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1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління. 

 
 

Герелюс Наталя Ігорівна 

к.е.н., доцент Зеліско Н.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Реальний стан українського менеджменту та його організаційної культури є 

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

вітчизняних підприємств і їх низька конкурентоспроможність. Виникає необхідність 

осмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам 

господарювання моделі вітчизняного менеджменту та його організаційної культури. Тому 

дослідження в даному напрямку є досить актуальними. 

В частині осмислення проблем українського менеджменту та його організаційної 

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

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

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

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

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

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

суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. Тому при 

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

відповідають місцевим умовам. 

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими через 

нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Українському 

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

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

цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому національні моральні 

надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Основні проблеми українського менеджменту наступні: 

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

чинити правильно, і абсолютно не погоджуються з чужою думкою; 

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

 ніхто або майже ніхто насправді не думає про споживачів; 

 жадібність і конкуренція;  

 нарцисизм або зосередженість на власній величі; 

 зосередженість на цифрах; 

 небажання що-небудь змінювати, схильність зберігати стабільність, свою позицію, 

посаду та напрацювання, пишатися минулими заслугами та досягненнями і продовжувати 

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

до успіху.  

Дослідження дозволяють виділити деякі аспекти менеджменту:  

 економічний аспект впливає на економічний розвиток регіону, держави через 

створення робочих місць, підвищення професійного рівня працездатного населення, 

підвищення освітнього рівня молоді тощо. 

 соціокультурний аспект змін полягає у впливі змін на закони соціального життя 

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

 етичний аспект порушує питання норм поведінки, сукупності моральних правил 

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

доцільності наукових експериментів. 
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 у технологічному аспекті зміни дають поштовх розвитку технології, створюють 

перспективи технологічного прогресу. 

Українським підприємствам притаманна слабкість організаційної культури. Тут 

постає необхідність у формуванні ефективної організаційної культури з чіткою системою 

“корпоративних цінностей” та вираженим “корпоративним духом”. 

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

 висока потреба в менеджерах;  

 нехтування довгостроковим плануванням управління;  

 невміння імпортувати нові технологічні прийоми;  

 брак "клем" для підключення інтелектуального потенціалу;  

 не досить високий професійний рівень директорів підприємств;  

 низька корпоративна культура. 

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

вітчизняних підприємств: 

 непомірна централізація управління, небажання делегувати повноваження, 

переводити працівників апарату управління ближче до виробництва; 

 слабка диференційованість, як відображення адміністративно-командних методів 

управління; 

 надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату; 

 відсутність уваги до аналізу ринку; 

 недостатній зв’язок відділів збуту й технічного розвитку; 

 відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами 

організаційної структури; 

 низька ефективність техніко-економічного планування; 

 слабка мотивація працівників. 

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

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

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

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

 покращення міжособових стосунків; 

 переоцінка цінностей організації та її членів; 

 поліпшення управління колективом, тобто цілеспрямоване використання професійних 

здібностей робочих груп; 

 зменшення напруженості між робочими групами та всередині них; 

 розробка систем, заснованих на принципах органістичності, а не механістичності 

побудови організації; 

 розробка більш досконалих методів для урегулювання суперечок і конфліктів. 

Отже, розвиток організації означає мобілізацію всіх її членів на забезпечення 

ефективного функціонування. 

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

повинна базуватися на певних чинниках: 

 відмова від старих принципів ієрархічних відносин панування та підкорення й перехід 

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

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

безперервний творчий підхід до всіх питань; 

 прагнення не до максимального, а до соціально обґрунтованого прибутку; 

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

вимог насиченого ринку; 

 синтез і запровадження на практиці свободи, рівності та справедливості; 

 експериментування – перевірка різних підходів для віднаходження здатності та 

розуміння, як трансформувати можливості в успішну реальність тощо. 
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Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації стратегії розвитку 

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

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

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

поступово формувати свідому активну відповідальну особистість, відродити справжній 

демократизм у відносинах між виконавцями і керівниками.  

 

Теличко Наталія Михайлівна 

к.е.н., доцент Зеліско Н.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФАСІЛІТІ - МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕХАНІЗМІ 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

 

Сьогодні Україна знаходиться в пошуках формування такої моделі сталого розвитку 

соціально-економічної системи, яка допускає об'єднання цілей економічного розвитку з 

розвитком людини, в першу чергу через соціальне відтворення. Це робить особливо 

актуальною проблему необхідності пошуку нових стратегій і механізмів регулювання 

соціально-економічних процесів в сфері соціального відтворення. Основними суб’єктами, що 

надають послуги в сфері соціального відтворення, є соціальні організації з домінантою 

одного з трьох видів послуг: охорони здоров’я, освіти і науки та культури і мистецтва. Ці 

суб’єкти продовжують залишатися одними з менш розвинених у сфері соціального 

відтворення, значно поступаються за масштабами і якісним характеристикам світовому 

рівню. Останнім часом постійно виникає питання можливості забезпечення реально 

справедливих умов для всіх членів українського суспільства в задоволенні тих чи інших 

потреб в послугах охорони здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва. Враховуючи 

множинність інвесторів, що відшкодовують витрати за такі спожиті послуги, досі не 

вирішеною залишається проблема визначення паритетної участі в цьому процесі державного, 

комерційного та некомерційного секторів. Розв’язання цієї проблеми лежить у виборі 

найбільш адекватного для держави механізму відшкодування витрат у сфері соціального 

відтворення. Є необхідність формування такого, як соціально справедливого, так й 

економічно ефективного, механізму, який би позитивно впливав на соціальне відтворення, 

відображаючи інтереси всіх членів українського суспільства.  

Функціонування сфер охорони здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва в Україні 

майже повністю залежить від держави, в тому числі й від бюджетного фінансування, що 

робить їх дуже вразливими в моменти бюджетних труднощів. Жодного разу з моменту 

набуття незалежності Україні не вдавалося вийти на законодавчо встановлений рівень 

фінансування цих сфер. Державне фінансування охорони здоров'я, освіти і науки, культури і 

мистецтва є вкрай незадовільним, тому самостійно держава не в змозі виконати всі фінансові 

зобов'язання та сприяти сталому розвитку цих сфер. Розвиток і залучення інших джерел 

відшкодування витрат стримується як недостатньою зацікавленістю приватного та 

некомерційного секторів, так і негативним відношенням з боку державних органів 

управління в цілому. Найімовірнішим механізмом залучення альтернативних джерел 

відшкодування витрат у сферах охорони здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва для їх 

модернізації та реформування є на сьогодні державно-приватне партнерство. В рамках 

такого партнерства в Україні законодавчо встановленими формами його здійснення у сфері 

соціального відтворення є концесія, спільна діяльність та інші договори. Особливу увагу 

варто було б приділити сприянню розвитку та поширенню використання такої нової форми 

державно-приватного партнерства у сфері соціального відтворення як фасиліті - 

менеджмент. Незважаючи на поширення в Європі, ця форма партнерства майже невідома в 

Україні, але вона варта уваги й вітчизняних дослідників. 
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В Україні сфери охорони здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва продовжують 

залишатися одними з менш розвинених сфер суспільного відтворення. У нашій країні 

послуги цих сфер називаються «соціальними послугами», і, як правило, велика частина таких 

послуг надавалася і зараз теоретично надається безкоштовно. Цей принцип вважають одним 

з основних досягнень українського суспільства. Однак при цьому на практиці виникає 

питання можливості дійсно реального забезпечення справедливих умов для всіх членів 

суспільства в задоволенні тих чи інших потреб в послугах охорони здоров'я, освіти і науки, 

культури і мистецтва. На сьогодні мінімальна потреба у фінансових ресурсах на охорону 

здоров'я, за оцінкою експертів, становить понад 80 млрд. грн В державному бюджеті на 2012 

рік за загальним фондом виділено - 56,1 млрд. грн, частка витрат на охорону здоров'я у 

структурі ВВП становить 3,7%. За останнє десятиліття частка державних видатків на 

охорону здоров’я у ВВП коливалася від 2,6% (у 2002 році) до 3,2% (у 2010 році). 

 За роки незалежності в Україні на охорону здоров'я виділялося не більше 4% ВВП. За 

рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, неможливо очікувати ефективної 

роботи галузі, якщо витрати на неї становлять менше 5% ВВП, а частка відрахувань від ВВП 

на потреби охорони здоров'я, яка складає менше 6%, свідчить про непрацездатність галузі. В 

Європейському регіоні на охорону здоров’я витрачається 7,7% ВВП, в Євросоюзі – 8,7%. 

Медичні системи Норвегії та Швеції, відомі високими стандартами медичного забезпечення, 

майже повністю фінансуються державою. Рівень витрат на охорону здоров'я – близько 9% 

ВВП. В США такі витрати складають 11 – 14%, в Німеччині 10 – 11%, у Великобританії 7 – 

9,8% ВВП. В середині 60-х років в СРСР на ці цілі витрачалося близько 6 – 6,5% ВВП. У 

розрахунку на душу населення (за паритетом купівельної спроможності у доларах США) 

загальні витрати на національну систему охорони здоров’я в Україні у 5,5 разу нижчі, ніж у 

Європейському регіоні. Все це свідчить, що наша держава самостійно не в змозі виконати всі 

фінансові зобов'язання. Частка державних видатків на освіту і науку у ВВП за часи 

незалежності України сягала у середньому 5,8%. За останнє десятиліття цей показник 

коливався від 4,3% (у 1999 році) до 8,4% (у 2010 році). За останніми даними у 2012 р. на 

освіту і науку заплановано витратити 92,5 млрд. грн, тобто 6,1% ВВП. Деякі дослідники 

вважають, що такі параметри є достатньо високими порівняно з країнами Європейського 

Союзу (на рівні скандинавських країн). Проте внаслідок низького ВВП середньорічні 

видатки на одного студента, що навчався за бюджетні кошти в 2010/11 навчальному році, 

становили близько 2270 євро. Це складає лише 51% від рівня витрат в Естонії (найменший 

показник у ЄС) або 28% від середнього по ЄС показника. Закони України про освіту і 

науково-технічну діяльність чітко визначають відсоток ВВП на освіту і науку. Ці показники, 

відповідно, дорівнюють 10,0% та 1,7%. Варто нагадати, що ще у 90-х роках держави 

Євросоюзу згідно з Лісабонською стратегією, взяли на себе зобов’язання виділяти на науку 

не менше, ніж 2% ВВП, довівши згодом цю цифру до 3%. 

Але жодного разу з моменту набуття незалежності Україні не вдавалося вийти на 

законодавчо встановлений рівень фінансування освіти і науки. Таким чином, державне 

фінансування освіти і науки в Україні є вкрай незадовільним. На сьогодні в Україні досить 

складно назвати реальні цифри рівня державного фінансування культури і мистецтва завдяки 

недосконалості та розрізненості статистичної бази. Видатки на культуру в державних 

бюджетах 1991 - 2004 років не перевищували в середньому 0,33% ВВП (або до 1,1% від 

видатків консолідованого бюджету). Як показує фінансова статистика, бюджетне 

фінансування культури в Україні на всіх рівнях різко зменшилося в 1993 - 1998 роках, а 

потім в 1999 - 2004 роках обсяги бюджетних видатків на культуру постійно зростали. 

Стрімке падіння фактичних видатків на культуру зупинилося у 1999 році та утримувалося до 

2005 року на рівні близько 0,33% ВВП. В Україні у 2004 році сукупні бюджетні витрати на 

культуру в розрахунку на душу населення дорівнювалися приблизно 6 дол. США, що є 

невисоким показником порівняно з нашими сусідами – Росією, Польщею, Білоруссю, у яких 

ці витрати в кілька разів вищі (15 – 17 дол. США). У 2005 році видатки на культуру на душу 

населення різко зросли та склали 8,5 дол. США. Обсяги фінансування культури з державного 
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бюджету України в 2005 році склали 1,99 млрд. грн Виходячи із затверджених витрат 

державного бюджету на 2005 рік у розмірі 95,5 млрд. грн, частка витрат на культуру – 2,1% 

від загальних витрат держави. Якщо використовувати такий макроекономічний показник як 

ВВП (в 2005 році він складав 424,7 млрд. грн), то неважко визначити частку витрат на 

культуру і мистецтво у структурі ВВП - 0,5% ВВП.  

Попри встановленого у 1992 році в Законі України “Основи законодавства України про 

культуру" (ст. 23) обсягу видатків на культуру в розмірі 8% ВВП, цей обсяг, протягом років 

незалежності України, не перевищував 0,5% ВВП. У розвинутих країнах Європи частка 

державних витрат на культуру складає від 4,8% (Швеція) до 2,5% ВВП (Бельгія). В країнах, 

що розвиваються, ця частка складає 1,4 – 1,7% ВВП та має тенденцію до збільшення 

відповідно до зростання рівня ВВП. 

В Україні бюджетне фінансування закладів культури продовжує базуватися на 

«залишковому» принципі, але залишається основним джерелом їхніх доходів, що робить 

сферу культури і мистецтва дуже вразливою в моменти бюджетних труднощів. На відміну 

від інших галузей національного господарства, сфери охорони здоров'я, освіти і науки, 

культури і мистецтва в Україні майже повністю залежать від державного бюджетного 

фінансування. Розвиток і залучення інших джерел фінансування стримується як 

недостатньою зацікавленістю приватного (комерційного) та некомерційного (соціального) 

сегментів, так і негативним відношенням з боку державних органів управління в цілому. 

Одного ж бюджетного фінансування, як свідчить навіть біглий огляд вітчизняних 

статистичних даних та деяких міжнародних показників, не вистачає для нормальної 

взаємодії організацій охорони здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва з іншими 

галузями національного господарства, які вже працюють по законах ринку. За таких умов, 

економічно ефективне та соціально справедливе відшкодування витрат на послуги сфери 

соціального відтворення в повному обсязі неможливе ні в теоретичному, ані в практичному 

аспекті. Тому механізм відшкодування витрат у сфері соціального відтворення необхідно 

формувати так, щоб він відображав інтереси всіх членів суспільства, враховував існування 

множинності інвесторів та обов’язкову паритетну участь в соціальному відтворенні 

державного, комерційного та некомерційного сегментів ССВ. Своєрідним інституційним та 

організаційним альянсом держави, комерційного (приватний бізнес) та некомерційного 

сегментів ССВ, створеним задля реалізації суспільно значущих проектів у широкому спектрі 

діяльності – від розвитку стратегічно важливих галузей національного господарства до 

надання суспільних соціальних послуг у масштабах всієї країни чи окремих територій – є 

державно-приватне партнерство (далі – ДПП). Тому використання інструментів і методів 

ДПП в механізмі відшкодування витрат сфери соціального відтворення є достатньо 

актуальним, особливо враховуючи те, що державно- приватне партнерство – це, передусім, 

об'єднання різних пріоритетів, інтересів та ресурсів задля досягнення спільної мети. Дуже 

важливим є те, що ДПП дозволяє об’єднати ресурси держави та бізнесу. Внеском з боку 

держави є об’єкти інфраструктури, нові сегменти клієнтів, фінансові гарантії та ін., а з боку 

бізнесу – інвестиції, навички управління, зниження витрат, інноваційні рішення тощо. 

Стратегічними напрямками використання механізмів співпраці бізнесу і держави вважають 

транспорт, зв’язок, сферу ЖКГ, інновації, а в соціальній сфері – освіту, охорону здоров’я, 

культуру, комплексну систему соціального захисту населення. 
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Кулина Олег 

асистент Войтович П. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні, динамічні тенденції в розвитку практичної частини менеджменту веде до змін 

в його теорії. Поступово відбувається переключення уваги від суто технічної сторони 

моделей управління, до звернення факторів людської поведінки, як ключових у визначенні 

результатів в теорії управління, тобто відбувається поєднання класичної теорії менеджменту 

з питаннями поведінкового характеру, а точніше їх змішування. Однак, ми чітко 

усвідомлюємо, що розвиток теорії менеджменту має послідовний влив на її характер. Таким 

чином, для оптимального управління, необхідне чітке бачення як теорії менеджменту, так і 

практики. 

Значний внесок в аналіз даної проблематики зробили праці А. М. Орлова, В. Г. 

Федоренко, Ф. І. Хміль, О. Є. Кузьмін, М. В. Туленков та інші. 

Аналізуючи тенденції в розвитку напрямків сучасного менеджменту , ми чітко 

простежуємо рівномірний розвиток практики та теорії менеджменту. 

Значною мірою нас цікавить природа ключових факторів, котрі призводять до зміни 

практики менеджменту. Як зазначає У. Сторожилова, фундаментальними чинниками які 

змінюють практику менеджменту на сучасному етапі стали: 

1) стійка глобалізація; 

2) високі темпи зростання ІT – технологій. 

Ми також розділяємо таку позицію, однак можемо її доповнити ще одним важливим 

чинником, котрий також має істотний вплив на сучасні тенденції в менеджменті, а саме:  

часткові зміщення світових політико-економічних центрів. 

Глобалізацію на сучасному етапі можна дійсно назвати стійким процесом, адже він 

набув незворотного характеру, що проявляється у економічній, культурній, політичній, 

соціальній сферах. Наслідки глобалізації полягають у поступовому стиранні кордонів між 

різними національними державами, втратою національної самобутності конкретних народів, 

яке заміщується створення міждержавних структур як в економічному плані, так і соціально- 

політичному. 

Суть менеджменту як науки, полягає в двоїстому характері її трактування. З однієї 

сторони менеджмент опирається на конкретні правила, підпадає під дію суто об’єктивних 

законів та закономірностей, а з іншої стикається з людськими спільнотами, які мають 

кардинальні відмінності, котрі полягають у існуванні різних соціальних інститутів, 

відмінних традиціях, неоднаковій шкалі життєвих цінностей. 

Цікава думка полягає в тому, що сучасні тенденції в розвитку теорії та практики 

менеджменту співіснують та взаємодіють на основі трьох підходів: системного, процесного 

та ситуаційного, при конкретному домінуванні ситуаційного. 

Стосовно зростання важливості ІT – технологій, то тут важко переоцінити це 

твердження. Сучасний глобалізований світ, неможливо уявити без найновітніших 

технологічних пристроїв, котрі працюють з допомогою IT сфери. Найбільш важливим 

фактом важливості та значущості IT сфери є те, що це повністю інтелектуальна галузь і це 

означає, що для виробництва продукту не витрачаються природні ресурси.  

Зміщення світових політико-економічних центрів є відносно новим чинником та має 

значний вплив на теорію та практику сучасного менеджменту. Його дослідження має значну 

перспективу у науковому світі, а наслідком подальших розробок може стати якісно новий 

етап у розвитку теорії та практики менеджменту. 

Такі зміщення відбуваються внаслідок зміни політичних еліт, трансформації 

соціальних відносин. 
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Кулявець Віктор Васильович  

к.е.н., доцент Василина О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІХУ МЕНЕДЖЕРА 

 

Проблема зміни основних норм і цінностей на початку ХХІ століття є результатом 

прискорення та глобалізації всіх життєвих процесів у сучасному суспільстві в 

постсоціалістичний період, що призвело до переорієнтації молоді на інші (західні, релігійні, 

вузькорелігійні) цінності, а це, у свою чергу, веде до формування у випускників вищої школи 

ціннісних орієнтацій відповідного типу. 

За умов соціально-економічної нестабільності, падіння життєвого рівня населення 

зростає роль відповідної соціально-етичної парадигми сучасного менеджера економічної 

сфери, як представника професії соціально-економічного спрямування, та прищеплення норм 

і принципів у процесі професійної  підготовки  майбутніх  працівників  управлінського  поля,  

здатних  реалізовувати себе у сфері соціальної й управлінсько-економічної діяльності, яка є 

одночасно і предметно-практичною, і носить чисто соціальний характер, оскільки пов’язана з 

задоволенням потреб суспільства. 

Отже, менеджер ‒ це носій професійної культури в економічній сфері, який має 

володіти не тільки професійними якостями, а й моральними якостями особистості. 

Без сумніву, кожна управлінська задача людини, яка обіймає посаду менеджера 

економічної сфери, потребує реалізації конкретних вимог, які не можуть бути виконаними 

відразу та в одній ситуації.  

Можна  погодитись з думкою М. Чапки про те, що «менеджмент  ─  це управління 

соціально-економічними процесами підприємницької структури. Економічною умовою 

менеджменту є ринко-ва модель господарювання, яка базується на індустріальній організації 

виробництва чи комерції».  При цьому «основною ланкою менеджменту є особистість 

людини, її психологічні характеристики, які залишаються незмінними і мають універсальне 

значення» 

На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш ефективним є таке  управління, яке 

спрямоване  на  підвищення  ролі  людського  фактору.  Це  можна  пояснити  тим,  що  

людський фактор у сфері управління забезпечує розвиток кожного працівника, задоволення 

його особистих інтересів, розвиває ініціативу, творчі здібності кожного члена колективу. Без 

сумніву, такий менеджмент має моральні засади, оскільки вони одночасно орієнтовані на 

розвиток економічних і моральних людських відносин. Якщо сьогодні в центрі уваги 

менеджменту є людина, її особиста гідність, максимальне використання її потенціалу, то 

такий менеджмент є сучасним і етично коректним. 

Цінності - це те, що добре, що правильно, справедливо, важливо. Ми можемо не завжди 

слідувати нашим цінностям, але завжди їх поважаємо. Якщо цінності одні, а правила інші, то 

починається криза. 

Європейські правила гри – це ринкова економіка і демократія. Ми часто звинувачуємо 

владу в тому, що вона погано будує такі правила. Але якби добре вона це не робила, нічого б 

не вийшло. Бо соціальні цінності середнього українця не просто відрізняються від 

європейських – вони їм протилежні. І межа проходить по довірі. Європеєць довіряє своїй 

державі та законам, які він вважає досить справедливими, а також довіряє іншим людям. А 

українець довіряє лише «своїм». Він не довіряє ані законам, ані державі. Довіра покращує 

економічний стан як підприємства, так і держави в цілому. Інвестиції зупиняються, коли 

нема довіри. 

В європейській цивілізації важливими є цінності самореалізації. Це означає, що має 

бути:1) свобода; 2) здатність співпрацювати з іншими колегами і вміння шукати компромісу; 

3) відповідальність. 
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Успішні країни та компанії – це насамперед успішні люди. І не просто успішні, а люди, 

які на основі тих чи інших цінностей, надихають інших людей, а також встановлюють 

стандарти розвитку в усіх сферах. 

 Ефективний менеджмент – це насамперед менеджмент, який має цінності, має волю, і 

має мету. Весь світовий досвід показує, що базис для такого менеджменту знаходиться в 

освіті, причому не так освіті, як отриманні знання, як освіті, яка встановлює стандарти та 

формує світогляд. Освіті, яка надихає. 

Для того, щоб система цінностей позитивно впливала на результати діяльності 

компанії, необхідно, щоб система цінностей працівника збігалася з системою цінностей 

компанії, а система цінностей компанії була інтегрована у стратегію розвитку і 

забезпечувала її реалізацію.  

Найдієвішими засобами для закріплення нових цінностей є: 

 - чітке визначення об’єктів, на які спрямовують свою відповідальність через увагу, 

оцінку та контроль управлінці; 

 - стиль і тактика реагування керівників на важливі події та кризи; 

 - виважений, чіткий розподіл функцій працівників, вчасне навчання та зрозумілий 

інструктаж; 

 - чітке визначення і доведення до працівників критеріїв розподілу винагород та 

службового зростання;  

 -чіткі критерії для відбору, наймання на роботу, просування, отримання завдань і 

доручень. 

Цінності в менеджменті  мають базуватися на загальнолюдських цінностях і високому 

професіоналізмі кожного співробітника. Політика корпоративних систем має бути 

спрямована на базові цілі – задоволення інтересів працівників, безперервне зростання, 

незалежність та розвиток працівників, який базується на основних людських цінностях. 

Визначення й формування цінностей, які близькі працівникам, відкриває можливості 

ефективної співпраці відповідно до політики фірми, що приводить до поліпшення якості 

трудового життя і підвищення конкурентоспроможності організації. 

 

Дропа Юлія Тарасівна 

к.е.н., доцент Василина О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 Сучасні економічні умови характеризуються високим рівнем агресивності та 

непередбачуваності поведінки конкурентів на будь-яких ринках. Як наслідок світовий досвід 

все частіше доводить, що переважна більшість суб’єктів підприємництва намагаються 

уникати особистої відповідальності перед суспільством, підприємством, працівниками, 

припускаючи змінювання пріоритетів, точок зору, напрямків думок і дій залежно від власних 

інтересів. Без гармонічного здійснення управлінських процесів забезпечити економічну 

безпеку, ефективне й успішне функціонування підприємства, у сучасних умовах, складно. 

Гармонізація, як характеристика діяльності підприємства, досить рідко використовується в 

управлінській практиці та теоретичних розробках. Ці питання розвиваються емпірично, 

стихійно та мало враховуються при підготовці та прийнятті управлінських рішень як з 

поточної діяльності підприємства, так і з питань його розвитку. Це визначає важливість і 

актуальність робіт, пов'язаних із забезпеченням гармонійності функціонування підприємства 

в цілому та його системи управління зокрема. Цим визначається актуальність і важливість 

даної проблеми. 

Створенням суспільства, заснованого на знаннях, була започаткована епоха 

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

інтенсивне генерування нових знань в таких масштабах, які можна порівняти тільки із 
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масштабами виробництва, торгівлі та споживання людством товарів і послуг. Цими змінами 

обумовлюється необхідність динамічного розвитку з відповідними якісними і кількісними 

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

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

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

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

використанням інформаційних потоків з генеруванням вчасних, адекватних і якісних 

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

системи.  

Питання гармонізації управлінської діяльності, як правило, розглядаються як 

допоміжні при вивченні таких проблем як організація управління, оцінка ефективності 

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

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

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

Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства 

розглянуто у спеціальній літературі епізодично, цим визначається необхідність більш 

детального вивчення цієї проблеми. 

Гармонізація управлінської діяльності є важливою характеристикою, яка забезпечує 

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

гармонізації у забезпеченні економічної безпеки необхідно визначитися з самим поняттям 

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

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

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

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

нових видів діяльності, створення нових структурних елементів, пропорційне збільшення 

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

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

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

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

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

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

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

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

Глосарій термінів тайм-менеджменту дає визначення гармонізації, як встановлення 

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

виконання в заданий період. Здійснюється за допомогою свідомо керованого розподілу 

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

частки витрат ресурсу на кожне із завдань. 

Універсалізм поняття «гармонія» підтверджується його масштабним використанням 

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

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

першим феномен гармонії з економічними результатами поведінки людських спільнот 

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

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

найбільше забезпечених», успішно функціонуючих, інноваційних і конкурентоздатних 

соціально-економічних систем, досягнення позитивних результатів в розвитку яких 

обумовлено належним рівнем управління і менеджменту. 

Реальна успішність менеджменту при цьому повинна ґрунтуватися на тому, щоб 

підприємства прагнули до перетворення успіхів на внутрішньому ринку в лідерство на ринку 

міжнародному, задля подальшого забезпечення високого і зростаючого рівня життя, що стає 

каталізатором для пошуку нового, базисом таргетування для менеджменту будь-яких 

соціально-економічних утворень, суб’єктів підприємництва. А підприємство досягає 
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“органічного розвитку”, відмінними рисами якого стають: - системність і взаємозалежність, 

коли жодна частина (підсистема) не росте на шкоду іншим, тобто коли прогресивні зміни в 

якій-небудь одній частині отримують реальний сенс, тільки якщо їм відповідають 

прогресивні процеси в інших частинах; - багатоаспектність, що відповідає потребам різних 

частин системи; - гармонійна координація цілей та несуперечність до запитів суспільства; - 

здатність складових частин системи поглинати в ході розвитку труднощі та перешкоди, 

тобто слідувати своїм курсом, незважаючи на несподівані впливи і зміни, що не зачіпають 

головної мети; - узгодженість, де імперативною є його спрямованість на забезпечення 

інтересів усіх працюючих; - якість, що дозволяє передбачати труднощі і визначити цілі 

розвитку з урахуванням складності потенційних проблем; - безперервне «оновлення» цілей, 

коли «нові» виникають після досягнення або переосмислення «старих». 

 В економічній системі ряд авторів гармонізацію розглядають як синонім 

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

діяльності, розуміється встановлення гармонії в спільній праці учасників запланованого 

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

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

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

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

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

процес досягнення характеристики стану певного об'єкта. 

Пріоритетними об’єктами гармонізації і гармонійного менеджменту доцільно 

визначити процеси життєдіяльності суб’єктів ринкового простору при реалізації ланцюжка 

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

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

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

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

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

Пріоритетну позицію в подальших дослідженнях слід віддати проблемі теоретичного 

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

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

а також специфічно орієнтованим інструментам гармонійного менеджменту.  

Основними принципами реалізації закону гармонії (композиції-пропорційності) 

стосовно до підприємства є:  

 Принцип планування: у кожній організації повинен бути обґрунтований план 

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

тимчасового горизонту, то політика підприємства – це завжди довгострокова система 

планових орієнтирів.  

 Принцип координування: кожна організація повинна стежити за стратегічними, 

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

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

маркетингу.  

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

структурному елементі повинен бути обмежений рамками розумності для їх ефективного 

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

забезпечення мотивації людей і груп людей.  

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

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

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

один одному за параметрами та характеристиками.  

Забезпечити гармонізацію діяльності можливо тільки на основі попереджувальних 

заходів щодо запобігання розвитку дисгармонії в діяльності підприємств. Здійснення 

управління гармонізацією відповідно до запропонованих вимог дозволяє забезпечити 
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достатню результативність і ефективність цього процесу та створити необхідні умови для 

економічної безпеки підприємства.  

 

Шляхта Н.С. 

к.е.н., доц. Ковальова  О.В. 

Харківський національний  аграрний університет ім .В.В. Докучаєва  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 В сучасних умовах аграрний сектор є базовою складовою національної економіки і 

відіграє провідну роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку  України. 

Господарська діяльність аграрних підприємств складає основу суспільного відтворення 

валового внутрішнього продукту країни. Рівень ефективності їх діяльності характеризують 

фінансові результати. 

 Недостатньо уваги приділялося обґрунтуванню методичних принципів, відповідно до 

яких визначаються такі категорії, як прибуток і збиток. Порядок формування доходів, витрат 

і фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах має свої особливості, що 

вимагає наукових досліджень у вирішенні певних питань. Серйозного удосконалення 

потребує існуюча класифікація фінансових результатів та їх складових для забезпечення 

користувачів оперативною й достовірною інформацією. 

 Формування витрат і доходів в сільському господарстві та контроль за їх здійсненням 

має важливе значення в умовах ринкових відносин. 

 Із прийняттям в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку та 

становленням податкового законодавства постала необхідність розробки методології обліку 

та методики визначення фінансових результатів діяльності, що орієнтована на міжнародний 

досвід і національні традиції. Це зумовило необхідність належного узагальнення зарубіжної 

методології обліку доходів і фінансових результатів діяльності та її адаптації до вітчизняних 

умов. Цей процес виявився досить складним і не завжди результативним. 

 Але у теперішніх умовах господарювання спостерігається спрямованість 

бухгалтерського обліку переважно для задоволення потреб податкових органів, тому його 

управлінська орієнтація не реалізується належним чином, що суттєво знижує ефективність 

управління, зокрема фінансовими результатами.  

Діяльність будь-якого сільськогосподарського підприємства спрямована на отримання 

позитивного фінансового результату – прибутку, що вимагає ведення достовірного обліку 

доходів і витрат, точного визначення фінансових результатів, відображення достовірної і 

повної інформації у фінансовій звітності, здійснення внутрішнього контролю та прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», дохід – це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які 

призводять до зростання  власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків власників). Проте, визначення доходу в національному стандарті бухгалтерського 

обліку, як збільшення економічних вигод у формі «надходжень активів або зменшення 

зобов’язань» піддається критиці науковців як не зовсім коректне. 

По-перше, у загальній сумі доходу від реалізації міститься сума податків, які не 

приносять підприємству економічну вигоду і не забезпечують зростання власного капіталу; 

по-друге, зростання власного капіталу підприємства забезпечує не сам дохід а його частина у 

вигляді прибутку який залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків. 

Документами, що фіксують облік фінансових результатів, є довідки, або розрахунки, 

бухгалтерії, які складають в довільній формі. Необхідним є розробка типової для 

сільськогосподарських підприємств форми бухгалтерської довідки-розрахунка, яка надасть 

аналітичності та наочності розрахунку та забезпечить відсутність помилок при віднесенні 
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тих чи інших витрат і доходів. Таку форму розрахунка можна також використовувати для 

своєрідного контролю формування та обліку фінансових результатів та складання фінансової 

звітності форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».  

Документ має заповнюватися за даними регістрів синтетичного обліку та оборотно-

сальдових відомостей за рахунками доходів і витрат, які мають місце в господарствах. У звіті 

про фінансові результати не дозволяється згортання доходів і витрат.  

У бухгалтерській довідці-розрахунку визначається фінансовий результат за даними 

рахунка 79 «Фінансові результати», отриманий прибуток в обліку (як кредитове сальдо за 

рахунком 79) відображають бухгалтерським записом Дебет рахунка 79 «Фінансові 

результати» - Кредит субрахунка 441 «Прибуток нерозподілений».  

 Сума за статтею форми 2 «Звіту про фінансові результати»  має відповідати сумі за 

статтею «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» форми 1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)  або ж різниці статті на кінець і початок року. Для відображення 

фінансового результату – прибутку – за видами діяльності в господарствах використовують 

субрахунки до рахунка 79 «Фінансові результати» за видами діяльності, що знаходить 

відображення в оборотно-сальдовій відомості та формі фінансової звітності № 2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Прибуток сільськогосподарських 

підприємств можна класифікувати за такими ознаками: за видами діяльності (від основної 

діяльності; від іншої операційної діяльності; від фінансової діяльності); за характером 

використання (розподілений; нерозподілений); за напрямами використання (на формування 

капіталу та на інші цілі). 

 Для відображення прибутку за характером використання до рахунка 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» використовують субрахунки, на яких 

відображають суму прибутку, який розподіляється в кореспонденції з рахунками непрямого 

розподілу прибутку, а також відображують суму прибутку, який залишився нерозподіленим. 

Зазначені операції знаходять своє відображення у формах фінансової звітності № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)» та № 4 «Звіт про власний капітал» на основі бухгалтерських 

довідок та оборотно-сальдової відомості за зазначеними субрахунками.  

При використанні прибутку на формування капіталу операції знаходять своє відбиття 

в обліку та звітності. Якщо ж прибуток використовується в підприємстві на інші цілі, то це 

не знаходить відбиття в існуючих формах звітності, а внутрішньої звітності на більшості 

сільськогосподарських підприємств не ведуть.  

