюється на некомпетентність. Четвертий тип – «Той, що 

відсторонює від виконання посадових завдань і функцій». Цей тип керівників за своєю 

природою схильний підстраховувати працівників, підміняти їх. П’ятий тип – «Павук-

інтриган». «Павук- інтриган» славиться своєю майстерністю створювати інтрижну «систему 

відносин», де домінують не інтереси справи, а інтереси інтриг. Шостий тип – «Витискувач 

результатів». Цей тип керівників націлений лише на досягнення потрібних результатів. Усе 

ж інше його не цікавить. Тому він не надає особливого значення рівню оплати праці, її 

організації, умовам роботи та службового побуту. Далі зупинимося на показниках 

термінаторного менеджменту. Перший показник цього виду менеджменту – стійке 

погіршення кінцевих результатів діяльності. У нинішніх соціально-економічних умовах 

якась частина підприємств і організацій стали неблагополучними насамперед тому, що свого 

часу поповнювалися недостатньо компетентними і некомпетентними працівниками, 

відсторонюючи компетентних. Для термінаторного менеджменту властиві мінімальні чи 

нульові витрати на означені цілі (це другий його показник). Ці показники знищення 

компетентності вважаються непрямими, хоча їх вимірювання проводиться у фінансовій, 

тобто переконливій формі. Третій показник, уже з безпосередніх – плинність серед 

компетентних працівників. Звичайно, її легко приховати в показниках загальної плинності. 

Проте все-таки, якщо йдуть професіонали – тоді ми маємо справу з самонокаутами. І чим 

частіше і більше це відбувається, тим сильніше термінаторний менеджмент б’є по нашій же 

системі (організації, підприємству), і тим слабкішою вона стає. Інший безпосередній 

показник термінаторного менеджменту- відсоток використання або, навпаки, 

невикористання потенціалу персоналу цього підприємства (організації, установи). Якщо 

людина вважає, що її знання та вміння на займаній посаді використовуються повною мірою, 

то ця оцінка є стовідсотковою.  
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Врублевська Ірина Сергіївна 

к.е.н., доц. Гераймович В. Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ 

 

Живучи в гучному мегаполісі, люди зобов'язані вести рухливий спосіб життя. В 

більшості випадках, через міську метушню, ми не встигаємо зробити навіть половини того, 

що запланували на день: на роботі потрібно вчасно встигнути виконати план на місяць, 

придбати продукти та встигнути за дітьми в садочок (школу). Більшість жінок навіть не 

уявляють як бути гарною мамою, справжньою красунею та успішним менеджером 

одночасно? Існує хибна думка, що жінка повинна обрати щось одне.Таке твердження 

стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Вважається, що чоловік головний годувальник в 

сім'ї, але це не звільняє його від обов'язків тата. Тому, як все встигнути? Нажаль, машину 

часу ще не випускають, а годинника який зупиняє час ще не знайшли.  

Усвідомили тонкощі цієї проблеми вже давно, але ніхто не надавав цьому великого 

значення. Лише у 20-ті роки ХХ століття, А. К. Гаст - директор центрального інституту праці 

(ЦІТ) розвиває ідеї про те, що ефективність організації починається з особистої 

ефективності, зокрема ефективного використання часу. Тобто, чим раціональніше ми 

використовуємо робочий час, тим ефективніше та успішніше просуваються справи 

підприємства. З часом навіть створили громадський рух боротьби за час, що привело до 

створення Ліги «Час», керівником якої був П. М. Керженцев. В газетах стали з'являтися 

постійні рубрики «Боротьба за час». Але ліга була закрита з закінченням НЕПу (економічна 

політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року). І лише у 2007 

році в Московському фінансово-промисловому університеті «Синергія» (до 2010 року - 

МФПА) була відкрита перша в країні кафедра тайм-менеджменту. 

Звісно, приділивши цьому питанню цілу кафедру, його розглядали в плані організації 

роботи підприємства та роботи самого управлінця, тобто менеджера. Під гучною назвою 

тайм-менеджмент розуміли, технологію організації часу і підвищення ефективності його 

використання. Основною ціллю науки є раціональне планування робочого часу спеціаліста, 

також визначили методи вирішення проблеми . 

Перший метод який ми розглянемо, є метод «Альп». Цей метод охоплює п'ять стадій: 

 Впорядкування завдань; 

 Оцінка тривалості дій; 

 Резервування часу (у співвідношенні 60:40); 

 Прийняття рішень по пріоритетах і передоручення; 

 Контроль обліку виконаного. 

Черговість виконання справ можна встановлювати за допомогою принципу Парето - 

«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». 

Тобто, правильно підібравши мінімум самих важливих та значущих справ, швидке та якісне 

виконання поставлених задач, можуть швидко принести користь підприємству, при цьому 

подальші плани та дії можуть бути не потрібними та не ефективними. 

Другим методом є встановлення пріоритетів за допомогою аналізу ABC, в якому всі 

завдання поділяються на три класи відповідно до їх значимості: 

 Найбільш важливі справи становлять 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%; 
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 Менш важливі (малоістотні) завдання складають 65% загальної їх кількості, а 

їх значущість дорівнює 15%. 

Ця техніка заснована на тому, що частки у відсотках найбільш важливих і найменш 

важливих справ в сумі залишаються незмінними, а їх ефективність значно відрізняється. 

Третім є прискорений аналіз за принципом Ейзенхауера (34-й президент США), в 

якому пріоритети встановлюються за такими критеріями, як терміновість і важливість 

завдання. Вони підрозділяються на чотири групи: 

 термінові (важливі) завдання. Їх виконує менеджер; 

 термінові (менш важливі) завдання. Менеджер може передоручити їх рішення 

іншим особам; 

 менш термінові (важливі) завдання. Менеджеру необов'язково вирішувати їх 

відразу, але вирішити їх він може пізніше сам; 

 менш термінові (менш важливі) завдання. Менеджер повинен передоручити їх 

рішення іншим особам. 

Цей принцип є допоміжним у тих випадках, коли необхідно терміново прийняти 

рішення про пріоритетність виконання завдань. 

Отже, з цих трьох методів ми можемо зробити висновки, що потрібно навчитись 

надавати перевагу, шукати та обирати важливі завдання, які не можуть зачекати та принесуть 

підприємству значну користь. Питання в плані організації або підприємства вирішили, а 

щодо повсякденного життя? Крім робочих моментів є безліч особистих, які також є 

вагомими для середньостатистичної людини в суспільстві. Зараз є безліч порад щодо 

збереження особистого часу, одними з них є головні правила Е. Попова з курсу «Хозяин 

времени»: 

1. Уявіть, що сьогодні Ваш останній день. 

Нажаль еліксиру вічного життя немає, час швидкоплинний і через вплив зовнішніх 

факторів ми забуваємо чого хочемо насправді. Тому прямо зараз напишіть відповідь на 

питання : «Якби я знал(а), що сьогодні останній день мого життя - що б я зробила і як себе 

вела в цей день?» 

2. Займатися плануванням. 

Щоденне планування необхідно для підвищення вашої ефективності протягом усього 

дня. Коли ми працюємо з складеним списком запланованих завдань - ми відразу ж 

збільшуємо  продуктивність свого часу на 25%. 

3. Виключайте зі свого життя «пожирачів часу»! 

На перевірку пошти, на спілкування в ICQ і в соц. мережах (вконтакте, facebook) - ми 

крадемо і вбиваємо у себе час, витрачаємо його даремно. 

4. Працюйте в певний час. 

Якщо уважно поспостерігати за собою, то можна визначити свій біологічний 

годинник (біоритми) на які випадає пік активності. Ось саме в цей час потрібно докласти 

максимум зусиль, щоб вирішити найважчі завдання, так як будете сповнені сил та ефективні. 

5. Заслужений вихідний день. 

Коли є час відпочити - ніколи не нехтуйте їм. Це важливий фактор для ефективного 

управління часом. Коли людина відпочиває - всі ресурси її організму поступово 

відновлюються. Коли людина валиться з ніг від втоми - навряд чи він добре і якісно зробить 

конкретне завдання. 

Як говорить відомий афоризм «Скільки людей, стільки і думок», тому який саме 

метод або пораду обрати залежить від особистих вподобань та можливостей людини. 

Варіанти вирішення проблем є дуже різноманітними, а результат залежить тільки він 

особистості. 
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Кулявець В. 

к.е.н., доц. Войнича Л.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАКТИЧНА БАЗА ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ 

 

У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє інформація. Вона 

поширюється в часі та просторі певними каналами, засобами, методами. Успіхи людини в 

житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. 

Комунікація – це спілкування людей у процесі їхньої спільної діяльності, це обмін ідеями, 

думками, почуттями, обмін інформацією. Без комунікації не можливе існування будь-якої 

організованою групи людей. Сучасне  інформаційне  суспільство  виводить  на  перший  план 

комунікативний  компонент,  що  стає  невід’ємною  складовою  всіх  форм суспільної  

взаємодії. 

Соціальне буття людини, що розуміється як його спільне буття з іншими, передбачає в 

якості свого атрибута здатність і потребу до взаємного спілкування і вибудовування на його 

основі форм колективного життя. Однією з найбільш цінних позитивних рис сучасної епохи 

є усвідомлення прагнення суспільства до побудови світу, заснованого на взаєморозумінні. Це 

прагнення орієнтує на формування нових соціальних навичок реального взаєморозуміння і 

взаємоповаги у стосунках між культурами, націями, товариствами з різними укладами життя. 

Можна говорити про назрілу потребу у побудові на основі таких навичок нового глобального 

соціального простору саме за допомогою соціальних комунікацій.  

Актуальність згаданого дослідження полягає у розумінні комунікації як філософсько-

практичної бази для розвитку демократії та громадянського суспільства в нашій країні. 