Виходячи з вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» виділено три складові доходу від 

сільськогосподарської діяльності: дохід від первісного визнання біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції, дохід від зміни справедливої вартості біологічних активів, 

дохід від реалізації біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманої в 

результаті біологічних перетворень. Відповідно ці види доходів формують на 

сільськогосподарських підприємствах аналогічні групи фінансових результатів.  

На сьогоднішній день, на думку багатьох авторів, активний ринок біологічних активів 

в Україні ще не сформовано, і тому проблемними залишаються питання визначення 

справедливої вартості поточних біологічних активів, реальної вартості незавершеного 

виробництва, а її вплив на фінансовий результат значний.  

Відображення зміни справедливої вартості біологічних активів у складі додаткового 

капіталу (що є власним джерелом формування активів підприємства), а не фінансового 

результату (за вимогами П(С)БО 30), дасть можливість внутрішнім та зовнішнім 

користувачам фінансової звітності отримувати повну, правдиву та неупереджену інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів сільськогосподарського 

підприємства для прийняття рішень, зокрема рішень щодо залучення інвестицій, отримання 

кредитів, виходу засновників зі складу учасників підприємства або реорганізації та інших.  

Ефективність господарської діяльності підприємства відображається в досягнутих 

економічних результатах. Одним із основних узагальнюючих показників фінансово-

господарської діяльності підприємства, інструментом для виміру ефективності виробництва 
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є фінансовий результат, який представляє собою вираження в грошовій формі результату 

господарської діяльності підприємств у цілому або окремої ділянки їх роботи, розрахований 

порівнянням суми витрат з отриманими доходами. Раціональна побудова формування та 

відображення фінансового результату займає центральне місце у системі бухгалтерського 

обліку і звітності.  

Для спрощення складання фінансової звітності Н.В. Прохар запропоновано ведення 

Книги обліку доходів (витрат) від первісного визнання та зміни справедливої вартості 

сільськогосподарської продукції і біологічних активів, яка містить інформацію про фактичну 

собівартість продукції і біологічних активів, їх справедливу вартість, очікувані витрати на 

місці продажу, дохід (витрати) та фінансові результати від первісного визнання, від зміни 

справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції. 

У світлі нововведень стандарту 30 «Біологічні активи» доцільним є виділення у складі 

рахунка 70 субрахунку 706 «Дохід від реалізації поточних біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції». Необхідно внести зміни до Інструкції по застосуванню 

Плану рахунків, зазначивши, що в разі реалізації сільськогосподарської продукції оціненої за 

справедливою вартістю, по дебету рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображається 

балансова вартість реалізованих активів і продукції. Відображення зміни справедливої 

вартості біологічних активів у складі додаткового капіталу, а не фінансового результату, 

дасть можливість внутрішнім та зовнішнім користувачам фінансової звітності отримувати 

повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів сільськогосподарського підприємства для прийняття рішень, зокрема 

рішень щодо залучення інвестицій, отримання кредитів, виходу засновників зі складу 

учасників підприємства або реорганізації та інших.  

 Таким чином, для вдосконалення аналітичності обліку фінансових результатів слід 

використовувати форму внутрішньої звітності «Звіт про розподіл прибутку (покриття 

збитку)», статті якої відбиватимуть розподіл прибутку або джерела покриття отриманих 

збитків і будуть використані для складання форм фінансової звітності, а також прийняття 

управлінських рішень на підприємстві. Зазначену форму документу можна використовувати 

як додаток до фінансової звітності, а ще можна додати основні його показники до форми 

фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», щоб 

використовувати її для внутрішніх управлінських потреб. Використання такого документа 

дасть змогу користувачам отримувати повну інформацію щодо використання чистого 

прибутку підприємством або використання джерел покриття отриманих збитків.  

Таким чином, наведені напрями вдосконалення обліку фінансових результатів і 

відображення їх у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств сприятимуть 

контролю фінансових результатів та прийнятті ефективних управлінських рішень щодо їх 

використання. 

 

Анаїда Арутюнівна Єгіазарян 

к.е.н, доц. Горинь Марта Орестівна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У теорії управління підприємством є напрям, в рамках якого дослідники розглядають 

підприємство як об’єкт що розвивається в часі, та має певний життєвий цикл. Передбачені 

теорією життєвого циклу етапи описуються за допомогою моделей, що ґрунтуються на цій 

теорії. Деякі дослідники ототожнюють організацію із живим організмом. Згідно їхнім 

теоріям, компанія у своєму розвитку проходить певні етапи.  

За науково-методичну основу були використані наукові праці відомих вітчизняних та 

зарубіжних економістів з проблем управління діяльністю підприємства: І.Адізес, Л.Грейнер, 
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Дж.К. Ван Хорн, Б.Мільнер, В.Василенко, Л.Лігоненко, Л.Білецька, С.Гаркавенко, 

М.Скібіцький та інші. 

Всі компанії у своєму розвитку проходять декілька стадій. 

Під стадіями розуміються періоди життя організації в рамках однотипних ціннісних 

установок, які фіксують особливості управлінських завдань, що знаходяться в центрі уваги 

керівництва. 

Життєвий цикл організації – еволюція  від початкової ідеї до ліквідації підприємства як 

окремої сутності. 

Створення  організації та її становлення. Про виникненні суб'єкта господарювання 

свідчить факт реєстрації у органах виконавчої. І на цій стадії відбувається уточнення сфери 

діяльності підприємства, визначення цілей і вибір стратегії діяльності, розробка виробничу 

краще й організаційної структури підприємства, добір необхідного персоналу, закупівля 

обладнання, сировини, організація виробництва (послуг) та управління підприємством. 

 Головна ціль на цьому етапі – виживання на ринку, організація праці спрямовано на 

максимізацію прибутку, а основне завдання – вихід на ринок, перше поєднання складових 

виробничого процесу, подолання бар’єрів „входу”, початок формування потенціалу розвитку 

підприємства 

Наступним етапом є розвиток (ріст).  Головна ціль – прискорене зростання. При цьому, 

основне завдання – закріплення на ринку, організація праці спрямована на планування 

прибутку та розробки механізму забезпечення, підвищення ступеня агресивності 

конкурентної стратегії підприємства 

Після розвитку організація переходить у етап зрілості. Саме на цьому етапі 

спостерігається найвищий рівень розвитку підприємства, найвища продуктивність 

використання ресурсів (Паретто-ефективність).  Головна ціль – забезпечення стабільності, 

збереження досягнутого рівня розвитку на найдовший відрізок часу; вибір оптимальної 

системи стосунків; початок реорганізації основних ланок технологічного процесу та 

основних підсистем підприємства, тенденція до старіння персоналу як формального, так і  

фізичного. 

Етап спаду та банкрутства.  Головна ціль – забезпечення оновлення всіх функцій 

підприємства, головне завдання – омолодження, за рахунок впровадження найсучасніших 

досягнень НТП. 

Кожен етап має свої характерні особливості та специфічний  вплив на підприємство. 

Щоб розвивати підприємство, збільшувати свої доходи, команді менеджерів весь час 

потрібно знаходити нові ідеї та нові підходи в управлінні. Дослідження кожного з етапів дає 

змогу створити певний організаційно-розпорядчий механізм, спрямований на забезпечення 

реалізації стратегії.  

Отже, вивчення життєвих циклів організацій, безперечно, є корисним, а стадії розвитку 

має важливе значення в світі. Менеджери, розглядають „життя” організації, аналізують 

закономірності. Ці дані можуть засвідчити минуле, але й дозволяють прогнозувати розвиток 

організації у майбутньому. 

 

Гвоздь О. М. 

к.е.н., доц. Горинь М. О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Провiдною лaнкою aгропромислового кoмплексу Укрaїни є сiльське господарство. Як 

вiдомо, Укрaїна зa прирoдно-ресурсним та aграрним потенцiалом посiдає провiдне мiсце у 

свiті. Нa жаль, цeй потeнціал викoристовується нeефективно, а aгропромисловий кoмплекс 

Укрaїни зa рiвнем розвитку вiдстає вiд перeдових крaїн свiту. Саме тому одним із важливих 
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аспектів розбудови економічних відносин є вирішення проблем ціноутворення, які мають 

місце у механізмі функціонування аграрного ринку. З теорії і практики розвитку 

економічних систем вiдомо, що економічні відносини у суспільстві формуються навколо 

ціни, якa визнaчає принципи і засади перерозподілу вартостей, а також рівень добробуту 

учасникiв екoноміки. 

Одним із важелів розподілу доходів і піднесення ефективності сільськогосподарського 

виробництва виступає ціна. Ціна – це грошовий вираз вартості товару. Вона є проявом 

закону вартості, який через механізм ринкових відносин, тобто через співвідношення попиту 

і пропозиції, коливання цін і рівня прибутку впливає на розвиток виробництва і збільшення 

випуску необхідних продуктів [4, c.13].  

Ціни в сiльському господарствi мають велике значення для системи цiноутворення 

загалом. Вони є вихiдними для системи цiн на споживчi товари, що виробляються iз 

сiльськогосподарської сировини. 

Ціноутворення на продукцію сільського господарства здійснюється з урахуванням 

рівня її собівартості, яка відображує фактичні витрати виробництва. У зв’язку з цим 

економічно обґрунтовані ціни реалізації сільськогосподарської продукції повинні 

перевищувати рівень її собівартості, що забезпечує не тільки відшкодування витрат, а й 

одержання необхідних нагромаджень.  

Маючи велике соціально-економічне значення, ціни виконують такі функції: планово-

облікову, стимулювання виробництва, розподілу і перерозподілу валового доходу [2, c. 91]. 

Виконуючи зазначені функції, ціни повинні відображувати суспільно необхідні витрати 

виробництва, враховуючи якість і платоспроможний попит на сільськогосподарську 

продукцію. За таких умов вони сприятимуть підвищенню ефективності сільського 

господарства. 

Ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції відбувається на основі певних 

принципів. Вони є вихідною точкою для того, щоб правильно визначити вартість продукції 

на ринку, враховуючи усі витрати, які були понесені. Розглянемо основні принципи 

ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції [3, c. 56]: 

- відображення витрат усіх ресурсів 

- урахування в ціні дії природних чинників 

- урахування в собівартості особливостей сільськогосподарської продукції 

- взаємозв’язок рівня цін і співвідношення цін за галузями 

- стимулювання виробництва якіснішої продукції 

- ціни на ринку сільськогосподарської продукції мають відбивати витрати всіх ресурсів 

на виробництво сільськогосподарської сировини та інших продовольчих товарів. 

- урахування при формуванні кінцевих цін природних чинників, кліматичних умов 

тощо. Це призводить до значної диференціації та істотних коливань рівня витрат у 

господарствах, регіонах за взаємозамінними виробами, сезонами та роками. 

- урахування в собівартості особливостей галузей сільськогосподарської продукції. Це 

відображується в окремих видах витрат.  

- взаємозв’язок рівня цін і співвідношень цін за галузями, що входять до АПК. Ціни на 

засоби виробництва, мінеральні добрива, комбікорми мають бути пов’язані із 

закупівельними цінами, вільними цінами, за якими реалізується кінцева продукція 

сільськогосподарських виробників. 

- урахування в ціні сільськогосподарської продукції її якості та стимулювання 

виробництва якіснішої та кориснішої продукції. 

У процесі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію слід врахувати також 

вплив трьох груп факторів: вартість засобів виробництва та предметів праці; вартість робіт, 

послуг, насіння; та вартість послуг з переробки і реалізації продукції. 

Ці фактори враховуються в першу чергу, але при ціноутворенні в сільському 

господарстві слід врахувати ще одну особливість – нееквівалентність міжгалузевого обміну і 

диспаритет цін. Через відсутність еквівалентності міжгалузевого обміну сільське 
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господарство втрачає свої активи, різко знижуються можливості не тільки розширеного, а й 

простого відтворення виробництва. Ця тенденція заслуговує на увагу й оцінку з огляду на 

необхідність втручання на державному рівні. 

Особливістю галузі є те, що виробництво продукції суттєво залежить від природно-

кліматичних умов, а також часто спостерігаються відмінності в продуктивності худоби і 

земель. Виробничі витрати зумовлені як природними чинниками (клімат, рельєф, земля, 

опади), так і економічними (забезпеченість ресурсами, розміри виробництва, ступінь 

еластичності попиту та пропозицій). Саме тому аграрний сектор потребує державного 

регулювання, оскільки регулюючи ціни, держава здійснює вплив на відтворювальний процес 

у сільському господарстві. Завдання державного регулювання цін полягає в тому, щоб не 

допустити високого рівня інфляції та забезпечити необхідну прибутковість виробникам 

сільськогосподарської продукції. 

Ринкова система ціноутворення в аграрному секторі не повинна відриватися від рівня 

видатків виробництва та величини вартості продукції. Ціна може коливатися в певних 

межах: мінімальний її рівень при реалізації визначається видатками на виробництво 

продукції, а максимальний – попитом. „Мінімальний рівень цін повинен бути спрямований 

на захист інтересів сільськогосподарських товаровиробників, тобто на відшкодування 

видатків виробництва (з урахуванням інфляції) та на забезпечення гарантованого прибутку 

за умов спаду виробництва” [2, с.92]. 

Також невід’ємною складовою у ціноутворенні на продукцію сільського господарства є 

підтримка цін, яка може бути забезпечена державою. Як показує досвід економічно 

розвинутих країн державне регулювання сільського господарства явище не випадкове. 

Наприклад, щороку Рада Міністрів ЄС визначає цільові ціни за видами 

сільськогосподарської продукції, які є верхньою межею цін всередині ЄС і, здебільшого, 

істотно перевищують ціни світового ринку. Окрім цього, для запобігання дешевому імпорту, 

який може знизити цільову ціну, на всі імпортовані продукти встановлюється мито у розмірі 

різниці між світовою і цільовою цінами. 

Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію залишається однією з 

найскладніших нерозв’язаних проблем на сучасному етапі становлення ринкової економіки 

України. Передбачена Законом України „Про ціни і ціноутворення” лібералізація цін і 

перехід до вільного їх формування по більшості видів товарної продукції, на відміну від 

системи жорсткої регламентації з боку держави цін і тарифів, не спростили механізм 

ціноутворення. 

Передбачалось, що він перейде на „режим автоматичного регулювання” залежно від 

попиту та пропозиції товарів. Проте реальна дійсність виявилася іншою. Стала очевидною 

тенденція наростання неузгодженості в темпах зростання цін на продукцію 

сільськогосподарського виробництва і на споживані ним ресурси промислового походження. 

Виходячи з цього важливим напрямом поліпшення ціноутворення є відновлення 

еквівалентності товарообміну між сільськогосподарським виробництвом і галузями, що його 

обслуговують. 

Другим напрямом поліпшення ціноутворення є досягнення оптимального 

співвідношення між цінами на різні сільськогосподарські продукти і особливо 

співвідношення цін на зерно і тваринницьку продукцію. Економічно нестабільне 

середовище, що створилося в перехідний період до ринку, негативно вплинуло не тільки на 

паритет цін в цілому та структурні зміни витрат, але й безпосередньо на співвідношення між 

цінами аграрного сектора.  

Важливим напрямом поліпшення ціноутворення є здійснення заходів щодо обмеження 

монополізму на ринку сільськогосподарської продукції та підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності, які сприяють розвитку конкуренції. 

Отже, існує багато методів для вдосконалення концепцій ціноутворення і ЗУРАБ є над 

чим працювати у своїй діяльності. Тому формування цін є одним з головних напрямів 

покращення роботи біржі. 
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Як відомо, будь-який вид туризму має ефективний вплив на економічний і соціальний 

розвиток сільської території, тому розвиток індустрії туризму стає одним із пріоритетних 

економічних завдань нашої держави, особливо в рамках регіональної економіки. 

Одним з пріоритетних видів туризму в нашій країні, на який необхідно зробити 

основний акцент в процесі розвитку даної індустрії і залучення якомога більшої кількості 

туристів, є сільський туризм. Основа даного виду туризму полягає в перебуванні туристів в 

сільській місцевості, де харчування, обслуговування, дозвілля, а саме всі організаційні 

моменти бере на себе родина, яка їх приймає. 

Привабливими рисами сільського туризму є його затишна атмосфера, чиста природа і 

повітря, натуральні продукти, а також сільський стиль життя. Особливо прийнятний такий 

вид відпочинку для тих туристів, які з різних на те причин не можуть дозволити собі інші 

види туризму. Як правило, даний вид туризму дозволяє міським жителям долучатися до 

традицій і життєвого укладу сільських жителів. 

Розвиток сільського або аграрного туризму в багатьох країнах світу набув широкої 

популярності. Основними визнаними лідерами із залучення туристів в сільську місцевість є 

Іспанія, Франція, Італія, Ірландія, Швейцарія і Скандинавські країни. 

Головну конкуренцію країнам Європи в розвитку та перспективі сільського туризму 

становить Іспанія, де кількість іноземних «зелених» туристів щорічно складає близько 1,3 

млн. осіб. У країні можуть розміститися майже 25 тис. сільських туристів, де їм буде 

запропоновано близько 4 тис. різних варіантів відпочинку та розваги. Щорічно Іспанію 

відвідують 6 млн. туристів, які віддають перевагу спокійний і комфортний відпочинок в 

сільській місцевості. 

Сільський туризм як один з пріоритетних напрямки туристичної галузі розвивається у 

Франції. Цей напрямок туризму у країні представлено Національною організацією 

відпочинку і зеленого туризму (Maison des Gites de Franse et du Tourisme Vert). Послуги 

організації сертифіковані за високими стандартами сервісу. Щорічно Францію відвідують 

7 млн. туристів. 

Розвиток сільського туризму в Німеччині бере свій початок ще з 60-х років ХХ ст. В 

країні розвивається особлива форма організації розміщення туристів в сільській місцевості. 
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Бажаючі можуть допомагати по господарству господарям садиби; доглядати за тваринами; 

рибалити тощо. Примітним є те, що гості в основному віддають перевагу прожвати і 

харчуватися безпосередньо в хазяйських будинках. Будівництво окремих садиб для 

туристичного бізнесу на сільських територіях Німеччини не надто практикується. Особливо 

в країні популярний фермерський туризм. Приїжджі туристи, особливо уродженці сільських 

районів, мають багаторічний досвід відпочинку на фермах. В країні основний рівень 

розвитку сільського туризму характерний для західних і південних районів: Північний Рейн - 

Вестфалія, Баден-Вюртемберг, Баварія. Також головний потік туристів спостерігається в 

чотирьох сільських населених пунктах в долині Simenswalder (область Шварцвальда), саме 

звідси надходить основна частка доходів від сільського туризму, а саме 22%. Таким чином, 

сільський туризм в країні перспективний в найбільш економічно розвинених районах і 

центрах. Німеччина — це країна, яка одна з перших в Європі почала просувати даний вид 

туризму. 

Сільський туризм в Італії бере свій початок відразу після Другої світової війни, і з 

1985 року став офіційною частиною її економіки. Розвиток сільського туризму 

координується консорціумом «Anagritur», створеним в 1980 році, який об’єднує в собі три 

великі організації: «Agriturist», «Terra Nostra» і «Зелений туризм». Їх головною метою є 

просування, розвиток і відновлення сільських місцевостей країни. 

Одною з головних умов сільської гостинності в Італії, яке держава ставить перед 

господарями, які приймають гостей, є те, що вони не повинні зупиняти своє 

сільськогосподарське виробництво. Туристів можуть приймати лише ті господарства, які 

пройшли спеціальні курси навчання, а також, чиї умови проживання відповідають всім 

європейським нормам і стандартам. В Італії можна виділити три основні провінції, які можна 

вважати центральними районами сільського туризму, а саме Тоскана, Трентіно — Південний 

Тіроль і П’ємонт. Звідси надходить майже 56% доходів від сільського туризму.  

В Україні розвиток сільського туризму в даний час тільки починаєрозвиватися. 

Виділимо основні переваги та недоліки у формуванні стратегії розвитку сільського туризму. 

Основні переваги: 

- високий природний потенціал країни; 

- великий сільськогосподарський потенціал; 

- наявність культурних та історичних пам’яток; 

- наявність організацій, які можуть сприяти розвитку сільського туризму. 

Основні недоліки: 

 недостатньо розвинена інфраструктура сільських територій; 

 не налагоджена система просування та інформування «зеленого» туризму на 

внутрішньому та зовнішніх ринках; 

 відсутність пізнаваного бренду; 

 низький рівень підготовки туристичних кадрів; 

 низький рівень інвестицій в розвиток сільського туризму; 

 відсутність програм підтримки для сільської місцевості. 

Таким чином, представлений аналіз показав, що Україна має багатий природний і 

сільськогосподарський потенціали для розвитку аграрного туризму, але, як показує практика, 

цього не достатнього для реалізації мети. Для вирішення зазначених проблем у просуванні 

туристичного продукту в сільській місцевості необхідний програмно-цільовий підхід, який 

дозволить підвищити і створити серйозну конкуренцію для сільських територій, дозволить 

підвищити попит на туристичні послуги і тим самим забезпечити їх сталий розвиток. 

Сільський туризм може і повинен стати одним з зростаючих і привабливих видів 

підприємницької діяльності для сільських мешканців. Актуальність цього виду туризму 

обумовлюється його впливом, як на економіку, так і на вирішення соціально-культурних 

проблем села. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Людину слід розглядати як головний скарб підприємства, тому головною умовою 

розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах є створення цілісної системи управління 

людськими ресурсами. Дана система виступає з метою залучення, розвитку, збереження та 

заохочення працівників. 

 Процес управління персоналом організації включає такі функцій, як найм, відбір та 

прийняття персоналу; підбір та його розстановка; ділова оцінка персоналу; соціалізація, 

профорієнтація та трудова адаптація персоналу; вивільнення персоналу. 

 Розглянемо ті з функцій, що мають певні особливості при  їх реалізації на 

сільськогосподарських підприємствах. Найм, відбір та прийняття персоналу – це перші за 

реалізацією функції в процесі управління персоналом будь-якої організації. Кожна 

організація для досягнення запланованих цілей залучає необхідні людські ресурси. 

Сільськогосподарські підприємства вимушені відбирати претендентів на вакантні посади з 

обмеженого кола людських ресурсів, це пов’язано з тим, що трудовий потенціал села має 

низький коефіцієнт мобільності. Керівник підприємства, на якого покладено обов’язок 

проведення відбіркової співбесіди, має достатню кількість інформації про можливого 

майбутнього працівника (що майже завжди є його односельчанином), тому дана співбесіда 

або не проводиться зовсім, або носить чисто формальний характер.  

Наступна функція що відрізняється при реалізації її в сільськогосподарських 

підприємствах – це оцінка персоналу. Організації здійснюють постійну оцінку участі 

кожного зі своїх співробітників в досягненні своїх цілей. Даний моніторинг є важливим, 

якщо підприємство дійсно прагне досягнути своїх цілей. В сільськогосподарському 

виробництві присутній досить значний відсоток виробничих операцій, за якими важко 

оцінити внесок кожної людини окремо. Простіше ця задача вирішується для робітників, 

шляхом порівняння фактично виконаного з запланованим завданням. Значно складніша 

оцінка внеску в досягненні мети керівників та спеціалістів. У загальному вигляді результат 

праці робітника апарату управління характеризується рівнем або ступенем досягнення цілі 

управління з мінімальними витратами. В цьому випадку важливого значення набуває 

правильне визначення кількісних та якісних показників, які відображають цілі організації чи 

підрозділу. Впорядкувати цілі різних ієрархічних рівнів та сприяти усвідомленню 

організаційних ціннісних орієнтацій можна за допомогою базового дерева цілей системи 

управління організацією.  

Особливості є і в реалізації функції адаптації персоналу. Оскільки адаптація – це 

взаємопристосування робітника і організації, а відібрані робітники добре знайомі з умовами 

праці, керівництвом та робітниками сільськогосподарського підприємства ще до зарахування 

на посаду, адаптація відбувається швидше та з мінімальною участю лінійних керівників та 

фахівців кадрових служб. Мінімальної уваги вимагають такі види адаптації: 

психофізіологічна, санітарно-гігієнічна, адаптація до побутових умов, адаптація до 

позавиробничого спілкування з колегами та адаптація в умовах відпочинку. Більше уваги 

треба приділити професійній, соціально-психологічній та організаційно-адміністративній 

адаптації.  

Управління персоналом набуває все більшого значення як фактор підвищення 

конкурентноздатності та довгострокового розвитку. Служби управління персоналом 

підприємств як правило, мають низький організаційний статус, слабкі у професійному 

відношенні та нечисельні, на жаль дана проблема поки що не знайшла свого вирішення на 

сільськогосподарських підприємствах. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 

 

  На відміну від усіх інших наук розвиток управлінської думки не мав послідовної 

еволюції системи наукових знань. Навпаки, на першому етапі наука менеджменту 

функціонувала одночасно у кількох відносно самостійних напрямах: класична теорія 

менеджменту (школа наукового управління й адміністративна школа), неокласична теорія 

(школа людських стосунків та школа організаційної поведінки), кількісна теорія 

менеджменту. Слід зазначити, що в кожній з цих теорій менеджменту намагалися 

запропонувати єдиний "рецепт" підвищення ефективності управління організацією, у чому і 

виявляється їх обмеженість. 

До нині відомо чотири найважливіші підходи розвитку теорії та практики управління: 

1) підхід з позицій виокремлення різних шкіл в управлінні. Тут управління розглядається з 

чотирьох різних аспектів — це школи наукового й адміністративного управлінь, людських 

взаємовідносин та науки про поведінку, а також науки управління, або кількісних методів; 

2) процесний, сутність управління якого тлумачиться як безперервна серія взаємопов'язаних 

управлінських функцій; 

3) системний, сутність якого полягає в тому, що керівники мають розглядати організацію як 

сукупність таких взаємозалежних елементів, як люди, структура, завдання та технологія, що 

орієнтуються на досягнення різних цілей в умовах змінюваного зовнішнього середовища; 

4) ситуаційний, концентрується на тому, що придатність різних методів в управлінні 

визначається ситуацією. Оскільки є така велика кількість факторів як усередині власне 

організації, так і в навколишньому середовищі, не має єдиного найкращого способу керувати 

організацією. Найефективнішим методом у такій ситуації вважається метод, що найбільше їй 

відповідає. 

Сучасними напрямами розвитку науки управління є: 

— глобалізація менеджменту; 

— об'єднання інтересів бізнесу, суспільства і людини; 

— гуманізація управління; 

— посилення технократичного аспекту управління. 

Щодо напрямів розвитку управління в Україні можна зазначити, що вони органічно 

пов'язані з радикальними перетвореннями і реформуванням усіх аспектів життєдіяльності 

нашого суспільства. Найбільш важливими положеннями управління українською 

економікою можна вважати такі: 

1) гнучке поєднання методів ринкового та державного регулювання соціально-економічними 

процесами як на мікро- так і на макрорівнях; 

2) формування й функціонування підприємницьких структур як відкритих і соціально 

орієнтованих систем; 

3) самоврядування на всіх ієрархічних рівнях; 

4) поєднання ринкових і адміністративних методів управління на підприємствах.   

Головною особливістю ХХІ століття є гуманізація громадського життя, а в сучасному 

менеджменті все більшої ваги набуває гуманістична концепція, відповідно до якої не людина 

існує для виробництва, а виробництво для людини. 

Зі вступом розвиненого суспільства в інформаційну стадію на зміну традиційному 

напрямку в менеджменті приходить новий індивідуалістсько-інформаційний напрямок. 

Суть нової філософії управління визначається такими положеннями: 

- ставка робиться на людину, яка самореалізується (на відміну від людини економічної і 

людини соціальної); 

- усвідомлюється значення матеріальної і технологічної бази сучасного виробництва і 
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надання послуг; 

- посилюється увага не тільки до організаційної культури, але і до різноманітних форм 

демократизації управління; 

- посилюється участь рядових працівників у розподілі прибутку (володіння визначеною 

часткою власності) і здійсненні управлінських функцій; 

- посилюється міжнародний характер управління; 

- підприємства постійно обновлюються і постійно прагнуть пристосуватися до 

зовнішніх факторів, головним з яких є споживач. 

Нова філософія управління заснована на системно-ситуаційному підході, відповідно 

до якого основні передумови успіху лежать не всередині, а поза фірмою. Успіх організації в 

першу чергу залежить від того, наскільки вона вдало пристосовується до зовнішнього 

середовища. 

Втіленням нового підходу стало стратегічне управління на основі прогнозів 

майбутнього стану зовнішнього середовища. 

Розвиток внутрішнього і зовнішнього середовища життєдіяльності підприємств привів до 

зміни змісту управлінської діяльності. 

Основні положення сучасного менеджменту зводяться до наступного: 

- будь-яка важлива задача в розвиненому суспільстві вирішується в організованих і 

керованих інститутах; 

- менеджмент повинен допомогти організаціям стати мобільними в справі швидкого 

впровадження виробничих нововведень; 

- основна задача менеджменту в розвинених країнах - зробити знання більш 

продуктивними, оскільки основна стаття витрат і основний капітальний ресурс розвиненої 

економіки - це працівник, що володіє глибокими знаннями; 

- культура, система цінностей і переконань, властиві менеджменту, є засобом, за 

допомогою якого організація створює свої власні цінності і переконання; 

- кожна фірма повинна шукати і вибирати власну модель управління з урахуванням 

розміру фірми, характеру продукції, що випускається, особливостей навколишнього 

середовища. 
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ВПЛИВ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ 

В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Будь-яке сільськогосподарське підприємство є цілісною фінансово-економічною 

системою, в якій можна виокремити ряд підсистем нижчого порядку. Реалії сучасного 

економічного середовища спонукають до виділення наступних підсистем: системи 

управління діяльністю і системи управління людьми [1]. Варто зазначити, що елемент 

системи управління, пов’язаний з персоналом займає в ній особливе місце, оскільки людські 

ресурси підприємства є основним стратегічним ресурсом та найбільшою його цінністю 

незалежно від виду діяльності та форми власності підприємства. Від формування людських 

ресурсів, їх кількісної та якісної збалансованості залежать ефективність використання всіх 

інших складових виробничих ресурсів, результати діяльності підприємства, його науково-

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
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технічний і соціальний розвиток. І чим більша кількість персоналу, тим складніше управляти 

працівниками, складніше досягти координації дій співробітників різних структурних 

підрозділів [2]. Функціонування системи управління персоналом неможливе без достовірної, 

оперативної, релевантної інформації про різні аспекти «життєвого циклу» персоналу на 

підприємстві та її аналітичного опрацювання. 

Управління персоналом – робота пов’язана з дією на людський ресурс підприємства й 

спрямована на приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією і 

напрямами розвитку підприємства. Тому в будь-якому сільськогосподарському підприємстві, 

незалежно від його розмірів і виду діяльності реалізується функція управління персоналом. 

Є. В. Маслов в управлінні персоналом як процесі виділяє кілька часткових процесів:  

 планування – визначення цілей управління, засобів їх досягнення, моделювання і 

прогнозування об’єкта управління;  

 організація – робота з комплектування кадрів: профорієнтація, профвідбір, залучення 

робочої сили, наймання, розстановка по робочих місцях, професійна підготовка, 

вдосконалення організації праці, поліпшення умов праці тощо;  

 регулювання – міжцеховий, міжпрофесійний і кваліфікаційний рух робочої сили, 

зміна чисельності персоналу, рівня заробітної плати;  

 контроль – контроль чисельності, раціональності використання, відповідності 

займаній посаді, виконання кадрових наказів;  

 облік – отримання інформації про зміну складу кадрів, ведення державної і 

внутрішньої звітності по кадрах. [3]. 

Управління персоналом сільськогосподарських підприємств передбачає системне 

здійснення сукупності організаційних та функціональних заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективного й безперебійного функціонування суб’єкта господарювання в 

умовах аграрного виробництва. Процес управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств базується на методологічних засадах, наукових методах, підходах і принципах. 

Сільське господарство характеризується особливостями, що визначаються сезонними 

умовами виробництва, які мають правильно відображатися при формуванні облікових та 

аналітичних даних діяльності персоналу сільськогосподарського підприємства. 

Всі особливості виробничого процесу, а також наявність широкого спектру факторів, 

що впливають на виробничий процес аграрній галузі, вимагають побудови системи 

інформаційного забезпечення управління персоналом. 

Розробка та впровадження системи облікових та аналітичних даних діяльності 

персоналу в аграрній галузі має зважати на такі обставини.  

По-перше, сільськогосподарська продукція характеризується сезонністю. При цьому 

кількість працівників змінюється по місяцях року, що призводить до додаткових витрат в 

літку.  

По-друге, польові роботи, як правило, здійснюються у відкритій місцевості, де постійно 

змінюються метеорологічні умови, в той час як у промисловості виробничий процес 

відбувається в замкнених приміщеннях, при постійній температурі повітря і т.п. 

Сільськогосподарське виробництво увесь час знаходиться під впливом різноманітних 

факторів, які іноді важко врахувати. Зміни температури повітря, дощі, снігові опади, вітри та 

ін. ставлять у скрутне становище проведення польових робіт, порушують їх ритмічність і 

впливають на організацію обліку. 

Крім того, з метою вірного відображення в обліку фактичного витрачання матеріалів 

сільськогосподарського призначення щомісячно по матеріалах відкритого зберігання слід 

проводити інвентаризацію. Це потребує додаткових витрат робочого часу працівників. 

По-третє в сільському господарстві переважає бригадна форма організації праці, що 

ускладнює процес оцінки персоніфікованого вкладу робітників у виробничий процес. 

Зважаючи на окреслені особливості, система облікових та аналітичних показників, 

пов’язаних з персоналом вітчизняних підприємств аграрної галузі, має будуватися за 

наступними критеріями: 1) вона повинна мати вигляд системи показників, які в достатній 
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мірі характеризують як специфічні властивості виробничої системи сільськогосподарського 

підприємства, так і її взаємини з навколишнім середовищем, що впливають на формування, 

використання та розвиток персоналу; 2) до її показників слід пред’являти такі вимоги, як 

об’єктивність, наочність, взаємонезалежність (відсутність кореляції з іншими показниками), 

легкість і зручність вимірювання, мінімальна, але достатня кількість, відповідність рівню 

управління (потребам управління на цьому рівні); 3) показники, що застосовуються при її 

формуванні, мають характеризувати персонал сільськогосподарського підприємства в розрізі 

категорій (виробничий персонал, загальновиробничий персонал, адміністративний 

персонал); 4) показники витрат та показники ефективності понесення таких витрат на 

персонал повинні відповідати рівням ціноутворення в сільському господарстві; 5) аналітичні 

розрахунки, пов’язані з визначенням ефективності використання працівників, мають бути 

узгоджені з цілями і результатами діяльності відповідних категорій працівників, та 

підрозділів, до яких вони належать, оскільки кожна з категорій персоналу має свій вплив на 

досягнення поточних і стратегічних цілей. 