Зокрема, В.В. Різун вважає, що «соціальні комунікації – це не наука, це вид соціальної 

(гуманітарної) інженерії, конструювання, побудови, організації соціальних процесів, 

суспільної взаємодії тощо», а також «під соціальними комунікаціями розуміють таку систему 

суспільної взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, засоби, принципи встановлення 

і підтримання контактів на основі професійно-технологічної діяльності, що спрямована на 

розробку, провадження, організацію, удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, 

які складаються між різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі ініціаторів 

спілкування найчастіше виступають соціально-комунікаційні інститути, служби, а з іншого – 

організовані спільноти (соціум, соціальні групи) як повноправні учасники соціальної 

взаємодії».Таким чином, соціальною комунікативною системою називається технологічна 

система, яка складається з певної соціальної структури як носія функцій комуніканта, об’єкта 

(суб’єкта) впливу – комуніката та засобів впливу (медіа тощо). Журналістика як творчо-

виробнича сфера в системі соціальних комунікацій посідає чи не найголовніше місце. Це 

пов’язано з тим, що журналістські інституції щоденно й щохвилинно продукують та 

поширюють через медіа великі обсяги відомостей. Ці інституції виступають так званими 

масово-інформаційними виробниками. 

Отже, формування сучасної інформаційної цивілізації зумовлено виникненням 

специфічних середовищ, пов'язаних із використанням комп'ютерної техніки, 

телекомунікаційних мереж, електронноцифрових засобів зв'язку й умов їх використання в 

соціумі. Традиційні структури забезпечення соціальної взаємодії стають учасниками 

соціально-комунікаційних процесів і утворення єдиного інформаційно-комунікаційного 

простору сучасності. Інформаційний комунікаційний простір розуміється нами як світ, що 

гранично сприймається органами чуттів людини і відображає рівень розвитку комунікаційної 

інфраструктури соціуму. Як висновок, зазначимо, що власне соціальною комунікація 
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формується тоді, коли спрямовується на обговорення норм людської життєдіяльності як 

взаємоприйнятних для всіх членів суспільства.  

Поставити соціалізаторський потенціал соціальної  комунікації на службу розбудові 

громадянського суспільства у нашій державі вкрай важливо, бо система самостійних 

недержавних та некомерційних об’єднань громадян формується важко, а осмислення 

пересічними українцями спільних цінностей, інтересів, потреб, проблем утруднюється 

відсутністю тієї громадської активності, що рішуче подавлялась донедавна. Соціальні 

комунікації за своєю природою покликані розбудити соціальну активність громадян, 

залучаючи їх до обговорення нагальних суспільних проблем, а через цей діалог – і до певних 

дій, таких важливих на сьогодні.  

 

Репецька Олена Богданівна 

Сліпа Ольга Зіновіївна, 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

РОЛЬ КОЛЕКТИВУ В СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ОБИСТОСТІ 

 

Виховання особистості є втіленням закономірного розвитку суспільства. На основі 

динаміки розвитку суспільства можна простежити тенденції у становленні людини. Кожна 

людина  як соціальна істота прагне до самореалізації в житті. Ця самореалізація неможлива 

без колективу в якому особистість прагне себе реалізувати. В житті будь-якої людини 

колектив є важливим виховним, організуючим та регулюючим чинником. Тому з’ясування  

взаємозв’язку та впливу колективу на особу та особу на колектив є досить актуальним 

питанням, яке варто досліджувати. 

Дослідження проблематики впливу колективу на особистість  можна знайти у 

численних працях науковців, а саме найдетальніше досліджували цю проблему В.О. 

Сухомлинський , А.С. Макаренко, Ян Амос Каменській, К.Д. Ушинський та ін. 

В одній зі своїх праць, К.Д. Ушинський зауважив, що „ людина – предмет виховання, 

а виховуватись та розвиватись вона може лише у колективі” [13,120]. Крім того, він розкрив 

принцип народності у вихованні та навчанні особистості, значення почуттів, емоцій, 

особистісних симпатій у формуванні та становленні особистості. Роки студентства 

формують в неї почуття відповідальності, самостійності та відвертості. Людина дорослішає 

не лише фізично, а й психологічно. Формування особистості відбувається безпосередньо за 

участі колективу. Він безсумнівно впливає на її становлення та відіграє важливу роль. 

Колектив — це соціально значуща група людей, які об'єднані спільною метою, 

узгоджено діють у напрямі досягнення означеної мети та мають органи самоврядування. Для 

дієвого колективу характерні взаємозалежні ознаки: спільна мета, колективна діяльність, 

наявність органів самоврядування. 

A.C. Макаренко наголошував: “Колектив — це соціальний живий організм, який має 

органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, 

а якщо нічого цього немає, то немає і колективу” [ 3, с .46 ]. Колектив є соціальною 

системою, яка виконує такі функції: 

 Організаційна - полягає в тому, що колектив стає суб’єктом  управління своєї 

суспільно-корисної діяльності. 

  Виховна - виявляється в тому, що колектив стає носієм і пропагандистом певних 

ідейно-моральних переконань.  

 Стимулююча - полягає в тому, що колектив регулює поведінку своїх     учасників,  та 

взаємовідносини між якими вони склалися.            Одним з основних принципів реалізації 

теорії колективу в педагогіці є принцип формування особистості в колективі. Даний принцип 

був розроблений основоположниками радянської педагогіки Н.К. Крупською та А.В. 

Луначарським. Цей принцип  ґрунтується на тому, що основною метою колективу повинен 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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стати «всебічний розвиток такої особистості, яка вміє жити в гармонії з іншими, яка вміє спів 

товаришувати, яка пов'язана з іншими співчуттям і думкою соціально» [2, с. 22].  