Система управління персоналом повинна бути збалансованою з системою управління 

організацією, тобто функції управління персоналом повинні відповідати цілям виробництва, 

оскільки ефективність використання персоналу, перш за все, визначається впливом на 

результати діяльності підприємства в цілому. 

Вдалість  системи управління персоналом, що відрізняється складністю і різноманіттям 

взаємодій на всю сукупність складових її елементів, залежить від інформаційного 

забезпечення. У процесі управління персоналом необхідно надавати витратно-ціннісну 

інформацію для прийняття управлінських рішень про формування, розвиток та використання 

персоналу для досягнення затратно- ефективних організаційних цілей.  

Для цього при проведенні аналізу показників ефективності управління персоналом 

керівникові потрібно уміти «прочитати» результати, досягнуті в процесі діяльності цього 

напряму, щоб оцінити ефективність інвестицій в програми управління персоналом, і, отже, 

оцінити ефективність роботи напряму в цілому.  

Оцінка ефективності управління персоналом за зрозумілими вимірюваними 

показниками дає керівникові можливість зрозуміти, з якою віддачею використовуються 

ресурси, що виділяються на персонал, які заходи або завдання є найбільш результативними, 

а які слід скоротити. Це стає особливо актуальним в складних економічних умовах, коли 

кожна стаття витрат суттєво впливає на фінансову стабільність підприємства і його позицію 

на ринку.  

Доцільно окреслити основні передумови створення ефективної системи облікових та 

аналітичних показників.  

Показники ефективності роботи з персоналом повинні бути розроблені за напрямами 

діяльності роботи з персоналом і актуальними для підприємства максимально тривалий 

проміжок часу для того, щоб робити об’єктивні висновки про вплив показників один на 

одного і моделювати ситуації на майбутнє.  

При розробці показників ефективності управління персоналом керівникові 

підприємства необхідно пам’ятати, що ефективність реалізації програм з управління 

персоналом включає фінансову складову, яка впливає на прибутки і збитки підприємства. 

Так, одним з найбільш важливих критеріїв, який може розглядатися керівником як 

ефективність роботи з персоналом є коефіцієнт плинності кадрів. Це показник, який 

присутній на всіх етапах роботи підприємства і повинен відстежуватися регулярно. 
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МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розроблення збутової політики підприємства (ЗПП) основане на даних проведеного 

аналізу збутової системи підприємства, яка діє на час аналізу. Здійснення аналізу ЗПП 

проводять за двома напрямками:  

- Аналіз кількісних показників; 

- Аналіз якісних показників. 

Якщо до кількісних показників відносять: кількість підписаних угод; кількість 

відвантаженої продукції; кількість замовлень тощо, то до якісних показників відносять: 

рівень обслуговування покупців; лояльність споживачів; задоволеність і прихильність 

покупців; правильність вибору сегментів ринку; активність роботи працівників збуту тощо. 

Для системи маркетингу збут відіграє важливе значення. Він надає інформацію про 

ринок товару, про партнерів і конкурентів, забезпечує зворотний зв'язок з ринком, інформує 

про зміни у потребах і вимогах споживачів. Одним із етапів формування маркетингової 

програми фірми є розроблення збутової політики. 

Досвід практичної діяльності підприємств показує, що велике значення при розробці 

збутової політики фірми приділяється моменту взаємодії виробника із споживачем, 

налагодження між ними контактів та довіри. Виробник, чи точніше керівник відділу збуту 

прораховує необхідний розмір та структуру затрат, пов’язаних з сервісним обслуговуванням 

споживачів, на придбання, заміну чи ремонт потрібної техніки, на підготовку, навчання чи 

перекваліфікацію персоналу тощо. 

Визначаються основні напрямки формування і виконання збутової політики, 

розраховуються витрати для їх реалізації. Маркетингові рішення, які приймаються при 

розробленні збутової політики підприємства (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Маркетингові рішення при розробленні ЗПП 

 

Розглянемо кожне маркетингове рішення, подане на рис.1. більш детально. 
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Коли проведена сегментація ринку, кожна фірма формує систему стратегічних цілей у 

царині збуту. Завдяки стратегічним цілям визначається напрямок руху фірми, тобто чітко 

окреслюється той керунок ЗПП, який обере підприємство на довгостроковий період. 

Як зазначають автори, серед набору цілей, які ставляться в ЗПП, головними у сфері 

збуту є: 

- якісне отримання максимум споживчої задоволеності покупців при цьому враховуючи 

індивідуальний підхід і суб'єктивний характер оцінювання соціальних чинників особистості; 

- отримання торгового успіху фірми з неодмінним врахуванням внеску фірми до 

гармонізації та задоволення потреб суспільства шляхом виготовлення і продажу населенню 

екологічно чистих продуктів, сучасних технологій, якісних товарів та послуг; 

-  створення величезного асортименту продукції, яка пропонується споживачам; 

- забезпечення належного сервісу і культури надання послуг клієнтам; 

- отримання максимум прибутку при мінімальних витратах і стимулюванні працівників 

збуту [1]. 

Селекція  цільового ринку – це другий, виокремлений нами, напрямок ЗПП, він повинен 

базуватись на результатах сегментації ринку. 

Головними критеріями обрання дієвої стратегії щодо окремих покупців слугують: 

привабливість споживачів і здатність підприємства створити відповідні умови, щоб вибороти 

та пізніше утримати цих клієнтів в умовах конкурентної боротьби. На підставі цих чинників 

сформована матриця імовірних стратегій фірми відносно окремих клієнтів, яку запропонував 

І.І. Бойко (рис. 2). 
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Рис. 2. Матриця стратегій відносин з клієнтами [17 , с. 92] 

 

Проведемо аналіз основних положень матриці: 

- Утримання споживачів і збільшення прибутку. Стратегія, зазвичай, використовується 

для клієнтів з високим ступенем принадності. Такі споживачі завжди на першому місці для 

організацій-конкурентів, важлива їх лояльність до фірми, організації, недопустимі спроби 

конкурентів їх перманентних. 

-  Входження фірми у престижне коло організацій. Є визначене коло організацій, яке 

обслуговує престижних і фінансово чи іміджецікавих споживачів, тому стратегічне завдання 

фірми потрапити в коло таких організацій, закріпитися в ньому і показати свої переваги.  

- Покращання обслуговування або відхід від роботи з покупцем. В цій ситуації фірма 

має прорахувати всі «за» і «проти», прорахувати витрати і доходи та визначитися – на 

скільки їй вигідно отримати цього VIP-клієнта. І, звичайно ж, або приймати правила 

боротьби за споживача, або відмовитися від нього, якщо майбутні доходи будуть 

несумістимими з витратами. 

- Ініціативна, завзята охорона завойованого споживача. В цьому випадку, якщо фірма 

вирішила, боротися за споживача, вона має не зупиняючись та прикладаючи всі зусилля 

боротися за клієнта. 

- Селекційне (вибіркове) обслуговування. Якщо привабливість споживачів є середньою, 

тобто частково відповідною вимогам, підприємство не в повному обсязі надає високоякісні 

послуги. В цій ситуації менеджмент збутової служби має гарно прорахувати всі дії з надання 

послуг, щоб не зазнати значних збитків.  
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- Пропозиція типового, шаблонного обслуговування. Споживачам, яких відносять до 

групи клієнтів середнього ступеню привабливості, зазвичай, надають перелік типовий, 

середньо витратних й уніфікованих послуг.  Такий підхід гарантує, що втрата споживачів, які 

рахувалися на фірмі постійними клієнтами, буде для підприємства терпимою та не кризовою, 

адже вона буде відшкодовуватися за рахунок приходу нових споживачів.  

- Допомога перспективним клієнтам корисними домовленостями. Цей спосіб 

використовується тоді, коли слабо привабливі клієнти на даний час стануть для фірми 

«золотим зерном» у майбутньому.  

-  Мінімальне сприяння. Цей варіант використовують слабоконкурентні на ринку фірми 

для споживачів з скромною привабливістю. За обслуговування цієї групи споживачів фірма 

береться за умови, що вона не матиме збитків, що в неї є для цього як потенціал, так і 

свобідні невикористані сили. 

- Відмова від обслуговування. Відмовлятись слід у тому разі, коли основні покажчики 

споживача є нижчими від завчасно визначеного та підходящого для фірми рівня [2, с. 92-94]. 

Третій виокремлений напрямок ЗПП - обрання методів збуту ґрунтується: на 

характерних властивостях товарів, вироблених підприємством; на скупченості товарної 

групи в даній місцевості; на  потужності конкуренції; на перевагах і недоліках тих чи 

інакших форм збуту; на методах здійснення ЗПП. 

Четвертий напрямок ЗПП - розроблення стратегії збуту реалізується через обраний 

стратегічний керунок. Саме розроблення стратегії збуту фірми потребує індивідуального 

підходу до кожного підприємства. 

П’ятий напрямок ЗПП - обрання місця, часових меж і прийомів виходу на ринок 

знаходиться в прямо пропорційній залежності від наслідків аналізу стану та змін потреб 

клієнтів, кон'юнктури на визначеному ринку. Особливо важливим є той факт – як споживачі 

сприймуть новий товар, його властивості і нову фірму, яка пропонує цей товар. 

Шостий напрям ЗПП - опрацьовування заходів стимулювання збуту (СТИЗ) і 

окреслення  переліку допоміжних послуг. Заходи стимулювання збуту направляють на: 

1) споживачів: враховуючи їх переваги, недоліки, потреби, зміни попиту, лояльності 

споживачів; 

2)  посередників: враховуючи направленість на встановлення вигідних відносин для 

виробника і посередника; 

3) збутовий персонал: для покращення ефективності роботи збутового персоналу і 

результативності продажу товарів. 

Саме сервісна допомога клієнтам направлена на спрощення процесу купівлі 

споживачами продукції і сприяє покращанню стосунків «виробник – покупець». Для цього 

фірма має  розробити такий асортимент послуг (до продажу товарів; після продажу товарів 

та допоміжних послуг) який би був оптимально великим і приємливим. 

Головними чинниками успіху фірми на ринку є її вміння не лише знайти покупців, але 

й вміння їх втримати і залучити нових. Від цих вмінь залежить розподіл  клієнтури та 

подальша доля фірми – умови, в яких може опинитися фірма наступні: частковий провал, 

повний провал,  частковий успіх або успіх. 

Грамотний і досвідчений персонал служби збуту дістає інформацію про особливості 

ринку, на якому він діє, про типові ситуації продаж продукції, тобто про базові аспекти для 

прийняття управлінських рішень у подібних ситуаціях. Від того, які фінансові можливості 

фірми, поряд з службою збуту може бути введена служба конкурентної розвідки, яка 

отримує інформацію, класифікує її, аналізує і передає керівництву для прийняття 

відповідних рішень. За таких умов керівництва має можливість спів ставити, 

взаємодоповнити надані аналітичні довідки і прийняти оптимальне рішення. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 

 

Сучасні світові тенденції показують все більшу і більшу вагу нематеріального сектору 

економіки. Послуги та роботи, що виконуються, шаленими темпами збільшуються і 

наповнюють всі сфери життя суспільства. Проте постає проблема в правильному та 

раціональному розробленні постачальниками послуг (сервісними фірмами) власне послуги з 

одного боку, та, з іншої сторони, ефективного використання цих послуг споживачами. Тому 

розроблення ефективної системи управління якістю послуг в будь-якій організації, установі 

чи підприємстві набуває критичної необхідності.  

Ринок послуг потребує чіткої аргументації правил, техніки та технології щодо 

постачання послуг кінцевим споживачам, інструментарію щодо оцінювання якісної чи 

бракованої послуги, управління персоналом в процесі обслуговування споживачів тощо. 

Проблематиці якості послуг присвячено дуже багато праць, проте, стосовно практичної 

сторони постачання цих благ, дуже мало розроблено рекомендацій та методик. Ринок послуг 

України також перебуває у невизначному стані: серед тисячі послуг та виконаних робіт лише 

одиниці надані правильно та ефективно, незначна кількість їх задовольнила потреби та 

бажання споживачів. Тому проблематика управління якістю послуг набуває актуальності. 

Проблеми управління якістю створили завдання кількісної оцінки якості, необхідні для 

об'єктивного вибору й прийняття управлінських рішень при стандартизації й сертифікації 

продукції (товару чи послуги), плануванні підвищення її якості тощо. Оцінка якості може 

розглядатися як основа формування всього механізму управління якістю продукції (товару 

чи послуги) на всіх стадіях життєвого циклу. 

Під якістю розуміють сукупність характеристик об’єкту (товар, послуга, процес, 

організація, система або будь-яка їх комбінація), які відносяться до його здатності 

задовольняти обумовлені або передбачені потреби.  

Проблеми управління якістю створили завдання кількісної оцінки якості, необхідні для 

об'єктивного вибору й прийняття управлінських рішень при стандартизації й сертифікації 

продукції (товару чи послуги), плануванні підвищення її якості тощо. Оцінка якості може 

розглядатися як основа формування всього механізму управління якістю продукції (товару 

чи послуги) на всіх стадіях життєвого циклу. 

При оцінці якості використовують такі терміни: 

– градація якості – категорія, або розряд, властиві об'єктам однакового функціонального 

призначення, але з різними вимогами до якості; 

– рівень якості (відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності 

значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих 

показників) – при кількісній статистичній оцінці; 

– міра якості – при виконанні точних технічних оцінок; 

– відносна якість – при порівнянні об'єктів. 

До показників якості ставлять певні вимоги, що являють собою вираження певних 

потреб або їхнє розміщення в наборі кількісно чи якісно встановлених вимог до 

характеристик об'єкта (товару чи послуги), щоб мати  можливість їх реалізації й перевірки. 

Показники призначення визначають основні функціональні властивості товару чи 

послуги й обумовлюють діапазон її застосування. Показники надійності характеризують 

здатність продукції до збереження працездатності при дотриманні певних умов експлуатації 

й технічного обслуговування (виражають властивості безвідмовності, довговічності, 
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ремонтопридатності, зберігання). Показники технологічності пов'язані з досконалістю 

конструктивно-технологічних рішень продукції, що обумовлюють високу продуктивність 

праці при виготовленні, ремонті й технічному обслуговуванні. 

Ергономічні показники характеризують пристосованість продукції до 

антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних і психологічних властивостей 

споживача, що проявляється в системі "людина – виріб – навколишнє середовище". 

Естетичні показники пов'язані зі здатністю виробу до вираження краси в предметно-

почуттєвій формі (відображають властивості гармонійності, оригінальності, інформаційної 

виразності, раціональності форми тощо). Показники стандартизації характеризують 

відповідність продукції стандартам. Економічні показники відображають витрати на 

розробку, виготовлення й експлуатацію продукції. 

У рамках концепції "Загального управління якістю" (TQM) передбачається залучення 

в роботу із забезпечення, підтримки й удосконалювання якості всіх структурних підрозділів 

організації, усього персоналу фірми – від рядового робітника або службовця до глави фірми. 

Для ефективної роботи організації будуть потрібні не тільки різні ресурси, але й розробка 

всіляких механізмів взаємодії й процесів. Саме в такий спосіб створюється система якості, 

що представляє собою сукупність організаційної структури, ресурсів, процесів і методик, що 

забезпечують адміністративне (загальне) управління якістю. Ефективна, добре структурована 

система якості дозволяє організації оптимізувати якість з погляду зменшення різних ризиків, 

зниження витрат і зростання прибутку. 

Політика в галузі якості реалізовується за допомогою забезпечення якості, управління 

якістю й удосконалювання якості. 

Забезпечення якості – це планована й систематично здійснювана діяльність у рамках 

системи якості, необхідна для створення впевненості в належній якості об'єкта (продукції, 

процесу, системи). 

Управління якістю являє собою методи й види діяльності оперативного характеру, 

використовувані для задоволення вимог до якості й орієнтовані на усунення недоліків на всіх 

стадіях "петлі якості". 

Особлива увага при рішенні завдань з управління якістю приділяється таким видам 

діяльності, як планування якості, контроль над якістю, мотивація й навчання персоналу. 

В різних джерелах є різні думки щодо визначення сутності поняття «Якість послуг», 

деякі приклади трактування даного поняття наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні підходи до визначення сутності поняття «якість послуг» 

Автор Сутнісна характеристика 

Роглєв Х.Й. 
- відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим 

стандартам [1] 

Пащук О.В. 
- сукупність характеристик об'єкта які належать до його властивості 

задовольнити встановлені та передбачувані потреби [2] 

Агафонова Л.Т., 

Агафонова О.Є. 

- комплексне поняття, яке складається з чисельних 

взаємопов'язаних складових, для задоволення потреб споживачів. 

[3] 

П’ятницька Г.Т., 

П’ятницька Н.О., 

Лукашова Л.В. 

- це поняття, що характеризує безпомилкове надання послуг [4] 

Глудкин  О.П. 
- ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє 

вимоги [5] 

Кавтарадзе Т.Є. 

- ступінь його задоволеності, тобто відповідність отриманого та 

очікуваного, бажання повернутися ще раз і порадити це зробити 

своєму оточенню [6] 
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Українська 

асоціація якості 

- процес безперервного вдосконалення, спосіб ведення бізнесу, коли 

необхідно ставати кращими, досконалішими за інших, а не просто 

надавати послуги кращої якості 

Аскаров Е.С. та ін. 
- споживча вартість, що виявляється саме в процесі використання 

наданих послуг [7, 8] 

Стандарти ІSO - поняття, що характеризує безпомилкове надання послуг [9] 

 

Отже, підсумовуючи виклад матеріалів у різних джерелах, що до стану досліджуваної 

проблеми, можна сказати, що в нас час проблема є досить актуальна і поширюється на 

достатньо великий спектр послуг. Розглядаються питання щодо різних систем впровадження 

та оцінки якості послуг підприємств, різні підходи та різні методи щодо визначення 

критеріїв, що дають нам  можливість визначити задоволеність споживачів якістю наданих 

послуг. А також впровадження стандартів якості міжнародного зразка на українських 

підприємствах для можливості виходу на зарубіжні ринки послуг. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва 

свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є 

використання концепції логістики в організації економічної діяльності підприємства.  

Недостатньо оперативні дії служб постачання можуть негативно відбитися на роботі 

виробничо-координаційного відділу, безвідповідальність якого, у свою чергу, дезорганізує 

діяльність служби збуту. Прагнення оптимізувати роботу виробничих підрозділів може 
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призвести до перевантаження складів одним видом продукції і невчасного забезпечення 

іншим. Низькі витрати на транспортування можуть стати гарною метою, якщо транспортна 

служба намагається її досягти, не приносячи в жертву швидкість і надійність доставки, якщо 

не буде потрібно збільшувати витрати на утримання запасів. Чим більший обсяг партії 

деталей, що запускаються у виробництво, тим менші витрати на переналагодження 

устаткування [1].  

Проте витрати на збереження незавершеного виробництва збільшуються. Навпаки, зі 

зменшенням обсягу партії витрати на збереження запасу знижуються, а витрати на 

переобладнання збільшуються. Розміщення виробничих потужностей, складів, пунктів 

технічного контролю впливає на транспортні витрати. 

Основною характеристикою матеріального потоку підприємства є безперервність. 

Протягом усього технологічного циклу постачання продуктів кожен його учасник повинен 

забезпечувати споживачів за принципом «точно в строк», але ці дії мають супроводжуватися 

мінімальними сукупними витратами, пов’язаними з рухом. 

Впровадження логістичних систем – організаційно-управлінських механізмів 

координації дії спеціалістів різноманітних служб, які управляють матеріальним потоком. 

Поняття «логістична система» вживається щодо органів управління і характеризується двома 

ознаками. З одного боку, логістична система – це організована множина структурних 

елементів, що функціонують для досягнення єдиної цілі, з іншого боку – план, за допомогою 

якого суб’єкт управління прагне її досягти [2]. 

Створити ідеальну для всіх підприємств логістичну систему неможливо. Для кожного 

підприємства вона буде унікальною, оскільки її метою є досягнення конкретних стратегічних 

завдань підприємства. Проте можна виділити основні загальні етапи процесу планування і 

створення логістичної системи: постановка цілей системи, визначення реального її» стану 

(шляхом зовнішнього і внутрішнього аудиту); створення і розгляд альтернативних проектів 

системи, впровадження одного з них і контроль за ним. 

Найефективнішим методом скорочення витрат є застосування автоматизованих 

інформаційних систем, нових технологій та обладнання, які дають можливість оптимізувати 

і раціоналізувати управлінські функції на кожному етапі транспортно-складського процесу 

на підприємстві. 

Використання сучасних програмних продуктів дає  змогу суттєво підвищити 

оперативність прийняття управлінських рішень і їх якість, сприяють своєчасній ідентифікації 

потенційних проблем і незапланованих відхилень по усій довжині логістичного ланцюга. 

Одним із важливих аспектів застосування автоматизації є їх реалізація в умовах складських 

операцій, що дозволяє покращити якість технологічних процесів і забезпечити чіткі і 

виважені рішення. Це дає підстави стверджувати, що фінансування процесів, пов’язаних з 

автоматизацією і використання новітніх програмних рішень, продуктів, технологій і 

обладнання є запорукою підвищення ефективності транспортно-складської  діяльності 

підприємства. 

На нашу думку доречним буде застосування в обліку транспортно-складської 

діяльності підприємства програмного забезпечення, яке сприятиме скороченню часу 

проведення всіх складських операцій, скороченню кількості помилкових складських 

операцій, підвищенні точності обліку товару та зменшенні залежності від «людського 

фактора». 

Такою програмою може бути, наприклад, програма Warehouse Management Suite, яку 

використовують у своїй роботі провідні підприємства України. 

Пакування впливає на рівень логістичних витрат та ефективність логістичної системи. 

У логістичній системі пакування виконує чотири основні функції: 

ідентифікацію продукту та надання про нього основної інформації; 

захист продукту під час його переміщення по логістичному ланцюгу; 

полегшення вантажопереробки й транспортування; 

маркетингову підтримку. 
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Виділяють два основних типи пакування: 

внутрішнє, або споживче, яке звернене до кінцевого споживача товару та виконує 

маркетингові функцій. Споживче упакування розробляється з міркувань зручності 

споживача, привабливості для покупця, ефективного використання торговельних площ і 

захисту товарів від пошкоджень. 

зовнішнє, або промислове, яке забезпечує зручність логістичних операцій. 

Як правило, ідеальне внутрішнє пакування, яке привабливе для споживачів завдяки 

незвичайній формі й габаритам, саме за цими ж причинами являє собою найгірший варіант 

пакування з погляду логістики. Проте продумана конструкція упакування неодмінно повинна 

враховувати вимоги всіх компонентів логістичної системи. 

Однією з найважливіших концепцій пакування, пов’язаної з логістичними процесами 

зберігання й вантажопереробки, є концепція стандартної укрупненої вантажної одиниці. 

Створення укрупненої вантажної одиниці зводиться до фізичного об’єднання (консолідації) 

окремих промислових упакувань в один стандартизований «пакет», це так називана 

контейнеризація. Така укрупнена вантажна одиниця може формуватися як на виробничих 

ділянках, так і на складах. 

Для контейнеризації можуть бути використані: 

жорсткі контейнери – устрої, в які містять промислові пакування або розрізнені 

вироби для складування та транспортування; 

нежорсткі контейнери – не створюють замкнутої захищаючої оболонки для продукції, 

що складується та транспортується. Тут об’єднання промислових пакувань у вантажні 

одиниці відбувається шляхом їхнього штабелювання на піддонах або ковзних аркушах. Як 

базову основу для формування вантажної одиниці пропонується використовувати піддони 

двох уніфікованих розмірів 1200×800 мм та 1200×1000 мм. Для забезпечення єдиного 

підходу до різного складського устаткування вводиться поняття базового модуля, що являє 

собою прямокутник з розмірами 600×400 мм, здатний кратну кількість разів укладатися на 

стандартних піддонах. 

Таким чином, стандартизація вантажів підвищує ефективність логістичних процесів –

 скорочує час вантажно-розвантажувальних робіт, полегшує операції вантажопереробки та 

транспортування, підвищує схоронність продукції в дорозі, спрощує контроль за вантажами, 

підвищує щільність зберігання, прискорює добірку замовлень завдяки раціональнішому 

розміщенню запасів. Всі ці фактори сприяють скороченню логістичних витрат. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Революційні зміни в соціальній сфері і сфері економіки у ХХ-му столітті стали 

поштовхом до створення абсолютно нового глобального світового порядку та відповідної 

йому системи глобального менеджменту. У чому ж суть даного поняття? Чи існуює реальна 

необхідність для впровадження глобального менеджменту? 

Глобалізація можна розглядати як одну із стратегій підприємства, на меті якої 

завоювання зовнішніх ринків і розширення своєї діяльності.  
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При цьому глобалізацію можна розглядати як найбільшу загальну проблему 

менеджменту, оскільки це є складним явищем взаємозалежності економік, що пов’язане  з 

обміном товарів і послуг, а також потоками капіталів на міжнародному рівні.  

Глобальні фірми або  транснаціональні компанії (ТНК) використовують менеджерів з 

країн, де безпосередньо розташовані їх дочірні компанії. Основною причиною такого вибору 

є те, що такі люди є повністю ознайомленими з особливостями ринку своєї країни, зі 

смаками споживачів та умовами ведення бізнесу.  

Глобалізація вимагає від керівників переглянути власні погляди на процес управління. 

По-перше, необхідно спочатку зосередити свою увагу не на повноваженнях, а саме на 

відповідальності. На цьому принципі базується процес управління в багатьох 

західноєвропейських  країнах [1].  

Менеджеру необхідно навчитись не тільки керувати підлеглими, але й бути для них 

лідером та віповідати за свої дії. Тому важливою умовою є те, що кожен керівник повинен, в 

першу чергу, стати міні-бізнесменом, лідером, а не орієнтуватися лише на інструкції, 

розпорядження та покарання. 

  Глобалізація дає змогу зрозуміти, що цінності і погляди в різних культурах помітно 

відрізняються. Глобалізація менеджменту довела, що на його ефективність впливають не 

лише такі «жорсткі» чинники, як клімат, земля, устаткування, але також впливають і «м'які», 

які не можливо відчувати чи виміряти, але їх вплив є досить вагомим. Одним з таких 

чинників є ставлення працівника до роботи, формування ділової культури. Такі «мякі» 

чинники у сукупності властиву певній країні культуру, під якою слід розуміти  створений 

століттями зразок поведінки та звичок. Різні норми поведінки на робочому місці і роль, яку 

відіграє робота в житті людини, можуть впливати на  ставлення працівника до роботи та на 

його продуктивність. Тому є зрозумілим, що враховувати особливості власного народу 

належним чином зможе лише менеджер з цієї країни. 

Іншими словами, мова про стиль керівника: як він реалізується у власних діях [2]. 

Національна культура має значний вплив на організаційну, яка, у свою чергу, впливає на 

управлінську. При цьому якщо керівник вольовий, то організаційну культуру може 

визначити управлінська, а в сукупності організаційні системи можуть впливати на 

національну культуру.  

Попит на менеджерів у всьому світі збільшився з початку 2009 року, а саме на 20% 

[3]. Та найбільшу частку серед даної професії склали менеджери зі збуту продукції.  Це 

свідчить про позитивні тенденції покращення якості управління. В останні роки набуває 

популярності професія топ- менеджера, причиною такого попиту є необхідність в роботі 

спеціалістів, які виведуть компанію з кризи з мінімальними витратами.  

 Внаслідок глобалізації та визнання  факту, що сьогодні не існує єдиної та правильної 

системи управління, менеджмент не повинен орієнтуватися до уніфікації. Досить 

поширеною є думка, що такі системи управління можуть бути різними і кожна з них має 

право на існування, оскільки вони конкурентоспроможні і нерозривно пов'язані з 

особливостями національної культури Звідси, ймовірно, з'явилася концепція «різного 

менеджменту» як менеджменту ХХІ століття. 

  Глобальний менеджмент повинен відігравати значну роль, яку можна звести до таких 

напрямків як: 

 розробка  глобальної стратегії підприємства та її реалізація; 

 розподіл людських та фінансових ресурсів; 

 розробка ефективних організаційних структур  та їх впровадження; 

 побудова системи збору інформації та інші. 

Досягнення глобальної ефективності як у галузі ринкової діяльності, так і при 

організації внутрішньовиробничого функціонування безпосередньо пов’язане з підвищенням 

вимог до менеджменту, насамперед в плані координації дій у межах підприємства, яке за 

своєю сутністю є ТНК. Наслідком міжнародного поділу праці на такому підприємстві є 
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створення великої кількісті підрозділів, що мають свої інформаційні, технологічні і товарні 

потоки глобального плану.  

Дійсно, глобалізація дала змогу перейти до нового етапу більш розширеного впливу 

того чи іншого бізнесу – спочатку через ринки, а потім і через виробництва. Поширившись 

на всі континенти, глобалізація зіткнулася з значиними перешкодами з боку місцевої 

специфіки культуи, яку необхідно було врахувати при веденні бізнесу.  

У зв’язку з цим важливої ролі набуває вивчення впливу національної культури на 

управління організацією і застосування результатів цих досліджень на практиці. Незважаючи 

на могутній наступ глобального менеджменту, хоча національні риси і послабляються, 

національні культури залишаються. Бізнес стає інтернаціональним, але люди, що в ньому 

беруть участь, продовжують зберігати в своїй базовій поведінці риси властивої їм 

національної культури. Тому проявом глобалізації щодо менеджменту XXI століття виступає 

посилення тенденції до управління різноманітністю. 
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OЦIНКА ЕФЕКТИВНOСТI УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ ПIДПРИЄМСТВА 

 

Oдним iз вирiшальних напрямiв рoзвитку нацioнальнoї екoнoмiки є пiдвищення 

ефективнoстi управлiння персoналoм. Рoль цьoгo чинника управлiння важкo переoцiнити, 

так як вiн сприяє ринкoвo oрiєнтoванoму випуску iнвестицiйних i спoживчих тoварiв, 

вiднoвленню i рoзвитку кooперацiйних зв’язкiв, стимулює пiдприємництвo, iннoвацiйну 

активнiсть, а у пiдсумку забезпечує дoвгoстрoкoвий рoзвитoк пiдприємства. 

Ефективне управлiння персoналoм пoтребує рoзрoбки критерiїв i метoдiв oцiнки 

ефективнoстi, рoзрoбки регламенту прoведення такoї oцiнки i oбрoбки її результатiв. 

Oскiльки критерiї ефективнoстi управлiння персoналoм є унiверсальними для рiзних 

пiдприємств, тo, вiдпoвiднo, i метoдика oцiнки мoже бути унiверсальнoю (заснoвана на 

єдиних принципах i застoсoвна для будь-якoгo пiдприємства). У разi визначення 

ефективнoстi управлiння персoналoм вiдштoвхуватися неoбхiднo, насамперед, вiд результату 

дiяльнoстi пiдприємства у цiлoму.  

На наш пoгляд, результат є багатoкoмпoнентним пoняттям i включає у себе як мiнiмум 

двi складoвi: екoнoмiчну i сoцiальну, тoму при визначеннi ефективнoстi неoбхiднo 

врахoвувати дoвгoстрoкoвi цiлi пiдприємства. Oскiльки персoнал пiдприємства – це йoгo 

oснoва, тo запрoпoнoваний метoдичний пiдхiд дo oцiнки ефективнoстi має рoзглядати 

дiяльнiсть персoналу саме як результат функцioнування самoгo пiдприємства.  

Успiшнiсть дiяльнoстi пiдприємства рoзглядається oб’ємнo, як результативний вектoр 

кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї (пoслуг), кoнкурентoспрoмoжнoстi самoгo пiдприємства 

та кoнкурентoспрoмoжнoстi працi персoналу. Тим самим даний метoдичний пiдхiд задає три 

напрями oцiнки результативнoстi: прoдуктивний, oрганiзацiйнo-екoнoмiчний i сoцiальнo-

екoнoмiчний [1].  

Oцiнка ефективнoстi управлiння персoналoм – це систематичний, чiткo фoрмалiзoваний 

прoцес, спрямoваний на вимiр витрат i вигoд, пoв’язаних iз прoграмами дiяльнoстi 

http://www.management.com.ua/hrm/hrm090.html
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управлiння персoналoм i для спiввiднесення їх результатiв з пiдсумками базoвoгo перioду, з 

пoказниками кoнкурентiв i цiлями пiдприємства. Oцiнка ефективнoстi управлiння 

персoналoм базується, насамперед, на iнфoрмацiї прo працiвникiв: прoсування у службoвiй 

дiяльнoстi, їх прoфесiйнi, квалiфiкацiйнi, вiкoвo-статевi характеристики, медичнi i 

психoлoгiчнi параметри, прoдуктивнiсть i нoватoрська активнiсть.  

Мoжна видiлити двi oснoвнi кoнцепцiї, пoкладенi в oснoву oцiнки ефективнoстi 

управлiння персoналoм. Згiднo з першoю з них, ефективнiсть управлiння персoналoм 

oцiнюється, вихoдячи з oрганiчнoї єднoстi управлiння i вирoбництва, але при цьoму внесoк 

власне управлiння персoналoм в ефективнiсть вирoбництва не визначається. Друга кoнцепцiя 

рoбить акцент на визначення внеску управлiння персoналoм в ефективнiсть вирoбництва [2]. 

Бiльшiсть метoдик oцiнки ефективнoстi управлiння персoналoм дoтримується першoгo 

пiдхoду. 

Oцiнку ефективнoстi управлiння персoналoм Шекшня С.В. прoпoнує здiйснювати у 

декiлька етапiв: oцiнка дoсягнення цiлей; oцiнка кoмпетенцiї; oцiнка мoтивацiї; вивчення 

статистики людських ресурсiв; oцiнка вирoбничих витрат [3]. 

Метoдика oцiнки ефективнoстi системи управлiння персoналoм пiдприємства пoвинна 

включати:  

 пiдбiр oцiнoчних сутнiсних параметрiв (критерiїв) для oцiнки рoбoти 

спецiалiстiв за категoрiями вiдпoвiдних прoфесiй; 

 визначення зразкiв ефективних i неефективних видiв рoбoчoї пoведiнки;  

 присвoєння oписoвих характеристик зразкам пoведiнки за кoжним вибраним 

параметрoм; 

 визначення шкальних значень парних пoрiвнянь для кoжнoгo параметру 

усерединi oцiнюванoї мoделi i їхньoї суми; 

 аналiз i oпис викoристання парних пoрiвнянь для визначення кiлькiснoї 

значимoстi критерiїв;  

 визначення вагoвих кoефiцiєнтiв значимoстi i виявлення вiднoснoї пoгрiшнoстi у 

викoристаннi рiзних шкал oцiнки; 

 рoзрoбку i введення бланку (фoрми) практичнoгo викoристання мoделi з 

урахуванням тoгo, хтo буде oцiнювати.  

oцiнку рoбoти кoнкретнoї oсoби за категoрiями пiдрoздiлу. 

Таким чинoм, метoдика oцiнки ефективнoстi системи управлiння персoналoм 

пiдприємства у максимальнiй мiрi врахoвує найважливiшi oсoбливoстi дiяльнoстi сучасних 

пiдприємств i вiдпoвiдає вимoгам, щo висуваються теoрiєю i практикoю дo рiшень у сферi 

управлiння персoналoм. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

На даному етапі розвитку маркетингової діяльності науковці поки не виробили 

єдиних методичних основ повної і всебічної оцінки ефективності маркетингу, доступною для 

практичного використання в реальній повсюдної роботі організацій. Вчені висувають різні 

гіпотези з приводу того яка з маркетингових політик буде найефективнішою по відношенню 

до підприємства будь-якої спрямованості або галузі.  

Аналіз класичних авторських методик оцінки маркетингової діяльності показав, що, в 

першу чергу, пропонується оцінювати продуктивність маркетингу (отримані результати). 

Продуктивність — це відношення між вкладеними коштами та результатами, а аналіз 

продуктивності маркетингу передбачає оцінку ефективності трансформації перших 

елементів у другі [6]. Критерії вимірювання продуктивності маркетингу — це критерії 

співвідношення доходів і витрат на маркетинг, тобто, підприємців цікавить власне прибуток, 

частка на ринку за показниками обсягів реалізації в натуральному і вартісному вираженні, а 

також стан ліквідності. 

Можна стверджувати, що дослідження у галузі продуктивності маркетингу мають дві 

тенденції. Перша пов’язана з вивченням можливостей використання при оцінці 

маркетингової діяльності нефінансових критеріїв виміру результатів, наприклад при оцінці 

якості послуг. Друга тенденція — аналіз можливостей обліку при оцінки адаптивності та 

інноваційності маркетингових зусиль підприємства, а це в свою чергу, передбачає 

застосування складніших методик для оцінки маркетингової продуктивності [7].  

Інший підхід до аналізу маркетингу пов’язаний з оцінкою ефективності маркетингової 

роботи — концепція маркетингового аудиту. Ф. Котлер представляє маркетинговий аудит як 

всебічне, систематичне, незалежне, періодичне дослідження стратегій, цілей, видів 

діяльності і середовища компанії або стратегічної бізнес-одиниці, спрямований на виявлення 

проблем і можливостей, а також обґрунтування рекомендації, які сприятимуть нарощуванню 

ефективності маркетингової функції підприємства. Маркетинговий аудит, за переконаннями 

науковця, слід використовувати в якості невід’ємної частини процесу планування 

маркетингу. Загалом  необхідно проводити таку оцінку маркетингової роботи: аудит 

маркетингового середовища, стратегічний маркетинговий аудит, організаційний 

маркетинговий аудит (оцінка взаємодії систем маркетингу і продажів), системний 

маркетинговий аудит (оцінка маркетингової інформаційної системи), аудит продуктивності, 

функціональний маркетинговий аудит [2]. Пізніше Ф. Котлер вводить поняття «концепції 

ефективного маркетингу», яка базується на  необхідності і можливості оцінки рентабельності 

і фінансових результатів маркетингових програм і рішень [2]. 

Проблемам співвідношення маркетингу і фінансів присвячені роботи Т. Амблера, 

П. Дойля, Ф. Котлера, М. МакДональда, Б. Сміта, К. Ворда, Дж. Ленскольда та інших 

авторів. Практично всі фахівці вказують на необхідність координації дій і прийнятті рішень 

на всіх рівнях організації, збалансованості фінансових і нефінансових показників при оцінці 

маркетингової діяльності. Багато авторів звертають увагу на те, що організації відносять 

маркетингові витрати до поточних витрат або до короткострокового періоду. У цьому 

випадку вони розглядаються як витрати, але не як інвестиції в нематеріальні активи. Але не 

всі маркетингові показники відображають результати маркетингової діяльності в 
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короткостроковому періоді, тому ряд показників повинен розраховуватися в 

довгостроковому періоді. 

Аналіз досліджень вітчизняних науковців дозволяє зазначити, що за критерієм 

способу оцінювання всі сучасні методичні підходи визначення економічної ефективності 

маркетингової діяльності аграрних підприємств можна об’єднати у дві групи: 1) на основі 

експертних оцінок; 2) на основі визначення фінансової оцінки.  

В. Гуцуляк зазначає, що перший підхід, який базується на експертній оцінці 

виконання на підприємстві таких функцій, як сегментування ринку й вибір цільових 

сегментів, позиціонування товару, розробка ефективних товарних асортиментів, виведення 

на ринок нових товарів, здійснення гнучкої цінової політики, вибір ефективних каналів збуту 

й організація збутової діяльності, здійснення ефективної комунікаційної діяльності. Оцінити 

виконання цих функцій маркетингу й функцій керування маркетингом можна тільки за 

допомогою експертної оцінки, яку здійснюють фахівці служби маркетингу підприємства [1]. 

При другому підході в сучасних умовах використовується універсальний показник 

ефективності діяльності компанії, коли оцінюється вартість бізнесу, як результуючий 

вимірник багатства власника. Науковці переконанні, що даний критерій повинен лежати в 

основі при оцінці, як маркетингової стратегії компанії в цілому, так і окремих маркетингових 

програм. За рахунок того, що маркетингові програми спрямовані на підвищення поточного 

прибутку аграрного підприємства, а з іншого — вони сприяють зміцненню іміджу суб’єкта, й 

отже створюють певний інтегральний ефект, що триває протягом декількох років [1]. В 

загальному вигляді найбільш повною системою економічної оцінки ефективності 

маркетингової діяльності агропідприємств є аналіз окремих функцій маркетингу та 

складових комплексу маркетингу підприємства. 

Основними функціями управління вважаються грамотне планування і організація 

даної діяльності, оскільки від якості і об’єктивності планів маркетингу залежить успіх всієї 

маркетингової діяльності. Розробка систем контролю для оцінки успішності маркетингової 

діяльності на рівні товарно-ринкових позицій і окремих заходів передбачає отримання 

відповідей на чотири важливих питання: кому і яка саме інформація потрібна, коли і як часто 

потрібна інформація, яким чином необхідно надавати інформацію (спосіб, формат, рівень, 

агрегування), які непередбачені обставини слід передбачати. 

Перша і найголовніша мета маркетингу — це рівень продажів, якого досягає аграрна 

підприємство або окрема позиція «товар / ринок». З цього і слід найперший і один з 

важливих питання: Кому потрібна інформація по збуту? Вона потрібна керівництву вищого 

рівня, керівникам іншої сфери, менеджерам з маркетингу. З даного питання слід аналіз 

маркетингового середовища, а саме: аналіз збуту; аналіз збуту по територіях; аналіз збуту по 

продуктам; аналіз збуту за розмірами замовлення; аналіз збуту по покупцям; чинники обсягу 

продажів / частки ринку; постатейний аналіз прибутку і витрат. 

Так, аналіз збуту сільськогосподарської продукції аграрними підприємствам 

Миколаївської області за напрямами реалізації дозволить спрогнозувати попит та 

оптимальний розподіл продукції за видами та каналами у товаропровідній мережі. Так, за 

результатами 2015 р. реалізація зерна на ринку, переробним підприємствам та населенню не 

перевищує 7% від загального обсягу реалізації, в той час як за іншими напрямами збувається 

більше 93% продукції. В свою чергу, соняшнику за іншими каналами реалізується майже 

98% від загального обсягу. Зрозуміло, що менеджерам, підприємства яких орієнтовано на 

реалізацію продукції за іншими каналами, необхідно мати повну інформацію щодо їх вимог 

до якості, оптимальної кількості і цінової пропозиції для прийняття відповідного 

управлінського рішення. 

Наступне питання необхідне з тієї причини, що своєчасність є ключовим критерієм 

при розробці системи оцінки ефективності маркетингової діяльності. Менеджери часто 

відслідковують інформацію про ефективність — не важливо, стосується це продажів, 

прибутку або витрат — з певною періодичністю, оскільки у них немає часу або потреби 

оцінювати ефективність по кожній позиції щохвилини. Питання «як надавати інформацію?» 
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слід розуміти так, що володіння потрібною і своєчасною інформацією та її уявлення таким 

чином, щоб її можна було легко і швидко використовувати, — різні речі. 

Останній за списком, але не останній за значимістю питання про непередбачені 

обставини. Оскільки всі стратегії і програми засновані на припущеннях, які можливі в 

майбутньому, вони схильні до ризику. Тому необхідно дотримуватися процесу планування 

на випадок непередбачених обставин, які включають такі елементи: ідентифікацію 

найважливіших припущень; визначення ймовірності того, що припущення виявляться 

вірними; ранжування важливості припущень; моніторинг і контроль плану дій; установку 

«тригерів» які будуть активізувати план на випадок непередбачених обставин; і докладний 

виклад альтернативних варіантів відповідної реакції [3]. 

Системи контролю, які забезпечують необхідну інформацію, — з використанням 

способів, форматів, рівнів агрегування і в терміни, які потрібні і зручні користувачам, — 

можуть бути важливими джерелами створення конкурентної переваги. Крім того, час від 

часу корисно відволіктися від повсякденних результатів і уважно розглянути на 

маркетингову ефектність підприємства в цілому з точки зору більш тривалого періоду часу. 

Маркетинговий аудит є корисним інструментом для проведення такої оцінки. 

Таким чином, існуючі методики оцінки ефективності маркетингової діяльності 

аграрних підприємств дозволить їм враховувати тенденції та зміни, які відбуваються в 

динамічному ринковому середовищі. При цьому процес формування запропонованої системи 

має базуватися на принципі конкретності, а результати аналізу — повинні бути повністю 

визначеними та обґрунтованими, адже вони слугуватимуть інформаційним підґрунтям для 

прийняття рішень. 
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ЗМІНАМИ 

 

У сучасних умовах зміни є важливим елементом у процесі функціонування усіх 

організацій, складним і невизначеним об’єктом управління. Ефективність та якість реалізації 

змін в організації залежить не тільки від кваліфікованості та досвіду її керівного складу, а й 

від професійних та особистих якостей персоналу. 

За результатами досліджень щодо впровадження змін в управлінську практику, які 

проводили Еверет Роджер і Керін Скот, можна стверджувати, що лише 2,5% працівників 

здатні швидко сприймати нові ідеї (зазвичай це керівники), решті потрібен час. Метою 

нашого дослідження є визначення рівня ефективності залучення працівників до процесу 

впровадженні змін на підприємстві. 

Різного роду зміни у роботі підприємства по різному сприймаються його 

працівниками: одним вони до вподоби, інші – будуть чинити опір їм,  критикувати. Це, 

зазвичай, визначається недостатньою поінформованістю персоналу про суть та наслідки 

змін, або ж її недостовірністю. Основне місце  у вирішенні цих питань посідає налагоджена 

інформаційна мережа, щоб кожен міг дізнатися про те, що відбувається, і мав можливість 

поділитись своїми пропозиціями та сумнівами. З власного досвіду можемо зробити висновок, 

що для зменшення опору змінам часто виникає необхідність залучення впливових і 

авторитетних членів неформальних груп та топ-менеджерів (лідерів) у цей процес.  

При впровадженні змін необхідно (відповідно до представленої моделі) провести 

ревізію усіх вхідних елементів і особливо - стратегії.  

1. Розподіл повноважень - це високий ступінь участі виконавців у прийнятті рішень. 

Менеджери і підлеглі разом визначають необхідні зміни, розробляють альтернативні підходи 

до їх проведення і рекомендують заходи, які мають бути вжиті: наприклад, при формуванні 

політики підприємства і розробці нових стратегій маркетингу. Система навчання персоналу є 

запорукою ефективності проекту. 

2. Однобічна дія - передбачає використання законної влади для проведення змін у 

життя. Вона ефективна в ситуаціях, де підлеглі сприйнятливі до законної влади. 

3. Делегування повноважень. Такий підхід відповідає ліберальному стилю 

керівництва. Менеджер надає підлеглим інформацію про зміни, а потім делегує 

повноваження для оцінки господарської чи комерційної ситуації. До недоліків цього підходу 

можна віднести: можливе уповільнення реакції, якість вирішення може знаходитися під 

впливом групового мислення, у підлеглих може бути відсутній досвід у виборі оптимальних 

варіантів рішення. 

Будь-які зміни у діяльності підприємства підривають існуючі системи організаційного 

контролю і можуть зробити їх непотрібними, що призведе до втрати контролю над 

організацією у процесі впровадження змін. Одна з причин такого розвитку подій полягає в 

тому, що найбільш формальні організаційні механізми створені для стабільного, а не 

перехідного стану. В цій ситуації багато керівників робить типову помилку, обмежуючись 

розробкою організаційного механізму для майбутньої зміни, а унікальному по суті процесу 

переходу виділяється незначна роль, так, ніби він здійснювався сугубо механічно, сам по 

собі. У більшості ситуацій для динамічного процесу помилково використовуються системи 

управління, розроблені для статичної ситуації. У перехідний період мають бути поставлені 

чіткі завдання функціонування організації.  
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Для того, щоб організаційні зміни були ефективними, а процес їх провадження не 

зустрічав значного опору серед персоналу, менеджменту варто визначити програму дій за 

такими основними напрямами:  

 створити у виконавців мотивацію до змін через забезпечення умов, у яких 

поведінка працівників природним чином буде відповідати меті змін;  

 проблеми контролю можуть бути вирішені за рахунок розробки 

організаційного механізму контролю саме на перехідний період; 

 подолання проблем влади має лежати у такому формуванні політичної 

динаміки змін, при якому центр влади надає підтримку змінам, а не блокує їх. 

Отже, процесом впровадження організаційних змін та подолання і попередження 

опору змінам має керувати досвідчений менеджер, який знаходить час, можливості та 

аргументи для кожного працівника, котрий сумнівається в успіху реалізації проекту, та вміє 

показати важливість саме його участі. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 В статті представлені  стратегічні зміни в організації сучасної системи менеджменту, 

вказані нові підходи в управлінні персоналом,  розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі. 

Свідомість людей та національна економіка України знаходиться в умовах їх активного 

реформування. Багатоукладність економіки і впровадження у в суспільно-економічне життя 

змін в  ринковій  економіці змінюють та підвищують вимоги до управлінської системи. 

На сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних підприємств на світовий 

ринок необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані не лише з процесом 

управління виробництвом, а й з управлінням діяльністю підприємства. Застосування новітніх 

підходів, принципів, методів, інструментів в менеджменті підприємства для забезпечення 

його успішного функціонування в конкурентному ринковому середовищі є головною 

складовою успіху підприємства як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому. 

Дослідження і вдосконалення системи управління, як в рамках окремого підприємства, так і 

держави, суспільства в цілому сприяє швидкому та ефективному впровадженні нових 

механізмів управління, які відповідають сучасним потребам.  

Управління – це, перш за все, система, що здатна забезпечити швидку адаптацію 

підприємства до змін його бізнес-середовища за умов максимально можливого врахування 

запитів і задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання прибутку має 

розглядатися виключно як результат ефективного функціонування такої управлінської 

системи. Сучасні умови функціонування компаній призвели до кардинальної зміни 

парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств вплинула на всі елементи 

системи менеджменту і зумовила об’єктивну необхідність впровадження управлінських 

інновацій, які дозволяють оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього 

середовища. 

 Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця система все 

більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її мобільності в умовах 

нестійкого зовнішнього середовища характеризується швидкістю й гнучкістю реакції на ці 
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зміни з метою зберегти себе як організацію і досягти економічної ефективності. З іншого 

боку, приймаючи виклик оточення, організація прагне передбачити ці зміни і підготуватися 

до них так, щоб її позиції в майбутньому були якнайкращими. Перелічене дає змогу 

сформулювати особливості стратегічного управління в сучасних умовах.  

Для успішної реалізації будь-якої конкретної стратегії необхідно, щоб адекватні зміни 

були здійснені у всіх відповідних областях і аспектах діяльності даної компанії. 

Один з типових варіантів основних областей стратегічних змін представляє наступний 

перелік : 

1) інформування та мотивація персоналу; 

2) лідерство і стиль менеджменту; 

3) базові цінності та корпоративна культура; 

4) структури: організаційна та управлінська; 

5) фінанси, забезпечення матеріальними (фізичними) та іншими ресурсами; 

6) компетенції, знання, навички та вміння, здібності. 

1. Інформування та мотивація персоналу. Реалізація стратегічних змін - дуже 

складна, тонка, а іноді навіть делікатна діяльність. Як уже не раз зазначалося, персонал -

 це основний капітал і головна цінність сучасної компанії. 

Тому, насамперед, необхідно досить докладно проінформувати про стратегії і 

відповідні зміни весь персонал компанії. 

Значення мотивації персоналу досить яскраво характеризує наступний вислів 

директора Xerox зігрій П. Алаір: "Якщо ви говорите про зміни, але нічого не міняєте в 

системі винагороди, то ніяких змін не відбувається". 

Поряд з підсистемою матеріальної винагороди на ефективну реалізацію стратегічних 

змін повинні бути націлені і різні інші підсистеми заохочення, а також вся система мотивації 

персоналу компанії в цілому. 

2. Лідерство і стиль менеджменту. Весь менеджмент компанії (в ідеалі) зобов'язаний 

грати роль справжнього лідера в реалізації як окремих стратегічних змін, так і всієї їх 

системи в цілому. 

При цьому головну і провідну роль в самій системі колективного лідерства повинні 

грати топ-менеджери, тобто в першу чергу  перші менеджер компанії і команда його 

однодумців (послідовників), що складається з топ-менеджерів. 

Крім того, сучасний стратегічний менеджмент передбачає, що в реалізації ключових 

стратегічних змін досить активну позицію займають власники компанії, які так чи інакше, 

але реально беруть участь в управлінні своєю компанією. В ідеалі такі власники повинні 

бути реальними лідерами не тільки ключових, але і всієї системи стратегічних змін. 

3. Базові цінності та корпоративна культура. 

Будь-яка компанія – це «людська система», особливий живий організм. Тут доречне 

порівняння, коли організаційну культуру називають «Скелетом організації», а її 

корпоративну культуру – «душею організації». 

4. Організаційна структура . 

На нашу думку хибним є рішення, що будь-який розвиток, а тим більше реформування, 

слід починати з тих чи інших організаційно-структурних перетворень. Сучасний 

стратегічний менеджмент на перше місце ставить стратегію, а на друге місце структуру. 

5. Фінанси. 

Особливе значення в стратегічному менеджменті приділяється правильному 

розподілі всіх ресурсів, в тому числі і фінансових. 

        6.  Компетенції, знання, навички та вміння, здібності. Стратегічні зміни, в кінцевому 

рахунку повинні бути закріплені в професійних навичках і уміннях відповідних фахівців 

компанії. 

Дослідження в галузі стратегічного управління дають можливість нам зробити 

висновок, що використання стратегії в процесі формування та розвитку підприємства 

базується на правильному підборі кадрового потенціалу, а також ефективний їх розподіл, 
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який дозволяє  скоординувати дії керівництва для досягнення цілей підприємства. Таким 

чином під стратегією управління персоналом підприємства пропонується розуміти 

довгостроковий, якісно визначений напрям використання та розвитку персоналу, 

спрямований на його удосконалення, задоволення потреб працівників та досягнення 

поставлених цілей підприємства. Роль цієї стратегії визначається наступним: 

 - дає можливість підприємству оцінити сильні та слабкі сторони кадрового потенціалу 

з точки зору конкурентних переваг;  

       - оцінювання можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища; 

       - створення бази для розподілу трудових ресурсів; 

       - визначення альтернативних дій чи комбінацій дій стосовно формування та ефективного 

використання кадрового потенціалу.  

 Водночас з діагностикою зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу 

пропонується використовувати бенчмаркінг – метод сучасного менеджменту, за допомогою 

якого підприємство порівнює свій кадровий потенціал з потенціалом інших компаній з 

метою здійснення конкретних змін, що дозволяють поліпшити діяльність підприємства та 

підвищити його конкурентоспроможність. Тобто, бенчмаркінг – це цілеспрямовані пошуки 

вдалих прикладів організації роботи успішних компаній, вивчення цих феноменів та 

використання їх у себе. Таким чином, підприємство вчиться на прикладах не тільки 

конкурентів але й успішних фірм у інших галузях. До того ж, вдалі приклади можуть 

слугувати в якості орієнтирів при встановленні цілей і для оцінювання ефективності 

використання кадрового потенціалу. Корисність від бенчмаркінгу очевидна – переймаючи 

досвід провідних підприємств, можна удосконалювати власний потенціал; не потрібно 

витрачати кошти на експерименти, замовляти маркетингові дослідження; менше ризику, 

оскільки враховується чужий досвід. 

Впровадження вдалих рішень, адаптованих під своє підприємство, а не сліпе 

копіювання загальної моделі дає можливість запровадити правильні стратегії в системах 

мотиваційного, організаційного та інформаційного забезпечення. Оскільки, стратегія 

управління персоналом відображає стан розвитку соціальної складової підприємства, то 

з’являється необхідність формулювання мотиваційної системи. Мотиваційна система 

визначає пріоритети мотиваційних комплексів внутрішньої мотивації, зовнішньої позитивної 

мотивації та мотиваційних факторів протидії. Реалізація стратегії управління персоналом 

потребує організаційного забезпечення та визначення зв’язку впливу кадрового потенціалу 

на систему управління підприємством в цілому. Ще одним елементом моделі управління 

персоналом підприємства є створення належного інформаційного забезпечення. На 

сьогоднішній день до інформаційного забезпечення висуваються такі вимоги: створення 

глобальної системи обліку; використання сучасних операційних систем; доступність 

інформації; можливість здійснення контролю за динамікою змін стану кадрового потенціалу. 

Саме створення моделі інформаційного забезпечення дасть змогу виконати керівництву 

функції контролю та регулювання в процесі управління кадровим потенціалом. Ця функція 

охоплює встановлення цілей, поточний збір та оброблення інформації для прийняття 

управлінських рішень, здійснення контролю відхилень за фактичними показниками від 

оптимальних або запланованих, а також підготовку рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень. Координуючи, інтегруючи і спрямовуючи діяльність всієї системи 

стратегічного управління персоналом підприємства на досягнення встановлених цілей, 

контроль синтезує всі складові запропонованої концепції. Таким чином, запропонована 

концепція означає відмову від рефлексивних покрокових реакцій на конкурентні загрози і 

заснована на попереджувальному формуванні умов для прискореної еволюції кадрового 

потенціалу.  

Удосконалення процесу управління персоналом є однією з найважливіших технічних 

складових удосконалення системи менеджменту підприємства у цілому. Основними 

напрямами підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві 

є: – забезпечення підтримки розвитку інновацій за рахунок фінансування НДДК, які мають 
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стратегічне значення для підприємства; – забезпечення високоякісного стажування за 

кордоном наукового потенціалу; – прискорення оновлення асортименту продукції на 

підприємстві; – поліпшення умов лабораторних досліджень на підприємстві. Всі ці елементи 

системи менеджменту в сучасних ринкових умовах функціонування підприємства тісно 

пов’язані між собою та потребують постійного удосконалення. Керівництву організації не 

варто акцентувати свою увагу лише на одній чи двох складових управлінської системи, тому 

що розвиток окремих її складових не забезпечить успішну діяльність підприємства. Отже, 

стратегія удосконалення системи менеджменту, як окремий засіб комплексної модернізації, 

має бути спрямована на цілі розвитку і порядок удосконалення комплексної системи 

управління підприємством і його складовими частинами для забезпечення ефективних 

рішень в процесі системної раціональної діяльності підприємства. 
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

У сучасних умовах розвитку ринку, компаніям, що укоренилися в ньому, і тим, що 

тільки виходять на ринок, доводиться усе складніше. Їх проблеми пов’язані з високим рівнем 

жорсткої конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг, перенасиченням рекламних і 

інформаційних потоків, зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з 

постійними змінами кон’юнктури й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть 

завоювати все більші частки. Тому для успішного виживання і функціонування компанії, 

підвищення якості продукції, треба вміти передбачати труднощі, з якими вона може 

зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть відкритися для неї. Одним з 

основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрішні і 

зовнішні чинники, які впливають на розвиток компанії є SWOT-аналіз. 

SWOT – початкові літери слів Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), 

Opportunities (Можливості), Threats (Загрози). В 1963 році в Гарварді на конференції з 

проблем бізнес-політики професор К.Ендрюс вперше публічно озвучив акронім SWOT. Цей 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/conf/2014-3/doc/4/09.pdf
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акронім був представлений візуально у вигляді матриці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз був 

заснований на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції, пізніше - 

став використовуватися в ширшому значенні - для конструювання стратегій. Тобто з появою 

SWOT-моделі аналітики отримали інструмент для своєї інтелектуальної праці. 

SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для 

підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, 

результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору 

стратегій підприємства. Він проводиться з метою дослідження підприємства як 

господарюючої системи у певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз — це своєрідний 

інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але 

дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням 

власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій 

підприємства з урахуванням їхніх особливостей - адаптації до середовища або формування 

впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що 

стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, 

обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 

застосування методів організації такої роботи. 

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних про 

можливості компанії і загрози просування її на ринку товарів і послуг. Тому, для досягнення 

цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться наступні завдання: виявлення маркетингових 

можливостей, які відповідають ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розробка 

заходів щодо знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й зіставлення 

їх з ринковими можливостями; визначення слабкостей фірми та розроблення стратегічних 

напрямів їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її 

стратегічних пріоритетів. 

Для здійснення SWOT-аналізу на підприємстві необхідне відповідне інформаційне 

забезпечення, яке повинно включати: базу даних; методи та моделі, необхідні для SWOT-

аналізу; набір організаційних і методичних прийомів, необхідних для підвищення надійності 

інформаційного забезпечення. 

При проведенні SWOT-аналізу необхідно ретельно визначити сферу кожного SWOT-

аналізу, зрозуміти відмінності між його елементами, бути об’єктивним і використовувати 

різносторонню вхідну інформацію, уникати просторових і двозначних заяв. SWOT-аналіз 

повинен проводитися за участю всіх найважливіших членів даної організації. Це стосується 

загальної ідентифікації слабких і сильних сторін, які усередині організації мають бути добре 

видні. SWOT-аналіз може виконуватися із застосуванням методу «мозкового штурму». При 

проведенні SWOT-аналізу повинні використовуватися раніше проведені дослідження 

громадської думки. 

Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох етапів: 

І. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства (табл. 1). Перший етап 

дозволяє визначити, які сильні сторони і недоліки підприємства. Для цього необхідно: 

скласти перелік параметрів, по якому оцінюватиметься підприємство; по кожному параметру 

визначити, що є сильною стороною підприємства, а що – слабкою; зі всього переліку 

вибрати найбільш важливі сильні і слабкі сторони підприємства. 

ІІ. Визначення ринкових можливостей і погроз (табл. 2). Це своєрідна «розвідка 

місцевості» - оцінка ринку. Цей етап дозволяє оцінити ситуацію поза вашим підприємством і 

зрозуміти, які у вас є можливості, а також, яких погроз слід побоюватися. 

ІІІ. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і погрозами 

ринку. Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку і узагальнення результатів 

SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT, яка має наступний вигляд (рис. 1). 
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Таблиця 1 

Загальні характеристики сильних і слабких сторін підприємства, що використовуються 

в SWOT-аналізі 

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки  

-конкурентні переваги (унікальність); 

-сильна позиція у специфічних ринкових 

сегментах, добре знаний лідер; 

-жорсткий конкурент на ринку; 

-стратегія наступу чи інша важлива 

стратегія; 

-сприяння зростанню чисельності цільових 

груп споживачів чи їхній лояльності; 

-вища за середню обізнаність про стан 

ринку; 

-можливості захисту від конкурентів; 

-диференціація виробів, обґрунтована 

диверсифікація; 

-достатні фінансові ресурси; 

-вищі за середні технологічні та 

інноваційні навички; творчий менеджмент; 

-добре вивчений ринок, потреби покупців; 

-вища за середню рентабельність і 

прибутковість та маркетингові навички. 

-відсутність реальних конкурентних переваг; 

-постійні атаки з боку ключових конкурентів; 

-нижчі за середні темпи зростання; 

-брак фінансових ресурсів, 

недостатній  прибуток; 

-втрата репутації у споживачів; 

-«пасти задніх» у розвитку продукції, вузька 

спеціалізація; 

-недоліки в стратегічній діяльності; 

-брак дій для пом’якшення конкурентного 

тиску; 

-виробництво з високими витратами, старіння 

потужностей; 

-відсутність реальних особливих навичок у 

галузі менеджменту, брак талантів; 

-«новачок» у бізнесі, чию репутацію ще не 

доведено;  

-відсутність міцної позиції, щоб боротися із 

загрозами; 

Таблиця 2 

Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства, що використовуються в 

SWOT-аналізі 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

-розвиток економіки країни; 

-соціально-політична стабільність; 

-обгрунтоване законодавство; 

-обслуговування додаткових груп споживачів; 

-входження у нові ринки (сегменти); 

-розширення виробництва для задоволення 

потреб споживачів; 

-споріднена диверсифікація, товари з 

доповненнями; 

-вертикальна інтеграція; 

-можливість руху в бік більш привабливих  

-інфляція; 

-велика ймовірність виникнення нових 

конкурентів (в т. ч. іноземних); 

-зростання збуту товарів-замінників; 

-уповільнений темп зростання ринку; 

-«ворожі дії» з боку держави; 

-тенденції до рецесії та скорочення ділового 

циклу; 

-виникнення труднощів при укладанні договорів 

із постачальниками та споживачами; 

-зміни в потребах і смаках споживачів; 

негативні демографічні зміни; 

-негативна екологічна ситуація; 

-соціально-політична нестабільність. 

-стратегічних груп; 

-самозаспокоєність ключових конкурентів; 

-швидке зростання ринку. 

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні 

певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного типу: 

поле СіМ — передбачає розробку стратегій підтримки та розвитку сильних сторін 

підприємства щодо реалізації можливостей зовнішнього середовища; поле СіЗ — орієнтує 

стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів; поле 

СлМ — спрямовує дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких 

сторін його внутрішнього потенціалу; поле СлЗ — передбачає розробку такої стратегії, яка б 

дала змогу підприємству не тільки зміцнити свій потенціал, а й відвернути можливі загрози у 

зовнішньому середовищі. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як 

подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є важким завданням. 
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Рис. 1. Матриця SWOT 

SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як переваги, так і недоліки. 

Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі кошти на його 

проведення, а також гнучкість і наявність безлічі варіантів. Також, це систематизація знань 

про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес стратегічного планування; 

можливість визначити конкурентні переваги підприємства та сформувати стратегічні 

пріоритети, періодично проводити діагностику ринку та ресурсів підприємства. Недоліками 

SWOT-аналізу, які потрібно враховувати є: неможливість врахування всіх сил і слабкостей, 

можливостей і загроз; суб'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища; погана адаптація до середовища, що постійно змінюється. 

Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для здійснення стратегічного 

планування, оскільки його методика - ефективний, доступний, дешевий засіб оцінки стану 

проблемної та управлінської ситуації в установі. Він дозволяє систематизувати проблемні 

ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні 

діяльності та розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього 

бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж 

конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і уникнути небезпек; приймати зважені 

рішення, що стосуються розвитку бізнесу. Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення 

грають сьогодні ключову роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять 

вирішальний вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВНА ГАРАНТІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕПЕКИ 
 

В сучасному світі кожна людина має потребу постійного захисту свого життя, а отже 

своїх життєво важливих екологічних інтересів у сприятливому чистому середовищі. 

Ефективну діяльність підприємства у сфері екологічного менеджменту розглядають як 

основну гарантію екологічної безпеки та можливості управління екологічними ризиками в 

процесі проектування й експлуатації об'єктів. 

Екологічний менеджмент - ініціативна й результативна діяльність економічних 

суб'єктів, спрямована на досягнення їхніх власних екологічних цілей, проектів і програм, 

розроблених на основі принципів екоефективності й екосправедливості. Екологічний 

менеджмент можна трактувати як екологічно безпечне управління виробництвом, завдяки 
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якому досягають оптимального співвідношення між екологічними та економічними 

показниками [1].  

Він вивчає управлінські взаємини в організації, що забезпечують її стійкий розвиток, 

охорону навколишнього середовища, безпеку життєдіяльності людини, раціональне 

використання природних ресурсів і екологічну безпеку організації і її діяльності, направленої 

на реалізацію екологічних цілей і програм впливу на навколишнє середовище та формує 

знання екологічної стратегії розвитку суспільства, управління природокористуванням та 

природоохоронною діяльністю, які визначаються біологічними і соціально-економічними 

особливостями об’єкта господарювання, стратегічними цілями суспільства і дозволяє 

організації виживати і досягати своїх цілей в довгостроковій перспективі.  

Орієнтація на екологічний розвиток підприємницьких структур повинна вирішити 

завдання збільшенні виробництва продовольства і агросировини, підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності, дотримання вимог екологічної безпеки. На перший план у 

вирішені такого завдання постає розробка і впровадження в практику с.-г. діяльності нових 

поколінь технічних засобів і технологій вирощуваних с.-г. культур і утримання худоби, 

агрохімічних і біологічних засобів виробництва. 

Сучасна екологічна політика повинна стимулювати дотримав екологічних вимог, нормативів 

та зниження техногенного навантаження природу, а саме заохочення суб'єктів 

господарювання до зниження обсягу шкідливих викидів і відходів виробництва, відновлення 

земельного ресурсу [2]. 

Для вирішення основних екологічних проблем при виробництві продукції на 

підприємстві створюється система управління навколишнім середовищем, яка є частиною 

загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність по 

плануванню, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для 

розробки, здійснення і аналізу екологічної політики. 
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КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасний реальний світ диктує свої закони: прискорений технічний розвиток, 

утворення глобальної техносфери, ускладнення життєво важливих завдань для 

відтворювання населення, що вимагає нових підходів до осмислення перспектив суспільного 

розвитку. Конкуренція вимагає раціональної поведінки як умова присутності на ринку. Вона 

стимулює раціональність. Конкуренція не може функціонувати серед людей, які не мають 

підприємницького хисту. 