Відповідно до даного принципу, роль колективу в розвитку особистості 

проявляється в таких основних та ключових моментах:  По-перше,  колектив є основною 

базою накопичення дітьми позитивного соціального досвіду, оскільки тільки в шкільному 

колективі його освоєння спеціально планується і направляється в потрібному напрямку.  По-

друге, колектив забезпечує вихованцю можливості самовираження  самоствердження та 

самореалізації як особистості. Тільки в колективі формуються належна самооцінка, та 

високий рівень самоповаги. 

У колективі формуються суспільно значущі уміння і навички, моральні орієнтації, 

громадянська позиція вихованця.  Трудова діяльність особистості в умовах колективу 

стимулює прояв та відчуття відповідальності за результати виконаної роботи.  

Колективна діяльність, поряд з трудовою  відкриває можливості для реалізації та розвитку 

фізичного і творчого потенціалу вихованців, їх емоційного, психофізіологічного та 

інтелектуального розвитку.  

Колектив є тією рушійною силою, яка відіграє дуже важливу роль в житті кожного 

вихованця. У ньому також задовольняються природні потреби людини у спілкуванні, в 

приналежності до групи собі подібних. В колективі людина може знайти підтримку і захист, 

а також визнання своїх досягнень і успіхів та допомогу в разі негативного результату 

діяльності.   

Колектив здатний змінювати  ставлення людини до оточуючих людей і самої себе. 

Особистість спілкуючись в колективі значно розширює свій кругозір, стає більш 

комунікабельною, прагне себе реалізувати та показати себе з кращої сторони. Людині 

доводиться вчитися і жити в оточенні інших людей, вона змушена пристосовуватися до 

колективу, має спів ставляти свої бажання, прагнення, інтереси з іншими. У колективі 

людина має можливість по-новому поглянути на себе з боку, оцінити себе і свою роль в 

суспільстві. Колектив у великій мірі стимулює творчу активність більшості своїх членів, 

пробуджує в них прагнення до вдосконалення, до першості [1,с.186].  

Становлення особистості неможливе поза колективом, оскільки ключовою ланкою в її 

формуванні є самооцінка, заснована в значній мірі на оцінках, які дають їй інші люди. Тому, 

виходячи з вищевикладених фактів, вплив колективу на розвиток особистості важко 

переоцінити. 

Отже, формування та розвиток особистості є складним та довготривалим процесом. 

На який мають значний вплив чинники зовнішнього середовища, а саме роль колективу в 

якому перебуває особа. Саме завдяки колективу і через колектив людина змінює своє 

ставлення до себе та оточуючого світу. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЙ ТА ПРАКТИК МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 

У нашій країні поняття мотивації праці, у зв'язку з демократизацією виробництва, 

набуває особливого значення. Мотивація праці робітників в значній мірі визначає як успіх 

діяльності організації, так і розвиток економіки країни, рівень добробуту людей. 
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В Україні механізм мотивації ще не достатньо ефективний, вітчизняні підприємства 

прагнуть перейняти досвід зарубіжних організацій і компаній. На сьогодні стає все більш 

актуальним індивідуальний підхід до працівника. Якщо брати до уваги його потреби, 

бажання і стимули результати праці не змусять чекати підприємство. Тому мотивація праці 

залишається на сьогодні одним з важливих питань у галузі управління персоналом. 

В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» трактується неоднаково. 

Так, Е. Мол, розглядаючи менеджмент персоналу, визначає його як «тип управління, в якому 

віддається пріоритет мотивації ділової поведінки, діяльності, відношенням над 

адмініструванням і жорстким контролем» [1].  

Американський учений Р. Дарт розглядає мотивацію як сили, що існують усередині 

людини, і які збуджують у ній ентузіазм і завзятість до виконання певних дій. Далі він 

зазначає: «Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність, і частина роботи 

менеджера саме і полягає в тому, щоб спрямувати мотивацію на досягнення цілей 

організації» [1]. Український вчений  Микитюк П.П. зазначає, що мотивація, це – процес 

впливу (система дій) на індивіда з метою спонукання його до певної діяльності шляхом 

пробудження в нього необхідних мотивів [2, с.288].  

В світовій практиці наявна велика кількість теорій і методів мотивування, існуючі 

теорії, в основному, не суперечать одна одній, а взаємодоповнюють і уточнюють одна одну. 

Використання тих чи інших теорій мотивування, або їх елементів для розробки структури 

стимулювання трудових кадрів визначається станом внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, рівнем підготовки працівників, їх індивідуальними потребами та 

цілями організації [3, с.94].  

Досить цікавим прикладом реалізації системи мотивації персоналу підприємства є 

приклад США. Для вирішення проблеми відповідності ефективності діяльності 

співробітника і розміру одержуваної ним зарплати використовується система "Pay for 

Performance" – "плата за виконання" (далі – PFP). Під PFP розуміється застосування будь-

яких способів оплати праці, при яких винагорода, що одержується працівником, залежить від 

індивідуальних і групових досягнень у виконанні діяльності [4]. 