У ринковій системі менеджменту та в ефективному господарюванні, категорія 

«конкурентостійкість» є одними з ключових, оскільки в ньому виражаються економічні, 

науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові можливості не тільки 

окремого підприємства, галузі, але й економіки країни [1]. В свою чергу підприємництво дає 
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змогу розширити сферу прикладання праці, створити нові можливості для працевлаштування 

незайнятого населення і вивільнених працівників з неефективно діючих підприємств [2]. 

Історичний шлях розвитку конкуренції являє собою послідовний процес переходу від 

конкурентної поведінки окремих виробників, цехів, малих підприємств, фірм у відносинах 

між собою до суперництва великих господарських об’єднань, комплексів, компаній, галузей, 

видів діяльності аж до економік окремих країн. 

На сучасному етапі конкуренція ведеться насамперед між гігантськими об’єднаннями, 

всередині них, а також між підприємствами немонополістичного сектора економіки та різних 

форм власності. Її особливістю є те, що центр боротьби все більше переміщується зі сфери 

обігу у сферу виробництва, з галузевого на міжгалузевий, з національного на 

інтернаціональний рівень. Основними напрямами спрямування дії механізму 

конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств як запоруки стратегічного розвитку 

національної економіки є як забезпечення конкурентоспроможного становища підприємства 

на ринку (підвищення ефективності використання конкурентного потенціалу, збільшення 

обсягів замовлень від існуючих споживачів, підвищення якості продукції, нарощення 

виробничих потужностей, стійке збільшення прибутку), так і забезпечення 

конкурентостійкості у просторі і в часі (надання переваг та забезпечення найтривалішого 

періоду утримання конкурентних позицій, життєдіяльності та стійкого розвитку 

підприємства, покращення його іміджу).  
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ЕТАПИ  ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Основою діяльності підприємства є операційна система, яка потребує відповідного 

управління менеджерів, переважні компетенції яких ґрунтуються на аналітичному мисленні 

та здібностях, можливостях і вмінні сприймати та оцінювати переваги нових технологій, 

застосовувати широке коло знань у галузі аналізу, організації виробництва, технології. 

Кожне підприємство виконує свої операційні функції, тобто здійснює діяльність з 

виробництва продукції або надання послуг, яких потребують споживачі [1]. 

Поняття "операція" передбачає виробництво предметів особистого або виробничого 

споживання, виконання підрядних робіт і надання послуг. Тому термін «операції» набагато 

ширший за термін «виробництво», оскільки перший з них означає не тільки виробництво 

товарів, але й надання послуг. Виходячи з цього, під операціями як видами діяльності слід 

розуміти виробництво, постачання, транспортування, сервіс.  
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Однією з причин, що гальмує підвищення ефективності систем оперативного 

управління виробництвом, є універсальний характер наявного математичного забезпечення 

управління, орієнтованого на широке коло задач без урахування специфічних особливостей 

виробництва і прояву зовнішнього середовища. Такий підхід призводить до некоректної 

постановки задач, побудови неадекватних математичних моделей і одержанню неефективних 

планових і управлінських рішень [2]. 

Формування нових планових показників в процесі удосконалювання господарського 

механізму приводить до необхідності корегування існуючих і розробки нових математичних 

моделей, створення нових методів і алгоритмів оптимізації. Тому розробка і дослідження 

математичних моделей та інструментальних засобів моделювання й оптимізації бізнес-

процесів оперативного управління виробництвом є досить актуальною задачею. 

Термін "операції" є досить широким і стосується промислового та 

сільськогосподарського виробництва, а також надання послуг організацією будь-якого типу 

(державною, приватною тощо) [3].  

Операційна функція охоплює всі дії, результатом яких є товари, послуги, що 

пропонуються організацією на ринку. Без цієї функції, зрозуміло, ніяка організація існувати 

не може. Для здійснення операційної функції створюється відповідна операційна система.  

Операційна система створюється та функціонує, враховуючи стратегію операційної 

діяльності, яка, в свою чергу, є однією з функціональних стратегій (субстратегій) розвитку 

організації. Стосовно промислового підприємства повна система виробничої діяльності 

називається операційною системою [4].  

За часту операційну систему подають як сукупність трьох взаємопов'язаних 

підсистем: переробної, підсистеми забезпечення та підсистеми планування і контролю. 

Переробна підсистема здійснює продуктивну діяльність, пов'язану безпосередньо з 

перетворенням вхідних величин у вихідні результати [5]. 

Підсистема забезпечення не пов'язана прямо з виробництвом виходів, але виконує 

необхідні функції забезпечення переробної підсистеми. 

Підсистема планування та контролю отримує від переробної системи інформацію про 

стан системи. Інформація надходить із мікросередовища (цілі, політика, персонал тощо) та із 

зовнішнього середовища (попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку техніки 

тощо) [6]. 

Основною метою операційного менеджменту є виробництво продукції вчасно та з 

мінімальними затратами [7]. Завдання кожного виробничого підрозділу можуть бути 

різними, але основна управлінська мета залишається однією для всіх: безумовне виконання 

заданої виробничої програми і досягнення при цьому мінімальних витрат матеріалів, праці, 

часу та грошових засобів.  

У сучасних умовах господарювання специфіка управління виробництвом 

визначається з врахуванням ринкових умов, які з середини 80-х років характеризуються 

такими чинниками:  

• скорочення життєвого циклу товару, розширення номенклатури виробів при 

зменшенні їх обсягів (а не виробництво великих партій стандартних продуктів);  

• значне ускладнення технологічних процесів, що зумовлює підвищення вимог до 

кваліфікації та рівня підготовки персоналу;  

• зростання вимог до рівня якості обслуговування та термінів виконання замовлень, 

що викликає труднощі у використанні традиційних виробничих систем та у механізмі 

прийняття рішень [3,4].  

Вдосконалення менеджменту у сфері виробництва передбачає: орієнтацію діяльності 

підприємства на довготривалу перспективу; проведення фундаментальних наукових 

досліджень: диверсифікацію виробництва; інтенсивну інноваційну діяльність; максимальне 

використання творчої активності персоналу [8]. Операційний менеджмент охоплює всю 

сукупність управлінських рішень, що забезпечують досягнення підприємством встановлених 



51 
 

цілей його функціонування. Завданнями операційного менеджменту є постачання, 

виробництво, реалізація, фінансування, інвестування. 

Операційний менеджмент – це управління виробничими процесами, які спрямовані 

на перетворення ресурсів на товари й послуги. Процес перетворення вимагає організації. 

Завдяки взаємозв’язку з виробництвом операційний менеджмент часто називають 

менеджментом виробничих операцій. 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту полягає в сукупності 

взаємопов’язаних складових, кожна з яких робить свій внесок у характеристику цілого. 

Основою операційного менеджменту є операційна система. 

Операційна система – це повна система виробничої діяльності будь-якої організації 

(об’єкта), яка становить собою сукупність трьох взаємозалежних підсистем [9]: 

 підсистема планування й контролю (забезпечує, інформує про стан загальної системи 

та незавершеного виробництва); 

 переробна (перетворює вхідну величину на вихідний результат); 

 підсистема забезпечення (виконує необхідні функції забезпечення переробної 

підсистеми). 

Управління операційною системою ґрунтується на принципах, які відображають 

ринкові умови господарювання. 

Операційний менеджмент формує стратегію операційної системи, залучає засоби 

виробництва для досягнення ефективності. Виходячи з цього, операційна система з технічної 

точки зору є послідовністю факторів і операцій, поданих у вигляді схеми: ресурси – витрати 

– результат [10.  

Оцінка операційної стратегії передбачає порівняння результатів роботи з місією і 

цілями організації. При цьому під місією організації слід розуміти чітко виражену причину її 

існування. 

Сукупність взаємопов’язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у 

результаті яких ресурси перетворюються на готові вироби (послуги), становить операційний 

процес. Ефективність операційного процесу залежить від часу його здійснення та ступеня 

неперервності. Операційний процес може бути диференційований за такими критеріями: 

 обсягом і змістом виробничої програми; 

 часом, який є в розпорядженні підприємства; 

 простором, який виражений у виробничій площі – робочих місцях і машинах. 

Регулювання продуктивності операційної системи складається з таких елементів: 

 забезпечення основи для регулювання; 

 розроблення стратегічних планів обґрунтування програми продуктивності; 

 розроблення підходів до стратегій і методів вимірювання та оцінки продуктивності. 

Планування розвитку підприємства, створення та освоєння нових виробів (продукції), 

підвищення якості та конкурентоспроможності неможливо здійснювати без відповідного і 

взаємоузгодженого планування зростання продуктивності праці, матеріального й морального 

стимулювання всіх цих процесів. 

Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування 

структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має аналіз 

визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки 

матеріальні витрати займають найбільш питому вагу. Визначення критеріїв удосконалення 

операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві полягає в тому, що 

ефективне використання операційних процесів приведе до зменшення витрат, собівартості 

продукції, підвищення рентабельності, покращення матеріального і фінансового становища 

сільськогосподарського підприємства [7,11]. 

Таким чином, якщо операційна функція буде виконуватися не ефективно, й саме  

підприємство  не буде мати очікуваного результату та бажаного ефекту.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

На заваді широкому розвитку підприємництва в аграрній сфері України стоять певні 

складності. Серед них: відсутність достатніх грошових заощаджень (первинного капіталу) 

працівників сфери АПК - потенційних підприємців; малооб'єктної виробничої і 

обслуговуючої матеріально-технічної бази; належного правового захисту і певних 

юридичних гарантій підприємців з питань власності, розпорядження майном, отримання і 

розподілу доходів [1].  

Оперативне управління складається з оперативного планування виробництва і 

диспетчеризацій. Оперативне планування виробництва – це доведення затвердженої річної 

виробничої програми підприємства до кожного цеху, ділянки й робочого місця у вигляді 

оперативно-календарних планів і організація їх виконання. 

Ефективність оперативного управління підприємством залежить від ступеня 

досконалості самої системи оперативного управління і якості праці персоналу її органів. 

Оцінними показниками якості праці лінійного керівника можуть слугувати різноманітні 

техніко-економічні показники: 

 ступінь виконання зобов'язань щодо постачання продукції; 

 рівномірність випуску продукції; 
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 зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації внутрішньозмінних втрат 

робочого часу; 

 ступінь завантаження робочих місць; 

 коефіцієнт корисного використання робочого часу; 

 частка приросту продукції, що випускається, за рахунок зниження втрат робочого 

часу. 

Основним завданням оперативного планування є забезпечення планомірного 

ритмічного виробництва з метою виконання зобов’язань з постачання продукції за умови 

найкращого використання виробничих ресурсів, а також мінімального зв’язування 

оборотних коштів на всіх стадіях виробничого процесу. 

Під виробничою потужністю підприємства розуміється найбільш можливий річний 

випуск продукції в номенклатурі і асортименті, встановлений планом, за умови повного 

використання виробничого устаткування і площ на основі застосування прогресивної 

технології і найраціональніших методів організації праці і виробництва [2,3]. 

Планова виробнича потужність розраховується на певний плановий період. Проектна 

потужність підприємства – задана величина обсягу випуску продукції, яка береться як 

базовий показник для проектування підприємства, що будується або реконструюється. 

Виробнича потужність визначається за потужністю провідних підрозділів (цех, 

ділянка, група устаткування) з урахуванням заходів, спрямованих на ліквідацію «вузьких 

місць». 

Провідний підрозділ – це підрозділ, в якому виконуються основні технологічні 

операції з виготовлення продукції, де витрачається найбільша частка живої праці і 

зосереджена більшість основних фондів даного підрозділу. 

Виробнича потужність залежить від таких чинників, як кількість і склад устаткування, 

прийнятий режим роботи устаткування, продуктивність устаткування або трудомісткість 

продукції, що випускається на цьому устаткуванні. 

Резерви поліпшення використовування виробничої потужності поділяються на: 

 екстенсивні (ліквідація втрат часу в роботі устаткування); 

 інтенсивні (ступінь оволодіння всіма працівниками діючою новою технікою і 

технологіями). 

Виробництво валової сільськогосподарської продукції було зосереджено переважно в 

державних підприємствах (34%) і колективних господарствах (58%).  В особистих підсобних 

господарствах громадян виробляється 8% валової сільськогосподарської продукції. 

Характерно, що в США структура виробництва сільськогосподарської продукції за формами 

власності товаровиробників цілком протилежна.  

На державні ферми (переважно ферми навчальних закладів, науково дослідних 

установ тощо) припадає тільки 0,6%, на корпорації і спільні ферми (колективні, акціонерні 

або пайові господарства) - 40,2, на сімейні ферми - 59,2 % загального обсягу реалізованої 

сільськогосподарської продукції [1].  

Фактичне використовування виробничих потужностей у ринкових умовах 

визначається такими чинниками, як кон’юнктура ринку, конкурентоспроможність товару, 

матеріально-технічне забезпечення виробництва, забезпеченість робочою силою. 

Основними принципами оперативного регулювання виробництва і роботи 

диспетчерської служби є: оперативність, централізованість і профілактика. 

Оперативність ґрунтується на постійній всебічній обізнаності про хід виробництва, 

яка досягається інформацією про дані оперативного обліку, спадкоємністю в роботі 

диспетчерів і постійній дії на виробництво на основі отриманої інформації. 

Оперативність у роботі диспетчерської служби досягається обізнаністю диспетчерів 

про хід виробництва і відхилень, що виникають в ньому, від нормальних умов роботи. 

Обізнаності диспетчерів сприяє систематичне проведення диспетчерських оперативних 

нарад і системи регулярної інформації диспетчерської служби про хід виробництва [4]. 
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Зростання динамічності економічних відносин і глибинна трансформація їх 

внутрішньої природи, підвищення ролі інноваційного чинника у забезпеченні 

конкурентоспроможності та довгострокової ефективності сільськогосподарських 

підприємств визначають необхідність переосмислення аналітичного інструментарію 

управління нею.  

Для оцінки сучасного стану розвитку сільського господарства важливо детально 

проаналізувати кожну з форм прояву аграрної кризи, простежити тенденції зміни параметрів 

обсягу та структури сільськогосподарського виробництва, а також рівня його ефективності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

На сьогоднішній день в Україні сформувалися екологічна політика, екологічне 

законодавство, екологічне управління, покликане забезпечити відтворювальний розвиток 

суспільства, який, у свою чергу, завдяки економному використанню та відтворенню 

природних ресурсів дає змогу задовольнити потреби сучасного покоління, не піддаючи 

небезпеці життя і благополуччя поколінь. 

Українські вчені приділяють значну увагу дослідженню екологічних проблем та 

перспективного розвитку. Зокрема, можна назвати таких вчених, як  Б.М. Данилишин, С.І. 

Дорогунцов, В.С. Міщенко, Л.Г. Мельник та вирішення регіональних екологічних проблем 

належать науковцям В. Паламарчуку, Л. Ф. Кожушко тощо.  Як відомо, система екологічного 

менеджменту – це частина загальної системи менеджменту, що включає в себе організаційну 

структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також 

процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів 

реалізації і вдосконалення екологічної політики, її цілей і завдань [1]. 

 При цьому коли Україна проголосила курс на інтеграцію до Європейського Союзу, 

країни якого підтримують спільну зовнішню політику і систему безпеки, співпрацюють у 

галузі юрисдикції та вирішення екологічних проблем. Однією з найважливіших умов вступу 

до ЄС є належний рівень природоохоронної діяльності та екологічної безпеки країни, а 

також відповідність її екологічного законодавства вимогам основної частини 

природоохоронного законодавства ЄС [2]. Таким чином необхідність і своєчасність 

впровадження екологічного менеджменту,як ефективного інструменту розвитку 

підприємства, визначається не тільки погіршенням екологічного стану, але й зростаючими 

вимогами до системи управління, пов’язаними з закономірними тенденціями розвитку 

сучасного виробництва, новими тенденціями науково-технічного прогресу, збільшенням 

виробничих потужностей для нових технологій, загостренням впливу виробництва як на 

локальному, так і глобальному рівнях.  
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Основними тенденціями розвитку інноваційного екологічного менеджменту є: 

підвищення значення й ефективності управлінської праці; підтримання і стимулювання 

проектів організаційних інновацій; раціоналізація інформаційного забезпечення системи 

управління; динамічність об’єктів управління; децентралізація управлінських функцій, 

інвестиційної діяльності, науки і мислення людей [3]. У зв’язку із закономірністю 

забезпечення нової якості суспільного розвитку, подальшим розвитком глобалізаційних 

процесів в останні роки виявляються стійкі тенденції до підвищення ролі екологічних 

факторів та економічного зростання. Екологічні фактори набувають системного значення, 

вони все більшою мірою визначають стратегічне майбутнє національних економік, їх 

суб’єктів. Отже, екологічний менеджмент стає не тільки складовою системи менеджменту, 

але й відіграє першочергову роль в цій системі, так як інші складові базуються на принципах 

екологічного менеджменту.  
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РИНОК ЗЕМЛІ ЯК ВАЖЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  КРАЇНИ 

 

У зв'язку з тим, що наприкінці ХХ століття з'явилася необхідність формування ринку 

землі задля високої соціально-економічної ефективності земельних відносин, подолання 

бюрократичної протидії, оптимізації структури земельного фонду країни. Цей процес не є 

швидким, а навпаки дуже складним і тривалим у часі. Проблема удосконалення земельних 

відносин в Україні в останні роки стала однією з найбільш актуальних та шикоро 

обговорюємих. 

Необхідність ринку земель обумовлена низкою причин. По-перше, це залучення до 

економічного обороту землі; по-друге, зміцнення матеріально-фінансової бази 

територіальних громад; по-третє, надання стабільності ринку нерухомості; по-четверте, 

залучення до аграрного сектора фінансових ресурсів. Всі ці фактори будуть забезпечувати 

найбільш раціональне, високоефективне використання і відтворення земельних ресурсів. 

До одних з найважливіших завдань державно-економічної політики нашої країни 

належить формування цивілізованого ринку землі. Ця проблема торкається інтересів 

суспільства, його майбутнього. Ринок землі – це інституційна система, механізм взаємодії 

між покупцем та продавцем у зв'язку купівлі-продажу землі. У ринкових умовах ціна землі, 

як і будь-якого товару, залежить від попиту і пропозиції. Основна мета оцінки земель – 

надати право власності на землю грошове значення. Ціни, що формуються, будують прямо 

пропорційні попиту і обернено пропорційні пропозиції. 

Ринок сільськогосподарських земель є важливим елементом ринкової економіки, і 

його організаційно–правова інфраструктура досить ґрунтовно досліджена, випробувана та 

встановлена в розвинених країнах світу, де особлива увага приділяється власності сільсько-

господарських земель. Це питання є чутливим для розвинених країн і принципово важливим 

для країн з перехідною економікою, де ринки сільськогосподарських земель є менш розвине 

ними і недостатньо регульованими. Україна має унікальну можливість вивчити, оцінити й 

обрати найкращий світовий та європейський досвід та практику.  
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Успішне функціонування ринку землі потребує належного інституційного 

забезпечення, наприклад, розробку та ведення земельного кадастру, проведення 

інвентаризації земель, створення відповідного державного органу, який опікуватиметься 

землями державного земельного фонду, запровадження земельного банку чи органів, які 

здійснюватимуть земельні торги, запровадження необхідних оціночних організацій, тощо. 

Таким чином, ринок земель має подвійне розшифрування. З економічної точки зору, це 

форма руху землі в якості товару в системі товарно-грошових відносин, а з точки зору 

правових відносин, за рахунок ринку земель держава реалізує свої права, права суб'єктів 

господарювання на землю.  

Насамперед, земля – це природне багатство.  У мірі розвитку продуктивних сил вона 

перетворюється в об'єкт соціально-економічного зв'язку, головний засіб виробництва у 

сільському господарстві, просторовий базис розміщення усіх галузей господарства. В 

економічному секторі земля виступає об'єктом земельних відносин. 

Людина – це частина природи. Це беззаперечливий факт. Разом з людським 

суспільством набирає обертів і розвитку поняття симбіозу "людина-земля". Україна має 

великий потенціал для створення ефективної аграрної сфери, котра в майбутньому 

сприятиме залученню інвестицій у сільськогосподарське виробництво, підвищенню 

ефективності використання і охорони земель, і, найголовніше, забезпечить реалізацію 

громадянами своїх прав щодо використання земельної власності. Так, для кожної країни свої 

умови існування, кожна з них знаходиться на різних сходинках розвитку, як суспільного, так 

і загального. Однак, не враховуючи реальних змін і напрямів, що відбуваються в світі, не 

можна проводити перетворення взаємовідносин "людина-земля". 

Необхідним є урахування усіх об’єктивних і суб’єктивних умов розвитку суспільства, 

їх глибокий аналіз для того, щоб у ході реформування земельного ладу усунути дійсно 

застарілі відносини і по-новому організувати виробництво, усе економічне життя в інтересах 

більшості людей і суспільства в цілому. 

Наприкінці маю відмітити, що, оскільки, земля є найціннішим багатством та головним 

засобом виробництва в сільському господарстві, то для забезпечення ефективного розвитку 

агробізнесу держава повинна створювати програми економічного регулювання сільського 

господарства і як свідчить досвід розвинених країн, це дасть змогу уникнути помилок та 

підкреслить значення інституціонального забезпечення формування ринку землі. 
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MARKETNG JAKO CZYNNIK STRATEGI ZARZĄDZANIA  I ORIENTACJI 

GLOBALNEJ  PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH JEGO 

INTERNACJONALIZACJI 

 

Pojęcia strategii internacjonalizacji i globalizacji są bardzo ważne, ponieważ przedstawiają 

one sposoby postepowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu przy formułowaniu i 

dostosowaniu jego relacji do tego otoczenia oraz kształtowania wewnętrznych procesów i struktury. 

Przedsiębiorstwa upatrujący swoich szans na rynku międzynarodowym, muszą dopasować swoją 

ofertę do otoczenia międzynarodowego, w którym się znajdują. Przez to zwiększają swoje szanse 

na rozwój, ale też stają się bardziej zróżnicowane. Jednak na początku takie przedsiębiorstwo musi 

rozpoznać otoczenie, w jakim się znajduje, aby prawidłowo dopasować swoją ofertę, [1, s.1-2].  

Czynniki wpływające na tworzenie bądź wybór strategii  

 -otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa  

 -czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa  

Otwarcie rynku w skali międzynarodowej i globalnej jest czynnikiem, dynamizującym 

rozwój przedsiębiorstw. Postęp gospodarczy, rozwój technologii, zwiększenie stopnia 
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jednorodności gustów i wymagań odbiorców w różnych krajach przyczyniają się do stopniowego 

zanikania barier w postaci granic państwowych dla działalności firm. Umiędzynarodowienie i 

globalizacja przedsiębiorstwa dotyczą z jednej strony rynków zbytu, a z drugiej powiązań z 

rynkami czynników produkcji. W praktyce oznacza to swobodny przepływ czynników produkcji i 

towarów, powiększanie się potencjalnych rynków zbytu, ale także konieczność konkurowania na 

arenie międzynarodowej. Ta globalna konkurencja wymusza na zarządzających zmianę sposobu 

myślenia na temat strategii przedsiębiorstwa [2, s.39].  

Rodzaj stosowanego marketingu zależy od ogólnej orientacji strategicznej przedsiębiorstwa. 

Odzwierciedla ona sposób postępowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu, który 

związany jest ze stopniem jego umiędzynarodowienia. Zwykle wyróżnia się orientacje:  

 ETNOCENTRYCZNĄ  

 POLICENTRYCZNĄ  

 REGIOCENTRYCZNĄ  

 DUALNĄ zwaną też OPORTUNISTYCZNĄ, INTERAKTYWNĄ czy TRANSNARODOWĄ. 

[3, s.2-4]  

Etnocentryczna orientacja marketingowa- przeważa w początkowych stadiach 

internacjonalizacji. Jej koncepcja polega na wykorzystaniu za granicą przewagi konkurencyjnej 

uzyskanej na rynku krajowym i realizowaniu jej przy pomocy takich samych działań 

marketingowych, jak w kraju macierzystym. 

Dla wielu przedsiębiorstw policentryczna orientacja marketingowa (wielu odrębnych 

rynków) związana jest z drugim etapem internacjonalizacji. W tym przypadku przedsiębiorstwo 

stara się uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez dostosowanie swoich produktów i działań 

marketingowych do zróżnicowanych wymagań rynków zagranicznych. Aby sprostać tym 

wymaganiom, celowe jest utworzenie na ważniejszych rynkach filii, spółek córek lub joint venture, 

które miałyby charakter nie tylko handlowy, lecz również produkcyjny.  

Globalna orientacja marketingowa (integracyjna) oznacza geo- lub regiocentryczne 

nastawienie przedsiębiorstwa, tj. traktowanie świata lub określonego regionu świata jako w 

zasadzie jednego, identycznego rynku. Ignoruje ono istniejące granice, specyfikę poszczególnych 

krajów i zróżnicowane czynniki otoczenia, dostarczając jednakowy produkt na wszystkie rynki przy 

zastosowaniu jednakowego marketingu. U podstaw tej strategii leży dążenie do uzyskania przewagi 

konkurencyjnej w skali globalnej (regionalnej) poprzez minimalizację jednostkowych kosztów 

produkcji. Im przedsiębiorstwo uzyska większy udział w rynku światowym, tym jego koszty 

jednostkowe mogą być niższe, ponieważ masowa produkcja standaryzowanych wyrobów 

umożliwia osiągnięcie efektu skali oraz korzyści uczenia się. Obniżenie kosztów osiągane jest 

poprzez tworzeni zintegrowanego w skali światowej „łańcucha wartości”  

Marketingowa orientacja dualna zwana także oportunistyczną, interaktywną lub 

transnarodową dąży do osiągania korzyści z globalnej integracji i konieczność dostosowania się do 

warunków lokalnych. Jej rolę można zawrzeć w stwierdzeniu „lokalnego tyle, co konieczne, 

globalnego tyle, co możliwe”. Branże, w których jest stosowana strategia dualna, z ekonomicznego 

punktu widzenia są postrzegane jako globalne. Jednak specyficzne potrzeby i wymagania 

konsumentów oraz środki protekcjonistyczne podejmowane przez kraje goszczące decydują o 

stosowaniu elastycznej strategii uwzględniającej te warunki [4, s.80].  

Wnioski.  

Każde przedsiębiorstwo, chcące istnieć na rynku zagranicznym, musi najpierw rozpoznać 

otoczenie, w którym będzie prowadzić działalność i tylko wtedy dopasować odpowiednią strategię. 

Zatem czynniki otoczenia i cechy przedsiębiorstwa są podstawą do podjęcia decyzji, która musi 

spełniać kryterium, które zapewni zgodności między nimi a wybraną strategią zarządzania i 

orientacją marketingową. Rodzaj orientacji będzie również wpływał na inne elementy strategii 

internacjonalizacji i globalizacji. 
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3. Сучасні тенденції розвитку та організації менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

 
Бігун І.Т. 

д.е.н., проф. Гринкевич С.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ У 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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 є аграрні підприємства Львівської області. Львівська область – 

адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Львівська область займає площу 

21800 км², населення станом на 1 січня 2011 року 2 544 748 жителів. 

Практика господарювання підприємств України свідчить про те, що впровадження 

маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, але повною мірою ще не 

використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю, частіше це робиться 

хаотично, безсистемно, або недостатньо кваліфікованими фахівцями. 

Метою написання роботи є створення маркетингової служби, що обслуговуватиме 

аграрні підприємства. Плата за послуги маркетингової служби повинна покривати витрати на 

здійснення маркетингових досліджень. Служба може бути Львівської області. Чимало 

підприємств, що функціонують на даний момент, не приділяють значної уваги розвитку 

маркетингового відділу у своєму підприємстві з різних причин, що рано чи пізно може 

призвести до банкрутства організації [3].  Підприємства мають приділяти куди більше уваги 

реалізації та збуту продукції, збільшенню прибутку за допомогою збільшення обсягів 

виробництва і реалізації продукції, ніж управлінням виробництва шляхом зниження витрат. 

Підприємства, які збільшують рівень доходів лише шляхом зниження виробничих витрат, 

рано чи пізно вибувають з бізнесу. Також одним з головних постулатів діяльності 

організацій є наступне: потрібно виробляти те, що продається, а не продавати те, що 

виробляється, що є головним принципом маркетингового підходу в управлінні науково-

технічною діяльністю, виробництвом та збутом. 

Керівник служби маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель регіональної маркетингової служби 

Маркетингова служба підприємства – це спеціальний підрозділ, який здійснює свою 

діяльність на основі принципів і методів маркетингу з метою комплексного вивчення ринку, 

забезпечення стійкої реалізації товару, ринкової орієнтації виробництва і проектно–

конструкторських робіт [1, ст.36]. Пропоную Вашій увазі модель регіональної маркетингової 

служби, що виступатиме своєрідним посередником між виробниками сільськогосподарської 

Відділ реклами 

Відділ організації збутових операцій та обслуговування запитів конкретних 

виробників та споживачів товарів та послуг 

Відділ збору інформації та проведення досліджень ринку 

Відділ прогнозування попиту на ринку 
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продукції та їх споживачами [2]. Дана маркетингова служба – це своєрідний комерційний 

проект, який співпрацюючи з Департаментом агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації, допомагав би сільськогосподарським товаровиробникам 

якнайефективніше продавати свою продукцію створена шляхом виокремлення у 

Департаменті нового структурного підрозділу або створення нового. Модель маркетингової 

служби подано на рис.1. 

Відділ збору інформації та проведення досліджень на ринку 

Даний відділ спрямовуватиме свою діяльність роботі за такими напрямками: 

 вимірювання ринкового 

потенціалу – робота над оцінкою можливості 

збуту товарів і послуг певної галузі, протягом 

певного періоду часу в ідеальних умовах; 

 визначення географічного 

положення потенційних споживачів – тут 

розглядається головне завдання маркетингу – 

зв’язати виробника і споживача в його 

географічному аспекті; 

 аналіз розподілу часток ринку 

між фірмами – для запобігання появі на 

ринку монополістів, чи навпаки вибуттю з 

бізнесу окремих підприємств, необхідно 

забезпечити «здорову конкуренцію» між ними, тобто встановити однаковий рівень розвитку 

цих підприємств, що в подальшому також сприятиме їхньому саморозвитку [4]. 

Відділ прогнозування попиту на ринку 

Тут, як і в інших, не лише маркетингових дослідженнях, використовуватиметься 

метод експертних оцінок, який в даному випадку використовуватиметься для визначення 

структури попиту на продукцію аграрних підприємств, а також передбачення прогнозу на 

наступний рік, використовуючи дану структуру, визначення потенційних споживачів, а 

головне – оцінка обсягу незадоволеного попиту за групами і видами товарів, і саме це буде 

головним напрямом діяльності, адже зв’язуватиме покупців, що не задовольнили свій попит 

з виробниками, що не реалізували свою продукцію. Відповідно до методу експертних оцінок 

в розрахунку планового обсягу реалізації використовуватимуться три показники обсягу 

реалізованої продукції: 

; 

де Опл – плановий обсяг продажу продукції підприємства, тобто той прогнозований 

попит, який буде розраховуватись; Оо; Ой та Оп – відповідно оптимістичний, ймовірний 

(раціональний) та песимістичний обсяги продажу продукції підприємства. 

Погоджуючись з тим, що будь-який прогноз має лише ймовірний характер, варто 

розрахувати довірчий інтервал: 

. 

Відділ реклами 

Визначивши цілі реклами, маркетингова служба розміщує її у засобах масової 

інформації, зокрема у спеціалізованих засобах поширення інформації про аграрну 

промисловість України. 

Відділ організації збутових операцій та обслуговування запитів конкретних 

виробників та споживачів товарів та послуг 

Робота даного відділу буде спеціалізовуватися на пошуку потенційних покупців, а 

метою діяльності даного відділу буде зв’язати покупця і продавця, допомогти їм знайти один 

одного. Також буде організовано пошук додаткових каналів збуту продукції, з метою 

запобігання понесення втрат підприємствами [5]. 

Збут  
продукції, 
тис грн. 
 
    Потенціал 
      фірми  
 
    Реальні продажі 
 
 
 
     Часовий  

період 
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Умови створення маркетингової служби та її взаємодії з аграрними 

підприємствами 

Маркетингова служба – організація, створена за рахунок вкладів її засновників чи 

інших джерел фінансування (наприклад, інвестицій). Основними клієнтами маркетингової 

служби будуть аграрні підприємства Львівської області, які за певну плату 

користуватимуться послугами маркетингової служби. Розглянемо шляхи реалізації 

сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами Львівської області, згідно з 

даними Головного управління статистики у Львівській області. 

Таблиця 1 

Шляхи реалізації сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами 

Львівської області (з 2012 по 2015 р. включно) 

Шляхи реалізації Продукція рослинництва Продукція тваринництва 

Обсяг, тис т Структура, % Обсяг, т Структура, % 

Переробним 

підприємствам 

3401 47,51 288,9 18,4 

Населенню в рахунок 

оплати праці 

4,07 0,06 0,7 0,044 

В рахунок орендної плати 

за землю 

160,2 2,21 0,003 0,0002 

На ринку 70,3 1,00 359,8 22,96 

За іншими напрямами 3524,1 49,22 917,3 58,55 

 

Виходячи з вищесказаного, можемо зробити наступні висновки: 

 серед наявних аграрних підприємств Львівської найбільшу кількість 

становлять фермерські господарства, чисельність яких (як і загальне число аграрних 

підприємств) поступово збільшується; 

 найбільшим за обсягом напрямом реалізації продукції рослинництва і 

тваринництва аграрними підприємствами Львівської області є реалізація їх переробним 

підприємствам, обсяг реалізації за цим напрямом зростають з кожним роком. Інші напрями є 

менш дохідними, тому їх обсяги зменшуються адже підприємства шукають більш 

прибуткових шляхів реалізації своєї продукції. 

Отже, основним завданням маркетингової служби, яку планується створити, є пошук 

саме цих, найбільш вигідних шляхів реалізації сільгосппродукції. Деякі агропідприємства 

вважають ризикованим розширювати своє виробництво, через ризики, пов’язані з 

реалізацією продукції, а тому прагнуть збільшити свої прибутки лише шляхом зниження 

собівартості, що є зовсім неправильним рішенням. Взаємодіючи з маркетинговими 

службами, які займатимуться пошуком потенційних покупців сільгосппродукції, 

зникатимуть ризики, пов’язані з реалізацією, адже с.-г. підприємства знатимуть обсяг партій 

продукції, які їм необхідно виготовити. Тоді вони зможуть збільшувати обсяги свого 

виробництва, не втрачаючи час на пошук споживачів. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ДОРАДНИЦТВА  В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 

РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ 

 

Найважливішим завданням розвитку суспільства є підвищення якості управління 

соціально-економічним розвитком сільських територій. 