Приклад системи мотивації персоналу США досі вважається одним з найбільш 

успішних у світі. PFP-схема, наразі, є найбільш адекватним шляхом розвитку вітчизняних 

систем стимулювання персоналу, її основні переваги: тісний зв'язок винагороди, яку отримує 

співробітник, з ефективністю його діяльності приносить дивіденди і співробітнику і компанії 

(за деякими даними, типова PFP-програма підвищує організаційну продуктивність на 5-49%, 

а доходи співробітників – на 3-29%); працівник отримує можливість заробити більшу 

кількість грошей за умови гарної роботи, а також орієнтири для оцінки своєї ефективності; 

компанія отримує мотивованих співробітників: люди намагаються зробити більше, щоб 

заробити більше, а тих, хто не витримує конкуренції, замінюють нові співробітники з 

відповідною філософією [4]. 

Як приклад європейських досліджень з даної проблематики можна привести 

дослідження мотивації праці у Фінляндії, виконані Тапані Алкулою. Він вважає, що для 

працівників організація, в якій вони працюють, є місцем проведення значної частини часу і 

тому цікавим є оточення, в якому бажали б працювати індивіди, і їхні очікування з приводу 

роботи. Всю кількість таких очікувань автор позначає поняттям "орієнтація на працю" ("work 

orientation"). Ця проблема має два аспекти [4].  

Найпоширенішою класифікацією методів мотивації є така: 

1. Економічні методи (прямі; опосередковані) 

2. Організаційні методи. 

3. Морально-психологічні методи. 

Постійне підвищення матеріальних виплат працівникові згодом не мотивуватиме 

індивіда, а навпаки надаватиме працівникові впевненості, що він отримуватиме матеріальні 

винагороди при досить опосередкованій кількості прикладених зусиль. Найефективніше цей 

метод спрацьовує для досягнення короткострокових результатів [2]. 
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До опосередкованих методів матеріальної мотивації можна віднести наступні її види: 

надання працівникові службового авто; надання працівникові можливості проведення 

відпустки в центрах відпочинку. 

Організаційні методи мотивації поділяються на: мотивацію цілями; зацікавлення 

індивідуума диференційованою працею; надання працівникам можливості брати участь в 

діяльності підприємства; 

Морально-психологічні методи – це комплекс дій направлених на комфортні робочі 

умови для працівника, підтримка його психологічного стану.  

Таким чином, мотивація являє собою комплексний підхід до діяльності керівника, 

який не може являти собою разову участь керівника в житті колективу, а являє собою 

складну систему дій, направлену на повний синтез трудової діяльності і мотиваційної 

структури на підприємстві. Найбільш привабливим варіантом розвитку системи 

стимулювання працівників, в першу чергу молоді на підприємстві, є розгалужена система 

мотивації PFP, саме вона надає необхідний стимул працівникові не тільки досягати 

матеріального благополуччя власноруч, а й бути частиною колективу задля досягнення 

успішних результатів.  
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим 

мотиватором трудового потенціалу більшості населення. Вона повинна зацікавити 

працівників у підвищенні ефективності праці, сприяти розвитку творчої активності. 

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, 

продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що 

визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у 

валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку 

економіки вцілому. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного 

попиту заробітна плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили, але й стає 

дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва.  

Заробітна плата виступає важливим інструментом регулювання ринку праці. Однак 

аналізу та оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не 

приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного 

зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці, зубожіння більшості 

населення.  

Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником 

економічного господарювання. Однак, потрібен новий, ринковий підхід до визначення 

http://www.iteam.ru/
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соціально-економічного змісту заробітної плати, її організації, відсутність якого в 

перехідний період призвела до появи негативних тенденцій в оплаті праці. Ігнорування 

важливості відтворення робочої сили та відсутність ефективного стимулюючого механізму 

зумовили погіршення соціально-економічного становища основної маси населення. 

Заробітна плата стала різновидом соціальної допомоги, не пов’язаної з результатами праці. 

Виникли суперечності між ринковим статусом робочої сили і багато в чому неринковими 

методами оплати праці, що підриває основи економічного і соціального розвитку країни. 

Праця та її оплата перестали бути основними вартісними орієнтирами у суспільстві. 

Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального 

перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.  

        Особливості впливу ринкових (попит і пропозиція робочої сили, конкуренція), 

мікроекономічних (особистий трудовий внесок і кінцеві результати праці) та 

інституціонально-правових (система соціального партнерства, система оподаткування, 

система надання мінімальних гарантій в оплаті праці та інша законодавча діяльність 

держави) чинників на формування заробітної плати дали змогу визначити основні завдання, 

які стоять перед нашою країною у процесі створення ринкового механізму оплати праці: 

формування цивілізованого ринку праці, подальший розвиток та удосконалення системи 

соціального партнерства, створення ефективного механізму державного регулювання 

заробітної плати, встановлення обґрунтованої диференціації заробітної плати залежно від 

трудового внеску працівників у загальні результати праці [2]. 

В умовах становлення ринкової економіки суттєвого значення набуває визначення 

ринкового розміру заробітної плати як середньої її величини, що залежить від коливань 

попиту і пропозиції робочої сили. Формування заробітної плати під дією кон’юнктури ринку, 

виступаючи важливим чинником розвитку економіки, зацікавлює працівників освоювати ті 

професії, на які зростає попит під дією науково-технічного прогресу. Встановлення ринкової 

ціни заробітної плати стимулює підприємства до підвищення ефективності виробництва. 

Відповідно до національного законодавства, заробітна плата (зарплата) — винагорода, 

обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати 

залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1].  

За концепцією В. Петті, Д. Рікардо, зарплата є грошовим виразом "мінімуму засобів 

існування". За А. Смітом, заробітна плата включає в себе вартість життєвих засобів людини, 

щоб вона могла "працювати" [3].  

Маршал А.  в "життєво необхідні засоби" включає вже засоби "щоб працювати" і "щоб 

жити".  

Петті В. в XVII ст. вважав, що зарплата – це ціна праці [3].  

Маркс К. розробив теорію заробітної плати як грошового виразу вартості і ціни робочої 

сили, тобто робітник продає не працю, а робочу силу (здатність до праці)[3].  

На початку XIX століття була поширена теорія заробітної плати, що ґрунтується на 

теорії "трьох факторів" Ж. Б. Сея.  

Туган-Барановський М. вважав заробітну плату часткою робітничого класу у 

суспільному продукті, яка залежить від продуктивності суспільної праці і соціальної сили 

робітничого класу [3].  

Бем-Баверк Е. звертав увагу на можливість поступок підприємців у частині підвищення 

розміру заробітної плати під загрозою страйків, організованих профспілками, але відзначав 

наступний відтік капіталу з галузей з підвищеною зарплатою, заміну живої праці машинною, 

що у кінцевому підсумку неминуче призведе до зниження зарплати [3].  

Необхідність прямого втручання у регулювання величини і динаміки заробітної плати 

обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути соціальних потрясінь, він запропонував замість 

зниження зарплати шляхом перегляду колективних угод використати поступове або 

автоматичне зниження реальної зарплати у результаті зростання цін. Кейнс обґрунтував 
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необхідність політики жорсткої грошової заробітної плати. Його ідеї розвинуті у працях Е. 

Хансена,  Л. Клейна, Д. Робінсонa та інших, які запропонували різні методи регулювання 

заробітної плати і доходів населення, виходячи з визнання активної ролі держави у 

розподільчих процесах [3].  

У сучасній економічній теорії праця однозначно вважається фактором виробництва, а 

заробітна плата – ціною використання праці робітника. Прихильниками цієї концепції є 

відомі американські економісти П. Самуельсон, В. Нордгауз. З точки зору відносин 

розподілу заробітна плата – це грошове вираження частини необхідного продукту, яка 

надходить в індивідуальне споживання робітникам фірми у відповідності з кількістю і якістю 

затраченої ними праці у виробництві. Організації і фірми виплачують заробітну плату у 

грошовій формі, це обумовлено наявністю товарно-грошових відносин і ринку. У 

цивілізованій економіці виплата зарплати не може проходити у натуральній формі. Грошова 

заробітна плата – найбільш гнучкий засіб обліку затрат і результатів праці. Регулювання 

заробітної плати здійснюється фірмою і державою. Перш за все встановлюється міра праці. 

Вона відбиває кількість праці (величина затраченої мускульної і нервової енергії), 

інтенсивність праці і якість праці (ступінь складності і значення роботи). У результаті 

з'являються норми виробітку, норми часу, норми обслуговування на тих чи інших роботах.  

У вітчизняній економічній літературі суть заробітної плати трактувалася, виходячи із 

суб’єктивних принципів її формування, в основі яких лежить ігнорування вартості робочої 

сили й привласнення командно-адміністративною системою монопольного права на 

визначення частки кожного працівника у створеному суспільному продукті. Тому, 

незважаючи на різноманітність формулювань, розбіжностей у суттєвій характеристиці цієї 

категорії не було. Зарплата розглядалась як прямий трудовий дохід, який планомірно 

визначається на основі врахування суспільного значення результатів праці даного колективу 

й робітника. Вважалося що вона відображає відносини між працівником і суспільством, а 

тому необхідна єдина державна політика у галузі зарплати, єдина тарифна система тощо, а 

також відносини між робітником і трудовим колективом, оскільки зарплата кожного 

встановлювалась в межах фонду заробітної плати підприємства, цеху, бригади відповідно до 

його вкладу у колективні результати [3]. 

У цих визначеннях, як у дзеркалі, відбилися найважливіші недоліки системи розподілу: 

1) встановлення державою централізованого фонду заробітної плати підприємствам; 

2) планомірне визначення трудового доходу кожного працівніка на основі єдиної 

державної тарифної системи. 

Об’єктивною основою формування фонду зарплати вважався досягнутий рівень 

розвитку продуктивних сил, який визначав можливості держави виділяти певні ресурси для 

оплати праці. Але ці можливості могли бути і нереалізовані внаслідок відволікання коштів на 

інші потреби – озброєння, розвиток важкої промисловості, забезпечення кастових привілеїв 

тощо. До того ж частка, що виділялась на оплату, не була обгрунтована і мала досить малий 

зв’язок з народногосподарськими результатами. 

Помилковим є і визначення зарплати як доходу. Це – не доход, а витрати підприємства 

на відшкодування трудових ресурсів. Відтворення їх на суспільно необхідному рівні є 

обов’язковою умовою індивідуального відтворення. Тому створення, як і використання, 

фонду заробітної плати має відбуватись на підприємстві. Підприємство, а не держава є 

повноправним власником цього фонду, що формується і відшкодовується, насамперед, із 

вартості реалізованої підприємством продукції, оскільки людина – головна продуктивна 

сила, розширене відтворення життєдіяльності якої виступає обов’язковою умовою і метою 

ефективного розвитку економіки. 