На сьогодні в практиці державного управління в Україні фінансові та матеріальні 

ресурси, що спрямовуються на розвиток соціальної сфери села, використовуються 

неефективно. Крім того, застаріла та недосконало, у відповідності до ринкових умов, 

побудована система управління призводить до виникнення неузгодженості діяльності 

суб’єктів господарювання аграрного сектору України. 

В епоху розвитку промисловості, індустрії, сучасної техніки та новітніх технологій, 

зростання великих міст і значної концентрації людських ресурсів, виникла потреба в 

оптимальному поєднанні принципів державного та ринкового регулювання. Більшість 

сільських та селищних рад, а також і районних рад не в змозі самостійно вирішувати 

соціально-економічні проблеми, що виникають в сільській місцевості. Саме тому виникла 

необхідність поєднання регуляторних переваг ринку і держави та інформаційно-

консультаційного забезпечення через створення та функціонування мережі 

сільськогосподарських дорадчих служб. 

Слід зауважити, що система сільськогосподарського дорадництва у будь-якій країні 

світу має досить складну організаційну структуру та методологію діяльності. 

Збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства, стимулювання 

економічного росту, підвищення рівня добробуту сільського населення, боротьба з бідністю, 

усунення соціальних негараздів, раціональне використання природних ресурсів – основні 

компоненти розвитку сільської місцевості. Розвиток соціальної сфери села практично 

неможливий без підтримки з боку держави, ефективним інструментом якої можуть стати 

саме сільськогосподарські дорадчі служби. 

Сільськогосподарська дорадча діяльність в сучасних умовах розглядається, в 

основному, як організований обмін інформацією та цілеспрямована передача навичок. На 

сьогодні це широкомасштабна діяльність, яка повинна координуватися та контролюватися 

органами державної влади з метою напрацювання досвіду, розробки методики і методології 

її здійснення. 

Як показує досвід розвинених країн світу – всі вони розпочинали 

сільськогосподарську дорадчу діяльність (Extensionservice, інформаційно-консультаційне 

забезпечення) через створення державних служб або служб при державних аграрних 

університетах і лише після того, як формувався позитивний імідж цих служб, накопичувався 

достатній обсяг інформації та досвід роботи з сільськогосподарськими товаровиробниками, 

вони починали створення мереж приватних служб, що здійснювали дорадчу діяльність на 

комерційних засадах. 

На сьогодні більш ніж у 200 країнах світу важко уявити ефективний розвиток 

сільських територій без інформаційно-консультаційного обслуговування з боку 

сільськогосподарських дорадчих служб. 



63 
 

Дорадництво – це нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське 

господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток на основі підвищення 

рівня знань та практичних навичок за допомогою активних методів навчання, забезпечення 

найновішою інтегрованою інформацією з різних сфер буття індивідуальними практичними 

порадами, демонстраційними показами формувати нового селянина з новим типом 

економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою і надає можливість цим 

ключовим факторам прогресу формувати сучасне сільське виробництво і нове село. 

Історія розвитку дорадчої діяльності у світі свідчить, що існують різні моделі 

сільськогосподарського дорадництва: державна, приватна, громадська та змішана, які 

відрізняються між собою формами організації, залежно від політичного устрою держави, її 

менталітету, джерел фінансування. Переважним для всіх формувань є те, що на етапі 

становлення селянського класу значна роль в цьому належала державі. З переходом 

аграрного сектору до ринкової економіки, проведенням корінних змін у відносинах 

власності, відбувається процес удосконалення не тільки організації сільськогосподарського 

виробництва, його матеріально-технічного забезпечення та фінансово-кредитної політики, а 

також і дорадництва. 

Як бачимо, світовий досвід засвідчує потребу у становленні аграрної дорадчої служби 

як механізму підтримки сільськогосподарського виробництва. Хоча й досі немає єдиного 

підходу до форми та змісту роботи такої служби. Наразі, Україна має чудову можливість 

визначити, яка модель найкраще відповідає її соціально-економічним умовам. 

 

Бібліографічний список 

1. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: [монографія] / Бетлій М., 

Бородіна О., Бородін С. [та ін.].; [за ред. О.М. Бородіної]. – Ужгород: ІВА, 2012. – 496 с. 

2. Бородіна О.М.  Дорадництво як основа розвитку підприємництва у  сільському  

господарстві /  О.М. Бородіна [за ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є.Мазнева]. – К.: ІАЕ, 

2013. – С. 808-810. 

3. Гладій М. Національна сільськогосподарська дорадча служба в Україні – проблеми і 

нагальність / М. Гладій. – К.: М-во Великобританії у справах міжнародного розвитку, 2011. – 

102 с. 

4. Дорада. Сайт національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 

// http://www.dorada.org.ua/services.php. 

5. Методичні рекомендації з надання науково-консультаційних і інформаційних 

послуг сільськогосподарським товаровиробникам і населенню регіонів. – К.: ІАЕ УААН. –

2013. – 17 с. 

 

Ковальчук О.І. 

к.е.н., доц. Брик Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Розвиток аграрного сектору економіки України безпосередньо пов’язаний з 

розширенням можливостей сільськогосподарських підприємств, однак недостатність 

фінансування агропідприємств стримує їх розвиток, тому питання залучення фінансових 

ресурсів і створення дієвої інвестиційної системи залишається пріоритетним завданням 

держави. Залучення інвестицій, у  тому числі іноземних, забезпечує науково-технологічний 

прогрес, економічне зростання, створення додаткових та збереження існуючих робочих  

місць, активізацію підприємницької діяльності  тощо 

Агропромисловий комплекс країни має всі необхідні передумови для широкого 

залучення як власних так і іноземних інвестицій, а саме: родючі чорноземні ґрунти, 

http://www.dorada.org.ua/services.php
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розвинуту транспортну інфраструктуру, вигідне географічне розташування, наявність 

робочої сили, ненасиченість продовольчого і ресурсного ринків. Проте існує ряд причин, які 

перешкоджають надходженню інвестицій в аграрний сектор України. 

Основні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки можна виділити 

на державному, регіональному рівнях та на рівні окремих аграрних підприємств (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Основні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

 

На сьогоднішній день інвестори які все ж наважуються інвестувати в аграрний сектор 

вимагають законодавчих гарантій. Так, у 2015 р інвестиції в сільське господарство склали 

близько 1 млрд. доларів США, а в 2016 році збільшились до 2 млрд. доларів США. Загалом 

іноземні інвестиції в галузь надходять з більш ніж 60 країн світу. Сьогодні є перспективи 

щодо розширення двостороннього інвестиційного співробітництва з Китаєм, Кореєю, 

Японією, Індією, Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Саудівською Аравією в 

галузі сільського господарства. 

Протягом 2015-2016 рр. скасовано 56 дозволів і ліцензій, внесено понад 50 змін в 

законодавство, що заощадило для бізнесу близько 12 млрд. грн  і скоротило логістичний 

ланцюг в агросекторі на 1,5 тижні, що підвищило інвестиційну привабливість України для 

іноземних інвесторів. Сільське господарство у 2016 році зберегло пріоритетність інвестицій.  

Ситуація з інвестуванням в аграрному секторі стабілізувалася. Так, за повідомленням 

Державної служби статистики України, загальний обсяг іноземного акціонерного капіталу у 

сільському, лісовому і рибному господарстві на початок жовтня 2016 року склав 517,8 млн 

дол., що на 3,1% більше, ніж на початок року. За висновками науковців Інституту аграрної 

економіки про можливість подальшого зростання інвестицій в агропродовольчі сектори 

економіки України свідчать наміри іноземних компаній вкладати капітал у виробництво 

м’ясної та молочної продукції, виробництво та експорт олії, на закладку багаторічних 

насаджень, будівництво картопле-, овоче- та фруктосховищ, створення об’єктів з 

виробництва і використання біогазу, сироваріння тощо.  
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За прогнозами Інституту аграрної економіки, пріоритетність інвестування сільського 

господарства, яка розпочалася з 2010 року, досягне максимуму у 2017 році. Потім вона буде 

поступово послаблюватися до 2025 року і тоді, за розрахунками науковців, співвідношення 

між інвестиціями у основні галузі сільське господарство – набуде рівноваги. 

Для покращення інвестиційного клімату, необхідно здійснити низку першочергових 

заходів, а саме: 

– підготувати план дій щодо забезпечення  сприятливого інвестиційного клімату у 

межах  проголошених пріоритетів соціально-економічного розвитку, залучити до його 

розробки та обговорення широке коло експертів, науковців, представників органів державної 

влади та бізнесу; 

– розробити регіональні плани підвищення інвестиційної привабливості областей з 

урахуванням  особливостей їх поточних рейтингів інвестиційної привабливості, забезпечити 

державний моніторинг їх виконання як одного з критеріїв успішності діяльності місцевих 

державних адміністрацій; 

– поширити реалізацію обласними державними адміністраціями навчальних програм 

серед бізнесменів з підготовки інвестиційних пропозицій, складання інвестиційних бізнес-

планів, юридичного супроводу інвестиційних проектів, управління інвестиційними 

проектами. Передбачити механізми надання державою послуг щодо підвищення кваліфікації 

та атестації фахівців у сфері інвестиційної діяльності; 

– суттєво розширити спектр заходів конкурентної політики, зокрема  – щодо 

запобігання антиконкурентним діям національних та іноземних інвесторів на українському 

ринку, удосконалити методику та критерії виявлення недобросовісної конкуренції з 

урахуванням реалій сучасної української економіки; 

– підготувати перелік заходів щодо посилення  відповідальності представників 

органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за вчинення корупційних та 

інших дискримінаційних дій щодо інвесторів; 

– поширити практику укладання прозорих  угод між інвесторами та владою щодо 

взаємних зобов’язань у сфері конкурентної поведінки бізнесу та конкурентної політики 

держави на певних ринках на визначений середньо- і довгостроковий період часу. 

Отже, інвестиції виступають тим життєдайним ресурсом, який дасть можливість в 

умовах ринкової моделі господарювання зробити вітчизняний аграрний сектор 

конкурентоспроможним не лише на внутрішньому, а й зовнішньому ринках. Тому 

пріоритетною ціллю має бути визначення шляхів підвищення інвестиційної привабливості у 

сільському господарстві України та заходів, що сприятимуть зміцненню та підвищенню 

рентабельності сільськогосподарського виробництва, покращенню інвестиційного іміджу 

України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій.  
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ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА 

НА РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Сучасна економіка характеризується посиленням ролі у виробництві процесів 

інформатизації та соціалізації, а також екологізації. Особливо сильний вплив на споживачів, 

а відповідно й на ринок, має екологізація, яка відображається у збільшенні інтересу до 

органічної продукції та її споживання. 

Приріст виробництва органічних харчових продуктів у деяких країнах ЄС сягає 10% на 

рік. При цьому попит на органіку в країнах — найбільших її споживачах (Німеччині, 

Франції, Італії, Швейцарії, Австрії) перевищує пропозицію, особливо на біосировину для 

виробництва кормів для органічного тваринництва (сою, кукурудзу тощо). Це говорить про 

дефіцит цього виду продукції на європейському ринку. Таким чином, даний сегмент є 

перспективним і може бути зайнятий українськими товаровиробниками. 

Агропродовольча сфера України займає значну частку у експорті продукції країни, а 

також має значний експортний потенціал. Також слід зазначити, що експорт товарів змінив 

свій вектор із країн СНД на ринок ЄС (рис.1). 

 
Рис. 1. Частка в експорті продукції країн ЄС та СНД 

Для того, щоб зайняти вигідну конкуренту позицію на європейському ринку, 

вітчизняним підприємствам необхідно знайти свою нішу та забезпечувати споживачів 

якісною продукцією. Необхідно зазначити, що продукція агропродовольчої сфери займає 

важливе місце в експорті України. За результатами 2015 року, експорт продукції 

агропромислової сфери склав 28,4 % від загального обсягу експортованої продукції. Таким 

чином розвиток даної галузі може бути перспективним, однак необхідно вдосконалювати 

виробництво, щоб досягти відповідного рівня якості, а також просувати продукцію 

українських товаровиробників. Окрім цього, одним із можливих шляхів завоювання вигідних 

позицій на європейському ринку є освоєння недостатньо розвинутих сегментів. Одним із них 

може бути органічна продукція, яка є достатньо популярною серед європейських споживачів, 

а ринок, як зазначалось вище, має дефіцит даного виду продукції. 

Агрорпродовольча галузь має значний ресурсний потенціал для розвитку: достатній 

обсяг сировини вітчизняних виробників, доступна ціна на дану сировину, наявні виробничі 

потужності. Однак незважаючи на дані сприятливі умови для розвитку у напрямку експорту 

органічної продукції на ринок ЄС, існує й ряд несприятливих факторів: недостатній рівень 

якості вітчизняної сировини; деяку вітчизняну сировину не можна використовувати для 

виробництва органічної продукції; деякі виробничі потужності не забезпечені новітнім 

технологічним обладнанням; деякі підприємства використовують методи обробки сировини, 
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в результаті яких отримана продукція є не корисною для здоров‘я людини (наприклад, 

гідрогенізовані жири або як їх називають – транс-жири). Окрім модернізації та 

вдосконалення технологічних процесів на підприємствах українських виробників, також 

необхідним є дослідження тенденцій ринку, зовнішніх факторів, які впливають на 

функціонування на ньому, пріоритетів споживачів, наявних внутрішніх ресурсів 

товаровиробників, а також розробка стратегії та плану заходів для виходу на даний ринок 

або ж зі зміцнення позицій на ньому (для фірм, які вже реалізують свою продукцію). Для 

досягнення поставлених цілей необхідно обрати правильний інструментарій дослідження 

середовища та взаємодії із ним, результатом застосування якого був би комплекс дій із 

корегування цілей, стратегії та діяльності підприємства (виробничої, маркетингової, 

фінансової, управлінської). 

Основними видами просування продукції органічного агровиробництва слід вважати: 

рекламу, створення доброзичливої думки, персональний продаж, стимулювання збуту. Для 

досягнення доброї обізнаності споживачів про органічну продукцію і створення попиту на 

неї важливо вивчити передовий досвід провідних країн ЄС, використавши інтенсивну 

рекламну кампанію через засоби масової інформації, підкреслюючи переваги органічних 

продуктів для людського здоров’я, пов’язання їх з позитивними атрибутами, такими як 

“добробут”, “тривалість життя”, “традиційна кухня”, “народна культура”. 

Інтенсивний маркетинг органічних продуктів в Україні через мережі гуртової торгівлі та 

супермаркетів має значний потенціал для розвитку внутрішнього ринку органічних 

продуктів і може створювати, а надалі й стимулювати, попит споживачів. Це може сприяти 

створенню позитивного ставлення громадськості до органічного сектора загалом і, 

здебільшого, стимулюватиме споживання органічної продукції, розвиток органічного 

агровиробництва. Значна проблема полягає в тому, що через обмежений асортимент 

органічних продуктів українського виробництва супермаркети також запропонують широкий 

обсяг імпортованих марок, що створить серйозну конкуренцію для українських виробників.  

 

 
Рис.2. Моделі маркетингових стратегій виходу вітчизняних товаровиробників на ринок 

органічної продукції 

Становлення органічної локальної продовольчої системи призводить до сталого 

регіонального розвитку і, як результат, сільське господарство та продовольча система 

регіону можуть забезпечувати не лише зростаючі темпи експорту, а й інтенсивний розвиток 

внутрішнього та локального ринку органічної продукції. Враховуючи це, для органічних 

виробників в Україні пропонується об’єднувати виробництво, переробку та збут у 
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маркетингові стратегії для про- сування органічної продукції на шляху до потенційного 

споживача (рис. 2). 

Вітчизняні виробники можуть об’єднуватися у кооперативи для маркетингу своєї 

продукції під спільною маркою (назвою, емблемою) та збувати її безпосередньо у 

спеціалізовані магазини та ресторани, котрі можуть бути їхньою власністю, а також крупним 

оптовикам. Сьогодні збутові органічні кооперативи відіграють провідну роль у формуванні 

органічної локальної продовольчої системи. Кооперативні суб’єкти такої системи 

забезпечують задоволення попиту на локальному рівні. Для фермерів кооперативи надають 

можливість долучитися до розгалуженого вертикально інтегрованого агробізнесу; 

використовувати спільний капітал; мати вихід на великий ринок; користуватися спільним 

устаткуванням, інфраструктурою та досвідом; колективно збувати продукцію. 

Найважливішим є той факт, що кооперативи надають можливість фермерам зайняти 

відповідну ринкову нішу в органічній локальній продовольчій системі та здійснювати 

спільну господарську діяльність, що була б малоефективною для відокремлених фермерів. 

Фермери мають значну перевагу від участі в об’єднанні, що стимулює кооперацію більше 

ніж конкуренцію та дозволяє збувати продукцію через централізовану систему 

продовольчого кооперативу. Результатом виключення посередників є Маркетингові стратегії 

просування органічної продукції на агропродовольчий ринок Об’єднання зусиль органічних 

господарств у збутові кооперативи для збуту свого продукту під спільною маркою у 

спеціальні магазини та ресторани Організація кооперативів з переробки продукції 

органічними виробниками для виробництва специфічних органічних продуктів з подальшою 

реалізацією Співробітництво між виробниками органічної продукції і громадянами чи 

приватними закладами харчування (лікарнями, школами тощо) збільшення прибутку 

фермера. Споживачі виграють за рахунок надходження гарантованої якісної місцевої 

органічної продукції. Також, враховуючи практику країн із високорозвиненим ринком 

органічної продукції, важливим ка- налом збуту на початковому етапі становлення 

внутрішнього (а саме локаль- ного) ринку органічної продукції є прямий збут (продаж 

безпосередньо на фермі, на роздрібному ринку, власний магазин у місті). 

Отже, для подальшого насичення агропродовольчого ринку України продукцією 

органічного походження, передусім необхідно підтри- мати вітчизняного товаровиробника, 

прийняттям відповідних законів щодо органічного агровиробництва та сертифікації 

екологічно чистих продуктів, широкої популяризації серед населення здорового способу 

харчування, формування й організації маркетингової політики розподілу органічної 

продукції, вибору ефективних каналів її реалізації. 

Одночасний розвиток внутрішнього та освоєння закордонного ринків органічної 

продукції посилить конкурентні позиції України у цій галузі аграрного господарства. 
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

В даний час професія менеджера є однією з самих затребуваних на ринку 

праці. Поняття «менеджмент» виникло в російській теорії та практиці управління відносно 

недавно – з початку 90-х років минулого століття. Його появу зазвичай пов'язують з 

переходом України до ринкової економіки. До цього моменту на протязі багатьох років 

функціонування командно-адміністративної системи мала місце недооцінка теорії і 

практики управління. Однак на початку XXI століття в період активних соціально-

економічних перетворень менеджмент став реальним чинником розвитку бізнесу в різних 

сферах економічної діяльності. До теперішнього часу накопичений значний практичний 

досвід управління в області, торгівлі, промисловості, сільського господарства, кооперації і 

т.д. При цьому спостерігається недостатня теоретична розробленість питань менеджменту. 

Хоча і теорія менеджменту характеризується великою кількістю різних шкіл, теоретичних і 

практичних підходів, але вони досить важко піддаються класифікації і періодизації, тому 

існують різні точки зору з цих питань. Крім того, теорія і практика управління не стоїть на 

місці і крім опрацювання базових понять менеджменту потрібно детальний розгляд основних 

тенденцій і напрямів його розвитку в наші дні. 

Поняття «менеджмент» походить від англійського «manage», що буквально означає 

керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі [1, с. 12]. Найчастіше поняття «менеджмент» 

ототожнюють з поняттям «управління». Однак це неправильно, тому що поняття 

«управління» набагато ширший: управляти можна заводом, ракетою, автомобілем. 

Специфіка ж менеджменту полягає в тому, що це завжди управління людьми, причому 

здійснюване також людиною [4, с. 8].  

Менеджмент як процес управління являє собою інтеграційний процес, за допомогою 

якого професійно підготовлені фахівці-менеджери формують організації та управляють ними 

шляхом постановки цілей та розробки способів їх досягнення [3, с. 10]. Процес менеджменту 

розглядається звичайно за стадіями, основних сфер діяльності і функцій управління.  

Процес менеджменту передбачає виконання певних функцій. Таких, 

як прогнозування, планування, створення організаційних структур, командування, 

координація, стимулювання (мотивація) діяльності, контроль і аналіз [2, с. 21]. Для реалізації 

тієї чи іншої функції застосовують різні методи. 

Залежно від рівня управління прийнято розрізняти топ-менеджерів - керівників вищої 

ланки, менеджерів середньої ланки і нижчих менеджерів, в залежності 

від характеру діяльності - лінійних і функціональних менеджерів.  

Знання і розуміння логіки розвитку процесу організації управління як невід'ємного 

атрибута розвитку комерційної організації в умовах нестабільності середовища виступає 

необхідною умовою для постійної підтримки конкурентоспроможності шляхом розвитку 

фірми. 

Успіхи в теорії і практиці управління завжди залежали від успіхів в інших, пов'язаних 

з управлінням сферах, таких як математика, інженерні науки, психологія, соціологія й 

антропологія. В міру того, як розвивалися ці галузі знання, дослідники в галузі управління 

довідувалися все більше про фактори, що впливають на успіх організації. 

Основне завдання менеджменту — мобілізація сил організації для розв'язання відомих 

і визначених завдань. Критеріями його були ефективність того, що вже робиться, й адаптація 

до зовнішніх змін. Підприємництво і нововведення, крім систематичного дослідження, 
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перебували поза сферою менеджменту. Сприятливим чинником у виникненні наукового 

управління була наявність великих і складних виробничих та торговельних організацій, у 

яких традиційні системи управління стали непридатними для використання. Це був період 

високої технологічної і підприємницької спадкоємності, період, що вимагав скоріше 

адаптації, ніж нововведень, і спроможності робити краще, ніж сміливості робити інакше. 

     Те, що відбувається сьогодні в теорії і практиці управління, називають тихою 

управлінською революцією. її початок збігся зі вступом розвинутого суспільства в 

інформаційну стадію. На зміну класичному напряму в менеджменті приходить новий — 

індивідуально-інформаційний. Сутність нової філософії управління визначається такими 

факторами: ставка робиться на самореалізуючу людину (на відміну від економічної та 

соціальної); підприємство розглядається як живий організм, у якому люди об'єднані 

спільними цінностями, як клан; підприємство має весь час оновлюватися в постійному 

прагненні пристосуватися до зовнішніх чинників, головним із яких є споживач. 

Нова філософія управління заснована на системно-ситуаційному підході. Головні 

передумови успіху лежать не всередині, а поза фірмою. Успіх залежить від того, наскільки 

вдало фірма пристосовується до зовнішнього середовища. Ситуаційний підхід є відповіддю 

на вплив зовнішнього середовища. Організаційні механізми пристосовуються до виявлення 

нових проблем і вироблення нових рішень. 

Втіленням нового підходу стало стратегічне управління, що передбачає доповнення 

планування потенціалу фірми розробкою її стратегії на основі прогнозів майбутнього стану 

середовища. Зміна ситуації вимагає зміни стратегії. 

Нова концепція управління диктує нові цінності персоналу, нову управлінську 

культуру (прагнення до радикальних змін, готовність до ризику, орієнтацію на освоєння 

нових можливостей та ін.). 

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 [5]. 

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. 

Зміни, що відбулися у змісті управлінської діяльності підприємствами, викликані 

розвитком внутрішнього і зовнішнього середовища їхньої життєдіяльності, дають підстави 

сформулювати шість положень сучасного менеджменту. 

Головне завдання менеджменту в розвинутих країнах полягає в тому, щоб робити 

знання більш продуктивними, тому що сьогодні основним капітальним ресурсом, головним 

об'єктом витрат розвинутої економіки є працівник, який володіє глибокими знаннями, який 

використовує в процесі своєї праці те, що він одержав від систематичного навчання. 

Продуктивність праці високоосвіченого працівника насамперед передбачає новизну і якість. 

Загалом сучасний менеджмент характеризується: зміною змісту планування; 

всебічним дослідженням чинників успішної управлінської діяльності; орієнтацією 

управління залежно від результатів; розвинутою теорією і практикою маркетингу; розробкою 

ефективних технологій прийняття рішень; широким застосуванням економіко-математичних 
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методів і досягнень інформатики в управлінні на базі персональних ЕОМ; розвиненістю 

обчислювальних мереж і засобів комунікацій; активною участю персоналу в управлінні. 

Сучасна ситуація в теорії та практиці світового менеджменту характеризується 

співіснуванням і взаємодією трьох основних підходів: системного, процесного і 

ситуаційного, при явному домінуванні останнього. Таким чином, процеси глобалізації 

суспільного життя, що відображають постійно зростаючу взаємозалежність країн і регіонів, 

стають головним чинником, що визначає розвиток теорії та практики управління в 

сучасному світі.  
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ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Поняття проектного менеджменту виникло приблизно в 1930-х роках у США. Хоча 

деякі дослідники   знайшли певні елементи сучасного проектного підходу ще в історії 

зведення єгипетських пірамід та інших об’єктів світового надбання (Мартін П., Тейт К.) 

однак вважається, що перший досвід формулювання та узагальнення методів досягнення 

бізнес-цілей на основі реалізації спеціальних проектів припадає на 30-і роки минулого 

століття, коли реалізація масштабних задач, спрямованих на відновлення національної 

економіки США (наприклад, в авіаційної галузі – USAirCorporation, нафто- газової – у 

відомій фірмі Exxon) потребувала інноваційних, на той час, методів організації та управління 

масштабними проектами.  

Проектний підхід до реалізації унікальних і складних задач також знайшов 

застосування у сфері науково-дослідних робіт та інноваційної діяльності, особливо у воєнно-

промисловій галузі.  

Основні принципи управління проектами сформувалися у часи Другої світової війни. 

Ці принципи, за ініціативи німецького економіста Роланда В. Гутча, якого вважають 

засновником теорії управління проектами, у 50-ті роки минулого століття були остаточно 

сформульовані та прийняті у якості стандарту першою міжнародною асоціацією управління 

проектами. 

Сучасна проектно-програмна модель управління визнана однією з найбільш 

прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватися. Багато 

компаній пробують застосовувати проектний менеджмент у своєму бізнесі. Причому не 

тільки в тих напрямах бізнесу, які є традиційно проектно-орієнтованими (будівельні, 

комп’ютерні, консалтингові та інжинірингові компанії), а й у фінансовому секторі, зокрема у 

банках, страхових компаніях та інвест-фондах. До компаній нової хвилі, які почали будувати 

комерційну діяльність на основі проектного підходу, відносяться підприємства сфери АПК, 

рітейлу, медіа і рекламного бізнесу. 

Основними функціями проектного менеджменту, які визначені Американським 

Інститутом управління проектами, які спрямовані на управління цілями є: управління 

обсягом робіт, управління якістю, управління витратами, управління часом. 
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Додатковими функціями, які спрямовані на управління певними об’єктами є: 

управління персоналом або людськими ресурсами, управління комунікаціями або 

інформаційними зв’язками, управління контрактами та забезпеченням проекту, управління 

ризиком, управління проектною інтеграцією. 

Проектний менеджмент є однією з актуальних та прогресивних управлінських  

технологій сучасності. Його впровадження до розвитку  територіальних громад на основі 

децентралізації влади в Україні має сприяти: створенню та підтримці повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних 

громад, що і визначає тенденції та перспективи подальшого впровадження проектного  

управління  до  розвитку  територіальних  громад.  Оскільки  проектний менеджмент до 

розвитку територіальних громад як предмет наукового вивчення тільки набуває розвитку, 

вважаємо за доцільне представлення результатів його впровадження у конкретній 

територіальній громаді. 

Якщо стратегія вже вироблена, можна перейти до етапу Проектного планування, 

тобто розбити шлях для досягнення мети на кілька «зупинок», при цьому розуміючи, що 

проекти діляться за змістом.   Проект може (але не обов'язково) мати програми, при цьому 

кожна програма (деякі її частини) може бути спільної для декількох проектів. 

Сьогодні «світ управління проектами» поєднує національні і міжнародні організації – 

інвестиційні, промислові, будівельні, консалтингові та інжинірингові фірми, органи влади. 

Проводяться конгреси і симпозіуми, видаються журнали, книги, підручники, створюється 

програмне забезпечення та ін. 

Проектне управління – це окремий напрямок у менеджменті, зі своїми теоріями, 

показниками і критеріями успіху. 

Якщо ж казати в загалі, то Управління проектами як предмет вивчення тільки набуває 

розвитку. Є багато причин, які призупиняють її розвиток та впровадження в усі сфери 

нашого сьогодення: нестабільна політична ситуація а країні, нестабільна економічна система, 

низький рівень інвестицій, занепад виробництва. Але все ж таки Україна має великий 

потенціал і всі необхідні ресурси для його реалізації. 

 

Тхір І.І. 

к.е.н., в.о. доц. Булик О.Б. 

Львівський національний аграрний університет  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ 

 

Основою законодавчого регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх 

ринках є окремі Закони України; Укази Президента України; Декрети КМУ; Положення 

Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв'язків, інших 

міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру; 

угоди, укладені Україною з іншими державами і іншими законодавчими актами України. 

Основні закони, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність наведено на рис. 1. 

Розглядаючи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукції, 

відповідно до чинного законодавства, можемо визначити основні засади тарифного та 

нетарифного регулювання експорту/імпорту сільськогосподарською продукцією. 

Основою тарифною регулювання є вище згаданий Закон України «Про єдиний 

митний тариф». До спеціальних законів, що здійснюють митне регулювання 

сільськогосподарської продукції, можна віднести: Закон України "Про вивізне (експортне) 

мито на живу худобу та шкіряну сировину"; постанову КМУ "Про переміщення через 

митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для переробки. Перелік видів 
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сільськогосподарської продукції визначається Законом України "Про ставки вивізного 

(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні закони, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні 

До питання нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств належить ліцензування операцій щодо встановлення 

вартості чи кількості, призначених для імпортування чи експортування товарів на 

визначений період часу.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема вдосконалення законодавчої сфери регулювання ЗЕД 

ЗУ «Про єдиний 

митний тариф» 

 

ЗУ «Про зовнішньо-

економічну 

діяльність» 

Єдиний митний тариф України визначається згідно з цим 

Законом та міжнародними договорами України. Мито, що 

стягується митницею, являє собою податок на товари та інш.і 

предмети, які переміщуються через митний кордон України. 

Закріплює основні принципи і правила здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; визначає коло суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, їх права та обов'язки; дає 

перелік можливих видів зовнішньоекономічної діяльності; 

законодавчо закріплює регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; регулює економічні відносини України з іншими 

державами та міжнародними міжурядовими організаціями; 

захищає права та інтереси держави і суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Розроблення державних програм розвитку сільського господарства на основі 

чітко визначених пріоритетів 

Спрощення процедури купівлі-продажу землі сільськогосподарського 

призначення та підтримка орендних відносин 

Застосування стандартів якості та безпеки продукції відповідно до міжнародних 

вимог 

Диверсифікація продукції 

Виділення цільових державних субсидій, як на розвиток сільського господарства, 

так і на інфраструктуру, яка його обслуговує 

Запровадження програми навчання сільськогосподарських виробників 

Запровадження пільгових умов виробничої діяльності для новостворених 

сільськогосподарських виробництв. 
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Проте, однією з основних залишається проблема відсутності послідовної державної 

політики з розвитку сільського господарства, що призводить до неефективного використання 

державних коштів на підтримку сільського господарства та експорту його продукції. 

Що ж до експортного потенціалу сільськогосподарської продукції, то хоча в Україні 

він досить значний, проте цілком не використовується через ряд причин. Основними 

перешкодами у торгівлі між Україною та ЄС в першу чергу виступають занадто 

формалізовані та довгі митні процедури, низьку частка у виробництві високоякісної 

продукції, невідшкодування ПДВ експортерам, невідповідність продукції європейським 

стандартам.  

Для подолання даних проблем Україні необхідно здійснити ряд перетворень у сфері 

сільського господарства, зокрема, у правовій сфері. Тому, Україна на шляху до співпраці з 

ЄС повинна здійснити кроки, наведені у схемі. 

Проте, одним з важливих моментів, який розглядається між Україною та ЄС, і 

водночас найбільш проблемним, є тарифна пропозиція.  

На сьогодні також слід відходити від тенденції до прийняття законів, що регулюють 

окремі вузько направлені аспекти зовнішньоекономічної діяльності, оскільки нормативно-

правова база, що регулює цей сектор зовнішньоекономічних правовідносин, перетворюється 

із зібрання загальних правил поведінки на казуїстичні правила, які розраховані лише на ті чи 

інші казуси, випадки. 

 

Яценюк Г.Я. 

к.е.н., доцент Хірівський Р.П. 

Львівський національний аграрний університет  

 

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Глобалізація залишається потенціальним міцним і динамічним чинником 

економічного зростання та розвитку. Головна задача сучасності полягає у тому, щоб 

глобалізація сприяла, передусім, підвищенню добробуту усього населення планети. Однак 

глобалізаційні процеси, які активно діють в усіх сферах життєдіяльності суспільства, мають 

ряд негативних наслідків. Так, останнім часом все більш загострюється глобальна проблема 

бідності, відсталості, голодування. Про її глибинність свідчить факт, що на земній кулі понад 

6 млрд. населення, з них 2,6 млрд. існують менш ніж на 2 дол. США в день. При цьому 

різниця в доходах населення на верхній і нижній ступенях світової соціальної дробини 

зросла саме в епоху глобалізації з 1:80 до 1:500. За оцінками ООН, 400 найбагатших людей у 

світі мають більш ресурсів, ніж мільярд бідняків. В умовах глобалізації економіки 

відбувається дивергенція (посилення диференціації) доходів населення між багатими і 

бідними країнами. При цьому відбувається загальне збільшення чисельності й питомої ваги 

найбіднішої частини населення планети, тобто які живуть менш, ніж на 1 дол. США в день 

[1, с.22-23]. В таких країнах, як Зімбабве, Сомалі, Ліберія, Південний Судан та інших, ВВП 

на душу населення у 2014 році склав 500 дол. США; 600 дол. США; 700 дол. США; 900 дол. 

США відповідно. Для порівняння, у розвинутих країнах, які отримують від глобалізації 

максимальні переваги, ВВП на душу населення у 2012 році склав: США –  49800 дол. США; 

Німеччина – 39100 дол. США; Велика Британія – 36700 дол. США; Японія – 36200 дол. 

США.   

В умовах глобалізації ключову роль у стимулюванні економічного зростання і 

розвитку усіх країн світу, гратиме: по-перше, зовнішня торгівля, яка є однією з рушійних сил 

розвитку і поступового економічного зростання; по-друге, багатостороння торговельна 

система, яка є універсальною, оскільки основана на правилах, відкритою, 

недискримінаційною і справедливою; по-третє, реальна лібералізація торгівлі. 
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Після світової кризи 2009 року світова економіка досить знаходиться в зоні 

невизначеності щодо подальшого вектора розвитку. Крім того, ситуацію посилює цілий 

спектр явищ, які синергетично посилюють одне одного як антропогенно, так й сугубо 

економічного характеру (універсальний принцип «кумулятивної причинності» Т.Веблена): 

зміна клімату; зростання цін на базові продовольчі товари; погіршення біорізноманіття і 

поставок екосистемних послуг; падіння доступності водних ресурсів; зростання кількості 

техногенних аварій; неефективне використання значних вливань у світову фінансову систему 

ліквідних активів тощо [2, с.28]. 

Незважаючи на успіхи і досягнення світової економіки, все більш потребується значна 

кількість ресурсів, що виходить за межи можливостей нашої планети. Якщо потреби людства 

до планети продовжуватиме зростати такими темпами, то до 2030 року знадобиться 

еквівалент двох планет для підтримки сучасної життєдіяльності, а до 2050 року – 2,8 

планети. Відомо, що зростання національних доходів згідно з правилом Кузнєцова може 

позитивно впливати на окремі показники результативності екологічної діяльності в країні. 

Крім того, вони можуть поліпшуватися, але екологічна ефективність і стійкість при цьому 

дуже часто продовжують знижатися [2, с.28-29]. 

Концепція «зеленої економіки» останні роки набуває особливого значення. Вона 

широко оговорюється не тільки економістами, але й політиками в контексті сталого розвитку 

і викоренення бідності,  відсталості, голодування. Концепція «зеленої економіки» будується 

на ідеях багатьох напрямків в економічній науці й філософії, таких як економіка добробуту, 

екологічна економіка, антиглобалістика, теорія міжнародних відносин та інших, пов’язаних з 

проблемами сталого розвитку. Її філософським базисом є ідеї комунікативної дії Ю. 

Габермаса, постмодерністські концепції Ж. Деррида. Методологічні передумови і підходи 

концепції «зеленої економіки» базуються на математичній теорії і політичній економії в 

традиційних поглядах маржиналізму В. Джевонса (1871) і Л. Вальраса (1865), а також ідеях 

інституціоналізму Т. Веблена, просторового розвитку Е. Соджа, соціально-екологічних ідеях 

А.Саллеха [3]. Ці підходи дозволяють дослідити дійсність через складні 

мультидисциплінарні методи, які приймають до уваги політичні й соціальні аспекти 

розвитку економіки у рамках природних і суспільних наук. Моделі економічного розвитку і 

зростання створюються з урахуванням процесів природознавства з одного боку, а з іншого – 

охоплюють сферу політичної економії. Поєднуючи класичну політичну економію А.Сміта з 

новими рішеннями у теоретичних моделях фон Неймана і Моргенштерна, а також системою 

прийняття рішень К. Ерроу (1951), «зелена економіка» виходить з теорії Р. Голдсміта (2005) 

про обмеження асиміляційної здатності навколишнього середовища і необхідності перегляду 

поглядів на економіку в цілому. Таким чином, новий підхід до моделювання в економіці 

полягає в її синхронізації з природними процесами. 

Однак концепція «зеленої економіки» не може замінити концепцію сталого розвитку, 

оскільки сфера її застосування розуміється у створенні оперативної політичної програми, яка 

сприятимете появі нових джерел економічного зростання, сумісних з екосистемами, що 

мають здатність до відновлювання через створення необхідних умов для інновацій, 

інвестицій і конкуренції. Вона містить ряд заходів, які включають економічні й неекономічні 

методи, а саме: 

- вартісна оцінка природних ресурсів, ціноутворення, які відповідають принципам 

сталого розвитку; 

- державна інвестиційна політика, що спрямована на підтримку розвитку «зелених» 

технологій, інфраструктури, природного капіталу для відновлювання і збільшення його 

обсягів; 

- відмова від екологічних неефективних субсидій, які необхідні для нестійкої 

економічної діяльності (сільське господарство, енергетика, риболовство, лісне і водне 

господарства); 

- державні закупки, які заохочують виробництво екологічної продукції, і 

застосування відповідних принципам сталого розвитку методів виробництва; 
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- реформування систем «екологічного» оподаткування, що передбачає зміщення 

акценту з податку на робочу силу в бік податків із забруднення; 

- усунення торговельних бар’єрів на шляху екологічних товарів і послуг;  

- цільова державна підтримка НІОКР, пов’язана із створенням екологічно чистих 

технологій. 

Крім того, щодо застосування концепції «зеленої економіки» виникає суттєва 

проблема, яку треба вирішити найшвидше. Вона пов'язана з додатковим ризиком щодо 

поняття «зеленої економіки», оскільки нова концепція може використовуватися для 

виправдання односторонніх заходів торговельного протекціонізму, який впроваджуватиме 

країни світу [3, с.101].   

В документах ЮНЕП «зелена економіка» визначається як система видів економічної 

діяльності, пов’язаних з виробництвом, розподілом і споживанням товарів і послуг, які 

призводять до підвищення добробуту людини у довгостроковій перспективі, при цьому не 

підвергаючи майбутні покоління впливу значних екологічних ризиків або екологічного 

дефіциту. 

Перехід до «зеленої економіки» призведе до зміни структури світової торгівлі. 

Передусім, перехід до нової економічної системи несе потенціальні економічні вигоди 

країнам, що розвиваються, оскільки відкривають нові можливості для експорту. Як відзначає 

експерт ЮНКТАД Арон Косбі, зростання екологічних товарів і послуг, зокрема, з середини 

1990-х років перевищує зростання експорту товарів, а також зростання ВВП. Незважаючи на 

те, що Китай, Індія, Бразилія активно розвивають цю сферу, більшість екологічних товарів 

виробляється у розвинутих країнах. Але розвиток вітчизняних галузей, що вироблятиме 

екологічні товари повністю відповідає інтересам країн, що розвиваються [4, с.12-13]. 

 Безумовно є небезпека, що «зелений протекціонізм» впливатиме на перспективи 

зростання в окремих країнах. Процес екологізації глобальної економіки може призвести до 

введення обмежень щодо торгівлі через встановлення в односторонньому порядку 

нормативів або коректування міжнародних цін. При цьому більш можуть постраждати 

країни, що розвиваються, оскільки у них може не виявитися достатньо можливостей для 

забезпечення дотримань щодо всесвітньо встановлених жорстоких стандартів, що призведе 

до втрати ринків збуту. У свою чергу, зменшення національного експортного потенціалу 

призведе до уповільнення темпів зростання, зниження показника зайнятості, погіршення 

зовнішньоторговельного балансу.   

Як відомо, субсидії – це один з важливіших інструментів торгової політики, що 

широко використовується багатьма країнами світу у таких галузях як сільське господарство, 

енергетика, рибальство, лісне господарство, водопостачання. Вони грають важливу роль у 

формуванні вітчизняних виробничих потужностей, але одночасно призводять до 

перекручування структури торгівлі. Субсидії неоднозначно впливають і часто призводять до 

негативного ефекту сталого розвитку. При цьому виникає дисбаланс на ринках і 

загострюються економічні, соціальні, екологічні проблеми. Так, наявність 

сільськогосподарських субсидій ЄС, США і деяких інших розвинутих країн ставить в нерівні 

умови виробників сільськогосподарської продукції з країн, що розвиваються, та обмежуючи 

їх можливості розвитку. Крім того, субсидії часто дозволяють розташовувати виробництва в 

місцях економічно невигідних або здійснювати діяльність, яка наносить збитки 

навколишньому середовищу. У свою чергу, усунення деяких видів неефективних субсидій 

сприятимуть вивільненню коштів національних бюджетів для рішення важливих екологічних 

або соціальних питань, а також позитивно впливатимете на стан навколишнього середовища. 

Так, субсидії на рибальство призводять до надзвичайного вилову і виснажуванню рибних 

ресурсів; субсидії на паливні копалини  негативно впливають на зміну клімату. 

Щодо відповідності субсидування правилам СОТ – це задача складна і потребує 

детальної оцінки кожного заходу, порядку його застосування і відповідних ринкових 

наслідків. Угода про субсидії і компенсаційні заходи ставить поза закону не усі субсидії, а 

тільки ті, що призводять до диспропорцій у торгівлі, експортні субсидії та субсидії, які 
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обумовлені вимогами до змісту заходів місцевого рівня. Крім того, в Угоді передбачається, 

що країна-член СОТ може вимагати відміни субсидій, якщо доказані збитки, які вони 

наносять вітчизняним виробникам. Особливо це стосується виробництва біопалива. Низькі 

обсяги зовнішньої торгівлі пов’язують, передусім, з тим, що більшість країн субсидують 

внутрішнє виробництво і використання біопалива. Найрозповсюдженішою формою 

державної підтримки є зниження ставки податку на паливо. Однак для залучення інвестицій 

також застосовуються позики за зниженими процентами, державні гарантії кредитів і 

активна підтримка досліджень та розробок. 

Також є небезпека від застосування екологічних стандартів, які у цілому мають 

важливе значення для переходу до «зеленої економіки», але можуть призвести до нової 

форми протекціонізму. Прикладом може слугувати коректуючий прикордонний вуглеводний 

податок, який вводиться для товарів, що імпортуються з країн з менш жорстокими 

законодавчими вимогами до викидів парникових газів. До речі, основними ініціаторами 

впровадження цього податку виступають США і країни ЄС. Крім того з 2007 року у Великої 

Британії, а в останні роки і в країнах Європи, США, Японії застосовується практика 

вуглеводного маркування продовольчих та інших товарів з позначкою кількості (у грамах) 

викидів парникових газів при виробництві й транспортуванні одиниці таких товарів. 

Масштаби реалізації продукції з вуглеводним маркуванням у Великої Британії в 2010 році 

перевищили обсяги реалізації продукції з органічним маркуванням  (2 млрд. фунтів 

стерлінгів проти 1,5 млрд. відповідно). Застосування різноманіття екологічних стандартів 

пояснюється,  передусім, занепокоєнням цих країн за власні промислові підприємства, які 

виявитимутися не конкурентноздатними поряд з підприємствами інших країн, де викиди 

вуглеводу не регулюються. Багато експертів виказують сумніви щодо застосування таких 

заходів, оскільки вони суперечать правилам міжнародної торгівлі. Але екологічні податки і 

збори все більш застосовуються усіма країнами світу. Їх мета – інтернаціоналізація 

зовнішніх витрат і стримування розвитку галузей, що не є «зеленими». Серед експертів існує 

думка, що екологічні податки і збори знижують конкурентноздатність національної 

продукції порівняно з імпортними товарами.   

Крім того, правила, стандарти, обмеження, які базуються на різних методах обробки і 

виробництва, можуть використовуватися як забезпечення неправомірної переваги для 

вітчизняних виробників (наприклад, маркування по вуглеводній складовій). Зменшення 

тарифних і нетарифних методів відносно товарів для охорони навколишнього середовища є 

необхідним чинником переходу до «зеленої економіки» і саме розвинуті країни 

намагатиметься класифікувати свій товар і послуги як «екологічні» та сприятимуть їх 

просуванню на ринки інших країн, навіть у випадках, якщо вони не будуть екологічними. 

Добровільні програми екомаркування і сертифікації, що сформовані під впливом 

ринку, розповсюджені найширше, ніж державні програми стандартів і маркування. 

Найефективнішими з них є програми з тропічної деревини і кави. Вони носять 

дискримінаційний характер щодо виробників, які не мають доступу до передових технологій 

і ноу-хау, а також відносно дрібних виробників, для яких встановлені витрати на 

сертифікацію можуть являтися свого роду бар’єром. Діяльність держави в рамках таких 

програм обмежується тільки підтримкою дрібних виробників у країнах, що розвиваються. 

Таким чином, перехід до «зеленої економіки» і як результат - підвищення стандартів 

матимуть серйозні наслідки для експортерів з країн, що розвиваються. З метою мінімізації 

ризиків, уряди цих країн повинні розробити відповідні заходи щодо сприяння створення 

національного і регіонального потенціалу з тестування і сертифікації товарів. Вдосконалення 

існуючих національних стандартів та їх наближення до міжнародних аналогів допоможе 

просуванню товарів на зовнішні ринки, а також призведе до зниження місцевого 

забруднення і підвищення ефективності використання ресурсів. 

Одним із стимулів розвитку «зеленої економіки» є лібералізація торгівлі, яка може 

призвести до збільшення торговельних потоків товарів і послуг природоохоронного 

призначення. Це у свою чергу прискорить заміну старих технологій і сприятимете 
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зменшенню рівня забруднення і шкоди, що наноситься навколишньому середовищу 

відходами.  

Сьогодні масштаби світового виробництва «зеленої продукції» незначні. Вартість 

виробленої продукції і послуг цієї галузі виробництва у 2014 році оцінювалися в 2 трлн. дол. 

США, або 2,7% світового ВВП, прибуток – в 530 млрд. дол. США, зайнятість – в межах 10 

мільйонів чоловік. Але вклад «зеленої» галузі у розвиток господарського комплексу окремих 

країн, які концентрують основну частину своїх потужностей та інвестицій на виробництві 

«зеленої продукції» значно вище. Так, у США «зелена економіка» виробляє продукції і 

послуг понад 600 млрд. дол. США (4,2% ВВП), зайнятість оцінюється в 3 млн. чоловік; у 

Японії – 3,4% ВВП і майже 1,5 млн. чоловік відповідно; в країнах ЄС – 2,5% сукупного ВВП 

і понад 3,4 млн. чоловік. При цьому в окремих країнах ЄС наведені показники у цілому 

вище: у Німеччині – близько 4,8% і світове лідерство з експорту екологічних чистих товарів і 

послуг, зокрема, понад 12% світової торгівлі обладнанням із збереження клімату; у Великої 

Британії, яка є світовим лідером у частці «зеленої» галузі у ВВП – 8,8% або 240 млрд. дол. 

США, частка в експорті складає 5%, зайнятість – 3%.  

Наукова новизна нашого дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності розвитку 

«зеленої економіки», яка сприятиме новим зовнішньоторговельним відносинам країн світу. 

На наш погляд, найважливіший чинник, що обумовлює зміцнення позицій «зеленої 

економіки» в усьому світі, полягає у високій наукоємності розробок і високому рівні 

технологічності «зелених виробництв», які забезпечують прискорений перехід до нового VI 

технологічного укладу. Саме він визначатимете фон світового господарства і 

конкурентноздатність національних економік майбутнього.  

Таким чином, «зелена економіка» повинна  розвиватися з урахуванням продуманого, 

диференційованого і поетапного підходу до виробничо-технологічної, соціально-економічної 

і природно-географічної специфіки регіонів і країн. Успішна реалізація нового глобального 

«зеленого» курсу відбуватиметься завдяки перебудові зовнішньоторговельної політики, яка 

надасть можливість країнам світу закласти основи для переходу до найстійкішої  

економічної системи. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  СЛУЖБ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЕЛИКОТОВАРНИХ  ПІДПРИЄМСТВ  АПК УКРАЇНИ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність – це важлива й невід'ємна сфера господарської 

діяльності, котра при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів 

міжнародних економічних відносинздатна впливати на технічне удосконалювання 

виробництва, підвищенняпродуктивності праці і якості продукції, яка виробляється. В 

цілому ж, вихід на зовнішній ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє 

пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин,формуванню економіки 

відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, 

усіх учасників ринкових відносин – це суттєвий фактор підвищення ефективності 

господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах 

усієї країни.  

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного 

потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових 

ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних 

інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України 

Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарської діяльності 

підприємствт АПК  повинен сприяти пристосуванню їх  економіки до системи 

світогосподарських відносин, формуванню економіки  виробничо комерційної діяльності 

відкритого типу. Прагнення отримати прибуток більший, ніж усередині галузі спонукає 

підприємства виходити на міжнародний ринок. 

Для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства АПК необхідна адекватна 

умовам його роботи структура управління.  На практиці розрізняють: організаційно-

виробничу структуру; структуру управління; організаційну структуру підприємств АПК, де 

функціонує система, яка управляє, і система, якою управляють. До першої належать органи, 

служби, апарат управління. До другої-виробничі підрозділи (цехи, участки, відділи). 

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою управляють, 

структура управління - системи, яка управляє, а організаційна структура підприємств АПК  - 

побудову і взаємозв'язок обох систем. 

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і завданням, які 

вона покликана вирішувати..ЇЇ мета - максимізація прибутку на довгостроковий період за 

рахунок ефективної участі в міжнародному підприємництві. Організаційна структура 

управління ЗЕД, як і внутрішньо-фірмового управління, має постійно  вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі та сфері управління, в яких 

перебувають підприємства АПК. 

 До функціональних відділів і служб, що сприяють роботі спеціалізованих фірм і 

підприємтсв АПК, належать такі: 

 1. Відділи і служби, що здійснюють планування, а саме: планово-економічний,, 

транспортний відділи та бухгалтерія. Вони забезпечують планування і контроль 

зовнішньоекономічної діяльності, аналіз виробничо комерційної діяльності, планування та 

контроль за збутовими, банківськими, кредитними і розрахунковими операціями, планування 

і забезпечення,експортно-імпортних перевезень продукції, облік і звітність, аналіз 

результатів фінансової діяльності з об'єднання і рекомендації щодо її поліпшення. 

2. Маркетингові відділи: займаються дослідженням попиту і пропозиції, динаміки цін, 

структури ринків, координують роботи фірм із загальними іноземними агентами, 

здійснюють методичне керівництво та контроль правильності розрахунків і застосування цін 

фірмами при підготовці й ухваленні контрактів, а також виконують іншу роботу з 
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дослідження кон'юнктури ринків. Окрім того, вони забезпечують рекламну діяльність, 

вивчають і доводять до товаровиробників діючі на світовому ринку технічні вимоги до 

товарів, координують діяльність спільних підприємств, організовують гарантійне і 

післягарантійне технічне обслуговування товарів, що експортуються об'єднанням за кордон. 

3. Група відділів, що забезпечують ухвалення і виконання управлінських рішень: 

відділ розвитку та вдосконалення організаційної структури об'єднання, відділ АСУ, відділ 

кадрів, відділ закордонних відряджень, канцелярія, адміністративно-юридичний відділ. 

Створення такої розгалуженої структури управління характерне для підприємств 

(організацій) незалежно від їх організаційно-правової форми, якщо їхня діяльність цілком і 

повністю зосереджена на  внутрішніх та зовнішніх ринках..  

 Перелічені служби управління ЗЕД  займаються: 

 -аналізом зовнішньо-економічного  середовища, який включає в себе оцінку 

постачальників, конкурентів та споживачів, а також аналіз пропонованих підприємствами у 

експортній політиці товарів з метою виявлення їх тривалості життєвого циклу у 

зовнішньоекономічному  конкурентному середовищі; 

-проведенням маркетингового дослідження товарного експортно-імпортного ринку з 

метою виявлення переваг імпортерів-покупців  для визначення якості експортної  сировини, 

напівфабрикатів та готової продукції,а також рівня цін. 

      Використання збалансованої системи показників у сфері стратегічного управління 

діяльністю великотоварних підприємств  дозволяє удосконалити систему прийняття 

стратегічних та тактичних рішень у сфері ЗЕД, оптимізувати використання обмежених 

внутрішніх резервів розвитку підприємств щодо подальшого розвитку їх конкурентних 

переваг. 

Організація та реалізація зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому 

комплексі України, як важливої складової ринкової економіки, повинна вирішувати важливі 

завдання, які пов’язані із забезпеченням сприятливих умов виходу на світовий ринок; 

реалізації на світовому ринку сільськогосподарських товарів, у виробництві яких країна має 

порівняльні переваги; підтримки національних експортерів; стимулюванні конкуренції 

національних виробників із закордонними; підвищення серійності вітчизняного виробництва 

конкурентоспроможної продукції з метою розширення експорту. Розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності потребує виваженої та збалансованої зовнішньої 

торговельної політики, яка є синтезом лібералізації, протекціонізму і покликана сприяти 

активізації і нарощуванню експортного потенціалу в галузі АПК.  

Отже, розроблена стратегія вдосконалення організації управління  

зовнішньоекономічною діяльністю агропромислового комплексу України повинна 

представляти собою довгострокову програму розвитку, яка має враховувати особливості 

розвитку агросектора, зовнішньоекономічних умов та за допомогою інтегральних 

управлінських рішень повинна забезпечувати досягнення очікуваного ефекту, у 

довгостроковій перспективі.. 

 

Харина О.І. 

к.е.н., доц. Бернацька І.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сьогоднішній день проблема підвищення конкурентоспроможності - дуже 

актуальна для підприємств України. Проблема підвищення конкурентоспроможності 

стосується практично всіх сторін життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона 

постійно перебуває у центрі уваги державних діячів та ділових кіл. Загострення конкурентної 

боротьби за збут продукції, за місце на ринку змушує підприємства постійно шукати нові 
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можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою 

створення якісних товарів [1, c.23]. 

Однією з головних причин сучасної економічної кризи та низької 

конкурентоспроможності українських товарів та наданих послуг є нездатність вітчизняних 

підприємств боротися за розширення своєї частки на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

просувати свої товари та формувати свого споживача, поставивши його інтереси у центр 

всієї виробничої та комерційної діяльності [2, c.31-32]. 

Проблеми конкурентоспроможності підприємств розглядаються в численних 

наукових працях з економічної теорії, політичної економії, менеджменту організацій та 

маркетингу. Серед них можна відмітити роботи таких вітчизняних авторів, як Антонюк Л.Л., 

Варналій З.С., Зозульов О.В., Герасимчук В.Г., Каніщенко О.Л., Лисенков Ю.М., Мазаракі 

А.А., Олексюк О.І., Рєпіна І.М., Сіваченко І.Ю., Стрий Л.А., Федонін О.С., Циганкова Т.М., 

Шнирков О.І., російських: Азоєв Г.Л., Багієв Г.Л., Моісеєва Н.К., Синицький Б.И., Юданов 

А.Ю., та закордонних - насамперед: В. Олдерсона, Дж. Бємі, Ч. Гіпа, Г. Дєя, К. Койна, Ж. 

Ламбена, Х. Олівера та інших. 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності перед підприємствами, як правило, 

виникає ряд проблем, пов'язаних з формуванням ефективного управління міжнародною 

конкурентоспроможністю. 

Основними проблемами, що перешкоджають успішній реалізації конкурентних 

переваг на зовнішньому ринку, перш за все, є: технологічна відсталість вітчизняних 

компаній і наявність несприятливого бізнес-клімату в Україні. 

Можна виділити два основних напрямки вирішення проблем 

конкурентоспроможності українських підприємств: внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства можуть 

розробити і впровадити самостійно, використовуючи тільки власні ресурси. Наприклад, такі 

як: підвищення якості продукції; відповідності стандартам країни імпортера; встановлення 

конкурентної ціни на продукцію; організація і фінансування досліджень; модернізація 

обладнання; випуск нового виду продукції і т.д. 

Зовнішні заходи пов'язані з вивченням зовнішніх ринків, основних конкурентів, 

правового режиму виходу на зовнішній ринок, створення сприятливого інституційного 

клімату для міжнародної діяльності підприємства: збереження стабільного курсу 

національної валюти, дотримання міжнародних економічних стандартів. 

Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських 

підприємств на сучасному етапі є : 

- створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок відповідності ціни і 

якості; 

- розширення асортименту продукції, що випускається; 

- стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій; 

- виконання основних вимог збутової політики; 

- поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури; 

- вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, 

вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації; 

- досконале вивчення потреб ринку; 

- наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно обрати свою 

стратегію діяльності: поглибленого проникнення, розширення використання, розширення 

ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно поєднувати з комплексом заходів, які 

дозволять стати підприємству конкурентоспроможним [2, c.3]. 

  До основних напрямів національної стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу можна віднести такі: 

1) підтримка інформаційних переваг підприємств, шляхом створення інформаційних 

центрів (де має накопичуватися інформація про інфраструктуру, рівень розвитку, конкретні 
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параметри окремих ринків; кількість і напрямки міждержавних угод), створення осередків 

юридичної підтримки, консультативних центрів, в країні і за кордоном (з метою сприяння 

налагодженню бізнесу в інших країнах, створення умов для його адаптації); 

2) створення організаційних умов, шляхом формування двосторонніх угод про 

співробітництво у сфері контролю за дотриманням конкурентного законодавства з метою 

зниження організаційних бар’єрів входження вітчизняних підприємств на ринки інших країн; 

3) підтримка інноваційних переваг підприємств, шляхом удосконалювання 

нормативно-правової бази з охорони інтелектуальної власності й передачі технологій, 

реалізації цільових комплексних програм, концентрації науко- і капіталомістких виробництв 

всередині країни; 

4) створення економічних умов для відтворення конкурентних можливостей 

підприємств, шляхом використання інструментів кредитно-грошової і бюджетно-фінансової 

політики держави з метою створення сприятливої макроекономічної обстановки, посилення 

стимулів до науково-технічного діяльності, залучення капіталів західних інвесторів і 

мобілізації коштів усередині країни[3]. 

     Отже, можна зробити висновок, що для розвитку України в умовах 

глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність підприємств має велике значення.  

Необхідно враховувати тенденції світового розвитку і відповідно до них проводити 

політику, спрямовану не лише на зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, 

але також підвищувати ефективність і внутрішніх чинників, що забезпечують 

конкурентоспроможність фірми. Лише дія у комплексі може вивести українську продукцію 

на високий рівень конкурентоздатності. Українські підприємства мають потенціал та 

можливість до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої продукції, а тим самим і до 

займання провідних і домінуючих позицій на українському ринку. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні термін “управління маркетингом” визначається як аналіз, планування, 

реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на створення, підтримку і 

розширення вигідних відносин з цільовими покупцями для досягнення цілей організації. 

Таким чином, управління маркетингом пов’язано з регулюванням попиту, що, у свою чергу, 

пов’язаний з регулюванням відносин зі споживачами. Більшість людей думає, що управління 

маркетингом – це пошук кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва 

компанії. Але це занадто спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у компанії, 

що має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його 

рівень. Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати 

недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Управління маркетингом забезпечує відповідні 

методи роботи з цими різними станами попиту. Результати аналізу підприємства свідчать 

про те, що наявна ситуації досить типова для українських.  
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Серед загальних недоліків в організації маркетингової діяльності можна назвати 

наступні:  

– відсутність єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції компанії;  

– орієнтацію керівництва компанії на застарілі маркетингові концепції “інтенсифікації 

комерційних зусиль” і “удосконалення виробництва”;  

– відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві і цілеспрямованій діяльності 

в області управління маркетинговою діяльністю;  

– відсутність ясних стратегічних цілей і планів компанії та лінійних підрозділів;  

– недостатня діяльність компанії в області реклами і стимулювання збуту;  

– відсутність налагодженої системи “зворотного” зв’язку з покупцями товарів і послуг 

компанії;  

– відсутність єдиної політики в області розвитку й удосконалення товарів і послуг 

компанії, а також їх торгових марок. 

З методологічної точки зору, причиною усіх вище приведених недоліків є 

нерозуміння й ігнорування керівництвом компанії ролі і місця маркетингу та маркетингу-

менеджменту в управлінні підприємством. Головним і вирішальним заходом щодо 

подолання сформованої ситуації повинно бути формування єдиної служби маркетингу, що 

складається із фахівців-маркетологів досить високої кваліфікації. При підборі фахівців у знов 

сформовану службу маркетингу, варто звернути досить велику увагу на професійну 

підготовку й універсальність навичок нових співробітників. Створеній службі маркетингу 

крім чисто маркетингових проблем прийдеться вирішувати питання, пов’язані з 

перерозподілом функціональних обов’язків і структурних взаємин усередині компанії, вести 

роз’яснювальну роботу серед співробітників про роль і місце маркетингу в сучасній ринковій 

економіці. Варто взяти до уваги той факт, що створення єдиної служби маркетингу на 

підприємстві, досить витратний і тривалий захід.  

У більшості співробітників компанії домінуючим є стереотип про те, що про 

ефективність заходів можна судити тільки з їх поточної економічної ефективності, що 

частково підтверджується помірним ступенем готовності компанії до реалізації 

маркетингової стратегії.  

Формування організаційної структури служби маркетингу, яка здійснює правильний 

розподіл обов’язків, є основою ефективного функціонування всіх підрозділів підприємства, 

оскільки саме маркетинговий підрозділ виконує зворотній зв’язок з ринком і сприяє 

максимальному задоволенню потреб  і попиту споживачів. 

Аграрні підприємства мають ураховувати підходи до управління та організації свого 

маркетингу на основі застосування цілісної маркетингової концепції. Цілісність концепції 

маркетингу забезпечується дотримання відповідних принципів, які забезпечують 

послідовність управлінського впливу на процеси виробництва та збуту продукції 

підприємства. При цьому підприємство формує власну концепцію управління своїм 

маркетингом, адаптовану до умов зовнішнього середовища та тенденцій розвитку суб’єктів 

галузі, з урахуванням організаційних особливостей самого підприємства, що робить 

концепцію маркетингу центральною концепцією управління бізнесом. 

На українському ринку ситуація значно відрізняється від ринків розвинутих країн.  

Маркетингова інформація ще не повністю визначилась як інструмент конкурентної 

боротьби, тоді як контроль над витратами та рівнем збуту поки що дають більшу віддачу. 

Таким чином, відсутність сильного конкурентного тиску, низький рівень платоспроможності 

населення виступають обмежуючими факторами для розвитку діяльності підприємств і, 

відповідно, зниженням витрат на формування систем маркетингової інформації.  

Стабілізація розвитку підприємств  потребує чітких та достатньою мірою 

деталізованих стратегій розвитку певних напрямів діяльності, розробка яких має 

ґрунтуватися на результатах маркетингових досліджень цільових ринків відповідних видів 

виробленої продукції чи послуг підприємствами та динаміки споживацьких вподобань. При 

цьому орієнтація на врахування змін у вподобаннях споживачів окреслює межі застосування 
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маркетингового підходу до планування управлінських впливів на всю діяльність 

підприємства, адже за його застосування управління бізнесом суб’єкта у виробничій, 

інвестиційній та комерційній сферах буде орієнтовано на задоволення інтересів споживачів, 

що дасть змогу отримувати достатній розмір надходжень від реалізації продукції для 

фінансування необхідних заходів у цих сферах діяльності. Тобто за відсутності послідовної 

маркетингової діяльності підприємство нездатне формувати та реалізовувати адекватну 

викликам цільових ринків конкурентну політику. Адекватність останньої забезпечується 

релевантністю та повнотою інформаційної бази маркетингових досліджень, результатами 

яких мають оперувати спеціалісти маркетингової служби. 

 

Винників М.Д. 

к.е.н., доц. Щербата І. В. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕРНОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Зернові завжди відігравали важливу роль для життєдіяльності людини. У свій час ще А. 

Сміт писав: „…лише надлишковий продукт села або той продукт, що перевищує потребу 

утримання хліборобів, дає місту засоби існування, а тому останнє може рости й розвиватися 

тільки в міру збільшення цього надлишкового продукту” [1, с. 234]. Для забезпечення 

продовольчої безпеки населення країни потрібне ефективне функціонування ринку зерна, 

який являється складною системою, що працює за умови існування попиту, пропозиції, ціни, 

конкуренції, суб’єктів господарювання, приватного підприємства, державного регулювання. 

Для ефективного функціонування ринку зерна необхідна наявність:  

– законодавчої бази, що гарантує ефективність економічних відносин; 

– суб’єктів господарювання на ринку зерна; 

– відповідного механізму регулювання зернового ринку; 

– демократичності, що проявляється в задоволенні інтересів кожної окремої людини 

при виробництві, розподілу, споживанні та обміну зерновими; 

– рівних економічних умов для здійснення торговельної діяльності; 

– достатньої кількості зерна для формування ринку і задоволення потреб споживачів; 

– достатньої кількості фінансів для виробництва зерна, а також його купівлі; 

– відповідної якості зернових; 

– широкого асортименту виробленого зерна; 

– відповідної інформації, необхідної для учасників зернового ринку; 

– відповідних установ, які займаються вивченням попиту, пропозиції, кон’юктури 

ринку зернових; 

– мобільності пропозиції даного товару, що відповідає змінам попиту; 

– конкуренції, що впливає на ефективність зернового ринку; 

– інфраструктури, яка відповідає потребам ринку; 

– ринку робочої сили, існування якого впливає на ефективність функціонування 

зернового ринку; 

– об’єктів власності, тобто власності на ресурси, які використовуються суб’єктами 

ринку зерна; 

– сприятливих природно-кліматичних умов та ін. [2, с. 40-41].  

Ринок зерна являє собою систему товарно-грошових відносин, що виникають між його 

суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна, на засадах 

вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначенні цін, а також 

державного контролю за його якістю та зберіганням. Суб’єктами ринку зерна є виробники 

зерна, підприємства по зберіганню зерна, установи державного регулювання ринку зерна, 

суб’єкти заставних закупок, акредитовані біржі та інші. 
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Основними конкурентами України на світових ринках зерна являються США, Канада, 

Австралія, Франція, Росія, Казахстан. Посилюють конкуренцію між країнами й інші 

експортери збіжжя: Угорщина, Польща, Туреччина, Венгрія. Тому на вітчизняному ринку 

зерна необхідно розвивати логістичну інфраструктуру, що є важливою передумовою для 

зміцнення конкурентних позицій України на зовнішніх ринках. Перспективою розвитку 

інфраструктури ринку зерна в умовах глобалізації є створення дигітальної логістики (ДЛ), 

що являє собою більш адаптовану до потреб учасників ринку систему збору та обробки 

даних з метою раціонального використання ресурсів та ефективного планування. Вона 

забезпечує учасників ринку якісною інформацією завдяки використанню новітніх 

технологій. 

Упродовж останніх п’яти років Україна зміцнила свої позиції на міжнародному 

аграрному ринку та впевнено перебуває в світовій десятці виробників зерна. До того ж є 

лідером з виробництва насіння соняшнику та експорту соняшникової олії, ввійшла до трійки 

лідерів з експорту зерна, поступаючись лише США та Європейському Союзу. 

 У структурі зерновиробництва домінує кукурудза. Обсяги виробництва зерна 2016 

року оцінюються у близько 26 млн т. Загалом врожай 2016 року порівняно з 2015 роком зріс 

на 5%, або 3 млн т. Оскільки внутрішні потреби країни в зерні щороку становлять у межах 29 

млн т, то збільшення загального його виробництва впливає на зростання експортного 

потенціалу. Також відбувається збільшення виробництва соняшнику. Врожай соняшнику в 

Україні становить приблизно 13,5 млн т. У 2015 році виробництво цього олійного насіння 

становило 12,3 млн т. Оскільки переважна більшість соняшнику переробляється в Україні, 

то, відповідно, зростуть і обсяги виробництва соняшникової олії [3].  