Хоча роботодавець купує робочу силу, а не працю, на поверхні економічних явищ 

створюється видимість продажу праці. Це зумовлено тим, що робітник отримує заробітну 

плату після завершення процесу праці, що її величина не змінюється залежно від тривалості 

робочого дня, а індивідуальні відмінності у заробітній платі зумовлені неоднаковою 

інтенсивністю праці робітників. 
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Купівля-продаж робочої сили об’єктивно на поверхні виступає у формі купівлі-продажу 

праці, тому вартість (а отже, й ціна) робочої сили перетворюється на заробітну плату, тобто 

набуває перетвореної форми. Перетворена форма, оскільки заробітна плата враховує 

купівлю-продаж робочої сили, і стирає межі між необхідною і додатковою працею, приховує 

наявність експлуатації. Вартість робочої сили, виражена у грошах, набуває форми ціни 

робочої сили. Отже, заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару „робоча 

сила” та результативності функціонування робочої сили [3].  

З усього зазначеного можна зробити висновок, що заробітна плата – це об’єктивно 

необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг 

вираженої у грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому 

рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці 

працюючих.  
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МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

У механізмі державного регулювання заробітної плати та багатьох соціально-

економічних процесів вихідною базою є встановлення і використання її мінімального 

розміру.  

Відповідно до статті 3 Закону України „Про оплату праці” та інших нормативно-

правових актів, мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт) [1; 2]. 

Встановлений рівень МЗП використовується у багатьох випадках як основа економіко-

правового регулювання. Серед основних напрямів (сфер) такого використання є: 

 оплата праці; 

 податкова соціальна пільга для будь-якого платника податку; 

 індексація заробітної плати; 

 мінімальний страховий внесок до Пенсійного фонду; 

 внески добровільно застрахованою фізичною особою до Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

 відшкодування втраченого заробітку внаслідок ушкодження здоров’я непрацюючої 

фізичної особи; 

 оплата вільних від робіт днів при навчанні; 

 вихідна допомога у разі призову або вступу працівника на військову службу, 

направлення на альтернативну (невійськову) службу; 

 пенсія по інвалідності особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та в евакуації населення на добровільній безплатній основі та під час 

проходження строкової служби і стали внаслідок цього інвалідами; 

 статутний капітал товариств; 



277 
 

 порушення справи про банкрутство; 

 оплата послуг арбітражного керуючого; 

 компенсація за порушення авторського права; 

 штраф за порушення санітарного законодавства; 

 інформування держорганів про операції щодо здійснення грошових вкладів і переказів 

у розмірах, що перевищують встановлені суми; 

 плата за видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності. 

Відповідно до статті 3 Закону України „Про оплату праці”  [2], статті 95, статті 252  

Кодексу законів про працю України  [1] оплата праці повинна бути не нижче встановленого 

розміру МЗП за просту некваліфіковану працю. 

Стаття 6 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” встановлює, що 

податкова соціальна пільга для будь-якого платника податку повинна становити 50% МЗП, 

встановленої на 1 січня звітного року. 

Згідно пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 

затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2003 р. у місяці підвищення МЗП (якщо він не 

вважатиметься базовим) індексація  заробітної плати не проводиться. 

Розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду  визначається як добуток 

МЗП та ставки внеску, встановлених на день отримання заробітної плати (доходу) відповідно 

до статті 1 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

Статя 6 Закону України „Про страхові тарифи на загальнообов’язкове соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності” визначає, що внески добровільно застрахованою 

фізичною особою до ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань повинні дорівнювати розміру однієї МЗП, встановленої на день сплати 

страхового внеску (0,5 МЗП – для інвалідів). 

Відшкодування втраченого заробітку внаслідок ушкодження здоров’я непрацюючої 

фізичної особи здійснюється, виходячи з розміру МЗП, згідно статті 1195 Цивільного 

кодексу України. 

 Стаття 209, стаття 218 Кодексу законів про працю України [1] встановлюють оплату 

вільних від робіт днів при навчанні у розмірі 50% середньої заробітної плати, але не нижче 

МЗП. 

Відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України [1] вихідна допомога у разі 

призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну 

(невійськову) службу встановлюється у розмірі 2 МЗП. 

Пенсія за інвалідністю особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та в евакуації населення на добровільній безплатній основі та під час 

проходження строкової служби і стали внаслідок цього інвалідами  за бажанням  може 

встановлюватися в розмірі 5 МЗП (розмір МЗП, встановлений на час перебування в зоні 

відчуження). 

Статті 24, 52, 65 Закону України „Про господарські товариства” визначає, що для  

акціонерного товариства статутний капітал  повинен становити 1250 МЗП, а для товариства з 

обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю – 1 МЗП (розмір 

МЗП, діючий на момент створення товариства). 

При порушенні справи про банкрутство вимоги кредитора сукупно повинні складати не 

менше 300 МЗП, не задоволених протягом трьох місяців після встановленого для їх 

погашення строку відповідно до статті 6 Закону України „Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Оплата послуг арбітражного 

керуючого встановлюється у розмірі, затвердженому господарським судом, але не менше 2 

МЗП згідно статті 3 цього ж Закону України. 
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Частина 2 статті 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права” визначає, що 

компенсація за порушення авторського права повинна здійснюватися у розмірі від 10 до 

50 000 МЗП. 

Відповідно до пункту 1.4 „Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за 

порушення санітарного законодавства”, затвердженої наказом МОЗ штраф за порушення 

санітарного законодавства встановлюється у розмірі від 1 до 12 МЗП – для громадян, від 6 до 

25 МЗП – для посадових осіб. 

Плата за видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності 

відповідно до пункту 1 постанови КМУ „Про термін дії ліцензії на провадження певних 

видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” 

встановлюється у розмірі 20 МЗП за видачу ліцензії на виготовлення парфумерно-

косметичної продукції з використанням етилового спирту, 1 МЗП – за усі інші ліцензії. 

Отже, робимо висновок, що МЗП на підставі відповідних нормативно-правових 

документів застосовується у багатьох сферах та напрямах економіко-правового регулювання 

в нашій державі, зокрема, вона виконує роль базового рівня, а також використовується як 

еталон для соціального забезпечення громадян.  
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH 

TRANSFORMACJI GOSPODARKI 

 

Rozwój stosunków rynkowych spowodowało wzrost roli czynnika ludzkiego w produkcji. 

Teorię, która studiuje personel jako podmiot działający pod przymusem, bez inicjatywy, której 

wpływy w układzie sterowania należy zminimalizować, zmieniła się koncepcja, uwzględniając, 

personel kluczowy zasób w celu zapewnienia skuteczności w warunkach transformacji gospodarki. 

Dlatego charakterystycznymi objawami dla nowego paradygmatu zarządzania, która powstaje w 

nowoczesnym społeczeństwie, są zmiany w określaniu roli pracowników w procesie produkcyjnym. 

Przecież wartość intelektualnego i fizycznego człowieka, wpływa na rozwój gospodarczy więcej, 

niż wszystkie inne czynniki produkcji w ogóle.[4]  

Kształtowanie rynkowych stosunków gospodarczych w Polsce i zaostrzenie konkurencji 

zmuszają menedżerów, aby radykalnie zmienić system poglądów na zarządzanie personelem 

przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem współczesnego przedsiębiorstwa jest adaptacja do samych 

zmian rynkowych warunków funkcjonowania, a do szybkości tych zmian. Dlatego istotne jest 

budowanie takiego systemu zarządzania, który jest w stanie właściwie i w odpowiednim czasie 

reagować na zmiany zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej [1]. 

Wysokie kwalifikacje i poziom wykształcenia pracowników, stopień jego zgodności z 

wymaganiami, oferowane organizacyjnymi i technicznymi warunkami funkcjonowania – 

najważniejsze przesłanki zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw-producentów na rynkach 

krajowych, a to oznacza, że uzdrowienie gospodarki narodowej Polski . 

W związku z tym, że zasoby ludzkie w gospodarce rynkowej nabierają wartości jako 

strategiczny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, zarządzanie personelem powinno sprowadzać się do 
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zapewnienia funkcji pomocniczej w procesie organizacyjnym, a do aktywnego oddziaływania na 

rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości. Niedoskonałość mechanizmu zarządzania personelem jak 

szczególnym rodzajem zasobów pracy, negatywnie odbija się na efektywności wykorzystania 

ostatniego w warunkach niestabilnej gospodarki [2].  

Konieczne jest również zmiana priorytetów i akcentów zarządzania efektywnością 

wykorzystania personelu. Wysuwanie na pierwszy plan systemu zarządzania dokładnie personelu 

przedsiębiorstwa jest światowym trendem transformacji struktur organizacyjnych. W gospodarce 

narodowej ważne jest, aby zrobić przejście od "polityki kadrowej" do zarządzania kadrami 

(zasobami ludzkimi), co będzie warunkiem rentowność i efektywność pracy przedsiębiorstwa. 

Powyższe daje podstawy wyróżnić kierunku osiągnięcia zarządzanie efektywnością wykorzystania 

personelu: pogłębienie i rozwój wyprzedza, perspektywicznym funkcji zarządzania personelem, 

spójność celów działalności zawodowej pracowników z celami zarządzania przedsiębiorstwem, 

wzmocnienia narzędzi motywowania pracowników, zwiększenie roli doskonalenia zawodowego 

itp. podejście uwarunkują kształtowanie się nowego paradygmatu rozwoju produkcji, która opiera 

się na priorytetach zarządzania efektywnością pracowników przedsiębiorstwa. Podstawę tego 

paradygmatu jest zapewnienie przetrwania organizacji poprzez wyższych wskaźników 

kształtowania i rozwoju wykorzystania potencjału pracowników w porównaniu ze zmianami 

środowiska zewnętrznego [3].  

Tak więc, głównym zadaniem jest dostosowanie organizacji nie tyle do samych zmian 

rynkowych warunków funkcjonowania, a do intensywności zmian, które doprowadzą do 

zarządzania wydajnością wykorzystania personelu przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki. 
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