 За даними профільного міністерства, Україна експортувала у 2015/16 маркетингового 

року майже 39,5 млн т зерна, що на 13,5% перевищує попередній період. Зокрема, експорт 

пшениці становив 17,4 млн т, кукурудзи — 17,39, ячменю — 4,4 млн т, інших зернових 

культур — 256 тис. т. Поточного сезону прогнозується доведення обсягів експорту до 41 млн 

т. Таким чином буде встановлено новий рекорд із продажу українського зерна на світовому 

ринку. 

 За даними офіційної статистики, за перші сім місяців 2016 року обсяги експорту круп 

та гранул із продукції зернопереробки досягли 17,1 тис. т (5,1 млн дол.), що на третину 

перевищує аналогічний період минулого року. Головними споживачами українських круп 

стали Єгипет, Ізраїль і Білорусь. До того ж квота 2016 року на постачання ячмінної крупи та 

борошна до країн ЄС в обсязі 6,3 тис. т була вичерпана за три місяці. На думку вітчизняних 

експертів аграрного ринку, подальше нарощування експорту і можливе збільшення квот на 

постачання до Євросоюзу продуктів переробки зерна сприятиме збільшенню в Україні 

виробництва продукції з доданою вартістю. 

 За п’ять останніх років вдалося розширити канали збуту української агропродукції на 

світовому ринку та переконати міжнародних партнерів у надійності виконання контрактних 

зобов’язань. 

В Україні нарощування виробництва зерна має стратегічне значення для підвищення 

ефективності АПК, успішного його розвитку та подолання кризового стану в суміжних 

(тваринницьких) галузях. Однак протягом останніх років обсяги виробництва постійно 

скорочувались. Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є найважливішим 

завданням, від вирішення якого залежить забезпечення конкурентоспроможності зернового 

підкомплексу і продовольчої безпеки країни. Розв'язання цієї проблеми повинно 

здійснюватися не тільки на державному, а й на регіональному рівнях, де вирішуються 

питання забезпечення населення продуктами харчування [2, с. 40-41]. 

У комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі зерном 

найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння держави вітчизняним експортерам, в 

тому числі із залученням коштів державного бюджету, яке передбачає використання 

механізмів кредитування експорту, страхування експортних кредитів, надання державних 

гарантій. При цьому заходи щодо стимулювання експорту за рахунок коштів держбюджету 
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повинні відповідати нормам і вимогам СОТ, що визначають прийнятий в світовій практиці 

порядок надання державної підтримки експорту [4, с. 301]. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 

Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має 

стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його 

розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за 

останні роки її обсяги постійно скорочувалися. Отже, підвищення рівня ефективності 

виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого 

залежить продовольча безпека країни. 

Ефективність виробництва - це комплексне відбиття кінцевих результатів 

використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.  

Сільське господарство має свої специфічні особливості. Зокрема в сукупності 

факторів досягнення високоефективного господарювання особливе значення має земля як 

головний засіб виробництва, тому оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському 

виробництві завжди стосується земельної площі . 

Економічна ефективність рослинництва означає одержання максимальної кількості 

продукції з одного гектара земельної площі і коштів на виробництво одиниці продукції. 

Ефективність сільського господарства включає не тільки співвідношення результатів і витрат 

виробництва, в ній відбиваються також якість продукції і її здатність задовольняти ті чи інші 

потреби споживача. При цьому підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає 

додаткових затрат живої і уречевленої праці. 

Сільське господарство має великий економічний потенціал, насамперед значний 

обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення використання їх є одним з 

найважливіших завдань, розв'язання якого сприятиме підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Рівень ефективності, що виражається відношенням 

маси вироблених продуктів до трудових затрат, об'єктивно спрямовується до свого 

максимуму, оскільки рівень здібностей працівників зростає, а умови сільськогосподарського 

виробництва під впливом науково-технічного прогресу постійно вдосконалюються. 

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє 

зростанню доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, 

підвищення оплати праці і поліпшення культурно-побутових умов працівників галузі. Суть 

проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва полягає в тому, 

щоб на кожну одиницю витрат - матеріальних, трудових і фінансових - досягти істотного 
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збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і 

культурних потреб суспільства. 

Важливим напрямом зростання ефективності сільськогосподарського виробництва є 

підвищення рівня забезпеченості господарств основними і оборотними фондами та 

поліпшення їх використання. Із зростанням фондооснащеності сільськогосподарського 

виробництва відбувається підвищення його ефективності, проте спостерігається деяке 

зниження фондовіддачі. Тому очевидне значення раціонального використання машинно-

тракторного парку, автомобілів, виробничих приміщень і їх обладнання, кормів, насіння, 

мінеральних добрив та інших засобів виробництва. На рівень ефективності виробництва в 

господарствах істотно впливають склад виробничих фондів, співвідношення основних 

виробничих фондів і оборотних засобів, частка технічних засобів в основних виробничих 

фондах. Підвищення віддачі основних фондів є одним з головних факторів інтенсивного 

розвитку сільськогосподарського виробництва і зростання його ефективності. 

У системі заходів зростання економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва чільне місце займає підвищення якості продукції. Поліпшення якості 

сільськогосподарської продукції має велике економічне і соціальне значення, воно 

рівнозначне збільшенню виробництва продукції. Підвищення ефективності виробництва і 

досягнення більш високих кінцевих результатів нерозривно пов'язані з проблемою якості, 

розв'язання якої вимагає вдосконалення технології виробництва сільськогосподарської 

продукції і збільшення потужностей для її переробки і зберігання. За рахунок використання 

резервів поліпшення якості та збереження виробленої продукції можна на 20-30% підвищити 

рівень її споживання, що сприятиме більш повному задоволенню потреб населення в 

продуктах харчування. 

Отже, для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва 

господарство повинно застосовувати оптимізацію сівозмін, що поліпшить використання 

земельних ресурсів, і дасть змогу уникнути виснаження земель. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВІДРОДЖЕННЯ 

ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА 
 

Скотарство провідна галузь тваринництва з огляду на її здатність ефективно 

використовувати природо-кліматичні, біологічні та трудові ресурси. Молоко та м’ясо є 

основою для харчування людства, визначають продовольчу безпеку країни та являються 

потенційними екпортоорієнтованими продуктами. Їх вартість, стандартизована якість та 

безпека формують сильні конкурентні позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках 

сільськогосподарським товаровиробникам . 

Однак, сучасний стан розвитку скотарства характеризується зменшенням поголів’я 

ВРХ, низькою продуктивністю тварин, недостатньою кормовою базою, скороченням обсягів 

виробництва молока та м’яса. Відкритими залишаються проблеми оновлення засобів 

виробництва, інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку галузі, створення умов для 

виробництва безпечної та якісної продукції. Досить гостро постала потреба у формуванні 

інноваційної моделі розвитку скотарства, спроможної забезпечити його відродження та 

стійке прискорене зростання.  

Незважаючи на те, що скотарство – це одна з найстаріших галузей виробництва 

сьогодні вона потребує застосування злагодженого механізму відродження. Згідно з 

тлумачним словником сучасної української мови, відродження – означає розквіт, піднесення 

того, що було у стані занепаду або на незначному рівні розвитку . Адаптуючи поняття 

«відродження» аграрного виробництва до проблем галузі скотарства, необхідно зазначити, 
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що відродження – це поетапний процес розвитку скотарства, метою якого є забезпечення 

відповідного рівня виробництва як за кількісними, так і за якісними показниками. Тому 

відродження доцільно розглядати як піднесення того, що було у стані занепаду або на 

низькому рівні розвитку і системне оновлення всіх складових та елементів виробництва 

продукції скотарства. 

Під відродженням галузі слід розуміти побудову такої нової системи ведення 

вітчизняного сільського господарства, функціонування якої здійснюватиметься на сучасному 

світовому рівні відповідно до стратегічних інтересів галузі та суспільства і забезпечуватиме 

відповідний соціально-економічний результат . 

Реалії ринку продукції скотарства вказують на критичний стан та неефективність 

розвитку галузі скотарства в малих господарствах, які на даний час домінують. Через 

низький рівень безпеки та неналежну якість виробленої продукції, високі витрати 

немеханізованої праці, незабезпеченість раціонально обґрунтованими нормами споживання 

аграрний сектор потребує відродження галузі скотарства передусім у середніх та великих 

сільськогосподарських підприємствах. 

Галузь скотарства має ряд своїх особливостей, тому відродження галузі потрібно 

розглядати як послідовний процес впровадження комплексу заходів з управління її 

розвитком, який забезпечить покращення кількісних та якісних характеристик . 

Нині розвиток галузі скотарства має ознаки характерні для етапу виживання. Цей етап 

характеризується зменшенням обсягів виробництва продукції скотарства, скороченням 

поголів’я, низькою інвестиційною привабливістю, розбалансуванням структури виробничо-

ресурсного потенціалу галузі. Чітко прослідковується втрата дієвості та саморегуляція галузі, 

що призводить до погіршення рівня прибутковості в молочному та м’ясному скотарстві, як 

наслідок, економічного стану сільськогосподарських підприємств.  
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НОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Пенсійна реформа покликана створити в Україні надійну й адекватну ринковим 

умовам систему соціального захисту для населення, яке втратило працездатність. Нині від 

фінансової спроможності пенсійної системи безпосередньо залежить добробут близько 30% 

населення країни [2]. Сталий розвиток пенсійної системи сприяє також посиленню 

соціального захисту працюючих, детінізації зайнятості та доходів, забезпечує більш 

ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально-економічне середовище.  

З 1 жовтня 2011 року набув чинності Закон України "Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи", який передбачає зміни умов призначення 

пенсій у солідарній системі, на другому рівні уточнює положення щодо обов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи та визначає умови участі недержавних пенсійних фондів 

[3]. 

Існує три рівні пенсійної системи в Україні. Перший рівень – солідарна система 

загальнообов’язкового державного страхування. Іншими словами, це пенсія, яку отримує 

більшість громадян залежно від трудового стажу та сплачених до Пенсійного фонду України 

страхових внесків.  

Другий рівень – накопичувальний – існує паралельно із солідарною системою. 

Запровадження накопичувальної системи вважають порятунком українських пенсіонерів та 

економіки країни в майбутньому, але в перехідному періоді реформа матиме неприємні 

побічні ефекти для держави в цілому і громадян, зокрема зменшення надходжень до 

Пенсійного фонду. Крім того, запровадження другого накопичувального пенсійного рівня 

має стимулювати розвиток недержавного пенсійного забезпечення, яке стане третім 

джерелом фінансування пенсій. 

Також, необхідно звернути увагу на найважливіші проблеми, які існують в 

пенсійному забезпеченні громадян, а саме: 

- демографічна ситуація; 

-соціальна несправедливість, яка передбачає утримання старшого покоління за 

рахунок молодшого; 

- непропорційність між платниками внесків до Пенсійного фонду України (ПФУ) і 

пенсіонерами та дітьми; 

-податковий тиск на роботодавця, що призводить до приховування реальних доходів; 

- несправедливість розміру пенсій для різних категорій осіб; 

- рік виходу на пенсію; 

- незбалансованість доходів і витрат бюджету ПФУ; 

- відсутність чіткої нормативної бази, що регулює діяльність пенсійних фондів. 

Всі перелічені вище причини призводять до руйнування пенсійної системи. Стає 

зрозумілим, що сьогодні вітчизняна пенсійна система перестає бути ефективною і вимагає 

проведення пенсійної реформи. 

Вже у  2017 році в Україні на урядовому рівні планується ввести нову пенсійну 

систему, яка буде накопичувальною. Вона передбачатиме, що всі працюючі особи, які не 

досягли 36-річного віку, повинні будуть здійснювати відрахування до Накопичувального 

пенсійного фонду. Ставка відрахувань до Накопичувального фонду у 2017 році складатиме 
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2%. Щорічно вона буде збільшуватись на 1%.  Підвищення відбуватиметься доти доки ставка 

відрахувань до Накопичувального фонду не становитиме 7%. Таким чином, з 2022 року 

розмір внесків громадян буде становити 8,6%, з яких 7% спрямовуватиметься до фонду 

накопичення, а решта (1,6%) – до Фонду соціального страхування [1 ]. 

Така система має як свої плюси, так і мінуси, проте іншого виходу у нашої держави 

немає – вже зараз на 10 мільйонів тих, хто сплачує внески у Пенсійний фонд, припадає 12,5 

мільйонів пенсіонерів. 

Справедливо вважати, що ефект від накопичувальної пенсійної системи буде 

можливий лише за умови стабільності української грошової одиниці. В іншому випадку 

пенсійні внески, які зроблять українці, до часу виходу на пенсію знеціняться внаслідок 

девальвації. 

Ще одним важливим аспектом ефективної роботи нової пенсійної системи є 

проведення заходів з детінізації економіки та легалізації фондів заробітної плати. Всім 

відомо, що в сьогоднішніх реаліях частою є практика, коли роботодавці платять зарплату «в 

конвертах», або оформляють працівників на неповний робочий день. Це призводить до 

зменшення внесків в Пенсійний фонд, який міг би наповнюватися в більшому обсязі (за 

деякими підрахунками розмір «недоотримань» становить до 30-50%). 

Реформування пенсійного законодавства має також включати справедливий механізм 

зростання пенсійних виплат, створення прозорої пенсійної системи, а також підвищення 

індивідуальної зацікавленості громадян у сплаті страхових внесків, зокрема, у 

накопичувальному пенсійному забезпеченні.  

Накопичувальну систему можна назвати правильним рішенням уряду, завдяки якому 

можна буде зняти навантаження з солідарної системи, яка знаходиться на межі банкрутства. 

Подібний принцип не був введений раніше через те, що законодавство вимагало від 

вищезгаданої системи профіциту. Сьогодні, в числі основних ризиків введення нової системи 

- стан фондового ринку України, який знаходиться на початковому етапі. А держава при 

цьому не має регуляторів, за допомогою яких здійснювався б контроль над приватними 

пенсійними фондами. Це необхідно для того, щоб гарантувати українцям абсолютну безпеку 

і збереження їх накопичень. Хоча, в принципі, ринок і сам готовий прийняти подібні засоби.  

Досягти ефективного покращення рівня життя населення в цілому та соціального 

захисту як пенсіонерів, так і всіх малозабезпечених громадян, тривалої стабільності 

страхового пенсійного фонду можна лише шляхом здійснення реформування всієї економіки 

України, спрямованого на створення нових робочих місць, легалізації зайнятості та 

заробітної плати, підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості, створення нових 

робочих місць. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Світовий досвід доводить, що ефективне функціонування сільського господарства є 

практично неможливим без належної його державної фінансової підтримки. Така підтримка 

може здійснюватися прямими (безпосереднє бюджетне фінансування) та непрямими 

(надання різноманітних пільг, зокрема податкових) методами. 

Об’єктами державної підтримки можуть бути окремі види сільськогосподарської 

продукції, доходи сільськогосподарських товаровиробників і рівень споживчого попиту. 

Згідно з Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» 

бюджетна підтримка здійснюється на кошти бюджетів усіх рівнів в обсягах, що 

унеможливлюють збитковість нормально працюючих господарств [1]. Відповідно до 

зазначеного закону об’єкти бюджетної підтримки та квоти зумовлюються поточною 

економічною ситуацією й визначаються в ході бюджетного процесу з урахуванням урядових 

програм. 

У вітчизняній практиці державної фінансової підтримки сільського господарства 

використовуються як прямі, так і непрямі методи фінансування. Серед непрямих методів 

фінансування вагоме місце займає спеціальний режим справляння ПДВ 

сільськогосподарськими підприємствами, який дозволяє їм використовувати акумульовані на 

спеціальних рахунках суми даного податку для власних потреб. 

Навколо даного механізму підтримки вітчизняного сільського господарства останні 

декілька років точаться гострі дискусії. Як відомо, Україна є членом СОТ та повинна 

дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо обсягів та форм фінансової підтримки 

галузей економіки.  

Вимоги про скасування спеціального режиму справляння ПДВ, як механізму 

підтримки розвитку вітчизняного сільського господарства, перед вітчизняним урядом 

щороку виставляє і МВФ. З огляду на таку вимогу у 2016 р. суттєвих змін зазнав порядок 

акумулювання ПДВ на спеціальних рахунках та його використання сільськогосподарськими 

підприємствами.  

До позитивних наслідків запровадження спеціальних режимів сплати ПДВ у 

сільському господарстві України можна віднести:  

- покращення фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників; 

- механізм використання таких коштів передбачає обов'язково важливий характер їх 

спрямування, тобто одержані кошти за статусом прирівнюються до бюджетних; 

- в умовах, що склалися, запроваджений механізм має значний стимулюючий, 

регулюючий та вплив на виробників молока та м'яса в Україні [3, с.258]. 

Поряд з окремими позитивними моментами встановлений механізм підтримки має й 

суттєві недоліки, зокрема: 

- цей механізм не стимулює пошуку резервів для підвищення ефективності 

виробництва. Започаткований у період глибокої кризи, коли держава вимушена була 

підтримувати усіх виробників, в тому числі й тих, що працювали неефективно, він відігравав 

позитивну роль в умовах відносної стабілізації фінансово-економічного стану підприємств 

галузі; нині ж приводить до гальмування структурних реформ, технічного та технологічного 

оновлення ферм та спричиняє директивне використання факторів виробництва; 

- бюджет за такого порядку зазнає додаткового навантаження, при цьому для 

споживача ціна молочної і м’ясної продукції не окуповується, оскільки на етапі  переробки 

застосовується стандартна ставка ПДВ, що нівелює вплив застосування нульової ставки; 

- розмір дотацій суттєво залежить від господарської діяльності переробного 



92 
 

підприємства і може диференціюватись як за окремими переробними підприємствами, так і 

за окремими категоріями постачальників (підприємствами та особистими селянськими 

господарствами); 

- виплата дотацій особистим селянським господарствам має більш соціальне, а не 

економічне значення, адже кошти фактично спрямовуються в нікуди, без чітко визначеної 

мети та регламентації. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ передбачено, що сільськогосподарські підприємства, 

які застосовують спеціальний режим справляння ПДВ, зобов’язані здійснювати його 

розподіл між державним бюджетом і спеціальним рахунком, на якому ПДВ акумулюються 

товаровиробниками для власних потреб. [2] 

З 01.01.2017 р. скасовано такий механізм державної фінансової підтримки сільського 

господарства як спеціальний режим справляння ПДВ. Натомість, сільськогосподарські 

підприємства отримали право на бюджетні дотації, тобто пріоритету набули прямі методи 

фінансової підтримки товаровиробників. 

В контексті цього, доцільно зазначити, що фінансування програм розвитку 

агропромислового комплексу Львівської області з обласного бюджету протягом 2013-2015 

рр. є стабільним – в межах 5,5-5,9 млн.грн в рік. Поряд з цим, фінансова підтримка за 

рахунок коштів державного бюджету скоротилась з 48,7 млн.грн у 2013 р. до 15,4 млн.грн у 

2015 р., тобто в понад 3 рази. 

Сума коштів акумульована в наслідок використання спеціального режиму справляння 

ПДВ протягом 2013-2015 рр. зростає. У 2015 р. сільськогосподарські підприємства залучили 

додатково для фінансування власної діяльності близько 53 млн.грн ПДВ, що на 20 % більше 

показника 2013 р. Загалом, сукупний розмір державної підтримки розвитку галузі за період 

2013-2015 рр. зменшився на чверть. 

Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що спеціальний режим 

справляння ПДВ в останні роки набув статусу основного джерела дотування 

сільськогосподарських підприємств. 

Здійснення державної фінансової підтримки аграрних підприємств виключно шляхом 

прямого бюджетного фінансування несе в собі ряд ризиків для мінімізації яких необхідно: 

- передбачити пріоритетність доступу до бюджетних коштів для малих та 

середніх сільськогосподарських підприємств; 

- забезпечити прозорість механізму отримання дотацій; 

- обмежити доступ переробних підприємств до бюджетних ресурсів; 

- чітко регламентувати часку підприємств галузі птахівництва у структурі 

бюджетних дотацій. 
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МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 

 

Сучасний механізм регулювання міжнародних економічних відносин є 

багаторівневим та включає національний рівень, на якому формуються національні системи 

регулювання, регіональний рівень передбачає створення наднаціональних органів 

регулювання економічних відносин між країнами певного регіону та міжнародний рівень, 

регулювання на якому здійснюється міжнародними економічними організаціями. Слід 

зазначити, що з підвищенням ступеня ієрархічності в цій системі характер регулювання 

змінюється в оберненій пропорції: на національному рівні залежно від загальнодержавних 

економічних інтересів розробляються правові норми і режими міжнародної економічної 

взаємодії, які є обов’язковими для виконання та дотримання; на регіональному рівні 

розробляються більш універсальні методи та інструменти регулювання економічного 

співробітництва з урахуванням особливостей розвитку країн даного регіону; на 

міжнародному регулювання здійснюється на основі укладання угод, розробки конвенцій, 

прийняття резолюцій, тобто має координуючий або рекомендаційний характер. Характерною 

особливістю сучасного розвитку світової економіки є відсутність нормативно-правового 

забезпечення міжнародного економічного співробітництва. 

Фактично сфера міжнародного бізнесу є нерегульованою, що породжує значні 

протистояння між країнами, які мають як політичний, так і (переважно) економічний 

характер. Основна роль у регулюванні міжнародних економічних відносин належить 

міжнародним організаціям. 

Протягом останніх 60–70 років характер їх діяльності змінювався разом зі зміною 

характеру та динаміки відносин між країнами. На теперішній час роль міжнародних 

організацій в регулюванні міжнародних економічних відносин полягає в: - концентрації 

зусиль суб’єктів міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних проблем 

світової економіки; 

- координації міжнародної економічної діяльності країн; 

- регулюванні міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів, технологій, робочої 

сили, валютних, фінансових, кредитних ресурсів для забезпечення безперервного 

відтворювального процесу; 

- забезпеченні пропорційного розвитку системи світового господарства; 

- регулюванні економічних політик країн відповідно до основних принципів 

міжнародного співробітництва; 

- створенні підґрунтя для формування уніфікованої системи регулювання МЕВ на 

основі гнучкої адаптації національних та регіональних регулятивних механізмів до умов 

міжнародного бізнесу. 

У сучасному світі практично всі країни залучають кредитні ресурси для вирішення 

внутрішніх соціально-економічних проблем. І питання полягає не в обсягах залучених 

міжнародних кредитів, а в їх ефективному використанні та в ефективному управлінні 

обсягами зовнішньої заборгованості. 

Розглядаючи міжнародне фінансово-кредитне співробітництво України з позиції 

формування повнішої заборгованості, можна сказати, що міжнародне кредитування від 

міжнародних фінансово-кредитних організацій – основне джерело формування української    

заборгованості. Кожна міжнародна фінансово-кредитна організація займає своє місце у 

структурі зовнішнього боргу України, тому слід виділити основні джерела його формування: 

найбільший кредитор – Міжнародний валютний фонд – 7,98% загального обсягу державного 

боргу. На другій позиції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку – 7,38%. 
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Явище зовнішньої заборгованості країни – це результат співпраці її з міжнародними 

фінансово-кредитними установами.   Очевидно, що співробітництво України з МФО має 

позитивні сторони – воно сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, 

формуванню конкурентного ринкового середовища та стабілізації національної грошової 

одиниці. Однак співпраця України з МФО призвела до того, що в теперішній час наша країна 

знаходиться в так званій «борговій ямі», тому що змушена брати міжнародні позики для 

покриття попередніх кредитів. 

Таке економічне становище впливає на формування ВВП, рівень життя населення, 

рівень оподаткування та соціально-економічне становище в цілому. 

Складна економічна ситуація змушує уряд проводити низку реформ та реорганізувати 

існуючі стратегії співробітництва з міжнародними фінансово-кредитними організаціями 

(МФКО). 

В умовах посилення боргового навантаження та критичної ситуації в міжнародній 

кредитній сфері загострюється проблема розробки дієвої політики управління зовнішнім 

боргом країни. 

Міністерством фінансів України серед основних пріоритетів держави в борговій 

політиці виділено наступні: 

1) удосконалення системи управління державним боргом; 

2) ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені; 

3) якісне управління зобов’язаннями та підтримка кредитного рейтингу країни; 

4) забезпечення ефективності використання інвестиційних коштів бюджету; 

5) залучення позик, фінансових ресурсів, спільних із міжнародними валютно-

фінансовими організаціями, на впровадження інвестиційних та інфраструктурних проектів, у 

т.ч. для економічної реабілітації та відновлення Донецької та Луганської областей. 

Для оптимізації механізму міжнародних позик в Україні та покращання результатів її 

співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями необхідно удосконалити 

існуюче співробітництво міжнародних фінансово-кредитних організацій з Україною (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Напрями вдосконалення співробітництва України з міжнародними фінансово-

кредитними організаціями 

Розглянемо більш детально кожен із наведених напрямів. 

1. Проведення в Україні економічних реформ більш швидкими темпами надасть можливість 

у подальшому працювати з МВФ та іншими міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями без залучення від них коштів. 
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2. Практика більш широкого залучення інститутів громадянського суспільства (громадських 

об’єднань, наукових установ, експертних центрів тощо) в обговоренні програм економічних 

реформ та конкретних інвестиційних проектів дасть змогу враховувати їх інтереси та 

посилити контроль над реалізацією реформ та проектів. 

3. Кардинальна зміна існуючих підходів до призначення представників України в 

міжнародних фінансово-кредитних організаціях полягає у виборі досвідчених та 

висококваліфікованих фахівців, які, маючи значний науковий та практичний потенціал і 

досвід, здатні реалізовувати національні економічні інтереси у співробітництві з 

міжнародними організаціями, на високому професійному рівні брати участь в обговоренні 

всіх питань діяльності та налагоджувати ефективні стосунки з представниками інших країн 

та відповідальними співробітниками апарату міжнародних фінансово-кредитних організацій. 

4. Розробка та реалізація спеціальної програми підготовки українських фахівців для 

подальшого стажування та роботи в апараті міжнародних фінансово-кредитних організацій 

значною мірою підвищить професійний імідж українських фахівців та забезпечить кадровий 

резерв відповідних державних установ. 

5. Запровадження принципу визначення пріоритетності проектів фінансування за рахунок 

залучених міжнародних кредитних ресурсів на основі комплексної оцінки їхньої 

ефективності дасть змогу забезпечити прозорий порядок відбору найбільш перспективних 

проектів у пріоритетних галузях національної економіки.  

Визначені напрями вдосконалення міжнародного співробітництва у фінансово-

кредитній сфері сприятимуть подоланню першочергових проблем із кредитними позиками та 

формування зовнішньої заборгованості.  
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КРЕДИТУВАННЯ В РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Сучасні міжнародні валютні відносини дуже нестабільні, ситуації, що виникають на 

валютних ринках відрізняються великим ризиком і невизначеністю для учасників валютних 

операцій. Все це примушує багато країн брати участь в координації економічної політики в 

цій області. Цю координацію на практиці здійснюють такі органи, як Міжнародний 

валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Однак, вплив міжнародного 

кредитування на економіку країни не завжди є однозначним, особливо в контексті отримання 
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Україною чергового кредиту від МВФ. Необхідність визначення можливих переваг та 

ризиків для економіки України внаслідок зовнішніх запозичень фінансових ресурсів й 

обумовлює актуальність теми дослідження. 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, який частіше називають Світовим 

Банком, був заснований в липні 1944 р. на валютно-фінансовій конференції в Бреттон - Вудсі 

(США) і почав свою діяльність в червні 1946 р. Світовий банк (World Bank) має такі 

організації філії - Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову 

корпорацію (МФК) і Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Світовий 

банк, МФК і БАГІ іноді фігурують під загальною назвою Група Світового банку (World Bank 

Group). Спільна мета цих фінансових інститутів: надання допомоги в реконструкції і 

розвитку економіки країн-членів шляхом заохочення капіталовкладень на виробничі цілі; 

заохочення приватних та іноземних інвестицій за допомогою надання гарантій або участі в 

позиках та інвестиціях приватних кредиторів; сприяння перспективному збалансованому 

зростанню міжнародної торгівлі і підтримка рівноваги платіжних балансів шляхом 

інвестування в розвиток виробничих ресурсів. Учасниками МБРР є 188 держав [1]. Країни, 

що подають заявку на вступ в МБРР, повинні бути членами Міжнародного валютного фонду 

(МВФ). 

Відтоді, як Україна стала членом Світового банку в 1992 р., загальна сума зобов’язань 

Банку перед Україною на фінансування 40 проектів і програм становить понад 7 млрд. дол. 

США [2]. 

Найважливішу роль у сприянні міжнародного валютно-фінансового співробітництва, 

підтриманні рівноваги платіжних балансів країн-членів, регулюванні курсів валют, наданні 

кредитів країнам-членам та гарантування приватних позик за кордоном відіграє 

Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Міжнародний валютний фонд є провідним світовим фінансовим інститутом, який має 

статус спеціалізованої установи ООН. Він був заснований на міжнародній конференції в 

Бреттон-Вудсі (США) у 1944 р., та почав функціонувати з 1947 р. З вересня 1992 р. членом 

цієї організації є Україна. Основними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі й співробітництва у сфері валютного регулювання та надання кредитів 

у іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів країн-членів фонду [3]. 

Для кожної держави - члена МВФ встановлюється квота, в спеціальних правах 

запозичення (СПЗ) та визначається сума квоти - це внесок України як члена МВФ. Величина 

квоти залежить від економічного розвитку країни і визначається Радою директорів МВФ. 

Квота визначає для країни-члена кількість голосів у МВФ, ліміти доступу до фінансових 

ресурсів МВФ та частку в розподілі СПЗ – одиниці виміру обліку МВФ [4].  

Україна ввійшла до складу МВФ 3 вересня 1992 р., одночасно ставши членом 

Світового банку. Україні було виділено квоту в 10678 акцій на загальну суму у 1,3 млрд. дол. 

США. Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 млн. дол. внесли 

Нідерланди, що є країною-опікуном нашої держави в цій банківській структурі. Таким 

чином, Україна, починаючи з 1994 р., отримує від МВФ кредити Stand-by [5]. Варто 

зазначити, що частина цих коштів була направлена на фінансування дефіциту платіжного та 

торгівельного балансів, а також поповнення золотовалютних резервів країни.  

На теперішньому, тобто VI етапі співробітництва України з МВФ, який розпочався з 

11 березня 2015 р., Рада Директорів МВФ ухвалила рішення щодо чотирьохрічної програми 

співробітництва з Україною в рамках механізму розширення кредитування (EFF) обсягом 

17,5 млрд. дол. США, що відповідає 900% квоти. У рамках зазначеної програми Україна 

отримала терміново 5 млрд. дол. США, з них 2,7 млрд. дол. США (1,915 млрд. СПЗ) буде 

направлено до Державного бюджету України. Економічна програма, розроблена разом з 

МВФ, передбачає: 
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Для наочності, у таблиці 1, виділено основні етапи співробітництва України з МВФ в 

рамках кредитних програм. 

Етап Період 

проведення 

співробітництва 

Програма фінансування Фінансове забезпечення 

програми 

 

І 

1994-1995 рр. Системна трансформаційна 

позика (STF) 

498,7 млн. СПЗ (763,1 млн. дол.) 

ІІ 1995-1998 рр. Трирічні програми Stand-by 1318,2 млн. СПЗ (1935 млн. 

дол.) 

ІІІ 1998-2002 рр. Програма розширеного 

фінансування EFF 

1193 млн. СПЗ (1591 млн. дол.) 

IV 2002-2008 рр. Попереджувальний Stand-by 411,6 млн. СПЗ (600 млн. дол.) 

V 2008-2010 рр. Програма Stand-by, 

затверджена 05.11.2008 р. 

11 млрд. СПЗ (16,43 млрд. дол.), 

однак освоєно 10,6 млрд. дол. 

2010-2014 рр. Програма Stand-by, 

затверджена 28.07.2010 р. 

10 млрд. СПЗ (15,1 млрд. дол.) 

VI 2015 -2018 рр. Програма розширеного 

фінансування EFF, затверджена 

11.03.2015 р. 

17,5 млрд. дол. США 

1. Забезпечення фінансової стабільності шляхом формування ефективної грошово-

кредитної політики для забезпечення стабільності цін; гнучкість валютних курсів та 

комплексну стратегію для зміцнення фінансового стану банків за рахунок рекапіталізації 

банків, скорочення кредитування та врегулювання проблемних активів, що має значний 

вплив на відновлення довіри населення до банківських структур [6]. 

2. Зміцнення державних фінансів. Перегляд видатків та їх скорочення забезпечить 

бюджетну консолідацію у наступному періоді. Разом з проведенням реформ у паливно-

енергетичному комплексі зменшення бюджетних дисбалансів з високою ймовірністю 

призведе до стабільної ситуації з державним боргом. Програми соціального захисту будуть 

реорганізовані для захисту бідних верств населення [6]. 

3. Продовження структурних реформ. Включають реформи управління, в тому числі 

боротьба з корупцією і судові заходи, реформи податкової адміністрації, реформи державних 

підприємств для того щоб підвищити якість управління та зменшити бюджетні ризики [6]. 

За розрахунками експертів МВФ очікується зменшення реального ВВП на 5,5% через 

зниження курсу національної валюти, підвищення тарифів на газ і опалення. Прогнозується 

подальше зростання темпів інфляції, до 27% у 2015 р. Очікується, що зниження валютного 

курсу та нарощення боргу в 2015 р. призведе до збільшення зовнішнього боргу до 158% ВВП 

[6]. На рис. 2 наведена динаміка державного боргу України та його щорічний приріст. 

Державний та гарантований державою борг у 2014 р. становив 1100,8 млрд. грн. 

(70,3% ВВП), що на 88,2% більше, ніж на початок року. Суттєвий вплив на зростання боргу 

мала девальвація гривні. Державний борг на кінець грудня 2014 р. становив 947 млрд. грн. 

Під дією курсового чинника зовнішній державний борг зріс більше ніж у 2 рази – до 486 

млрд. грн. Внутрішня складова державного боргу також зросла на 79,4% – до 461 млрд. грн. 

Водночас у доларовому еквіваленті державний та гарантований борг знизився на 3,4 млрд. 

дол. США – до 69,8 млрд. дол. США. [7]. 

Варто підкреслити, що Україна, отримавши кошти від МВФ, вирішує проблему 

зростаючого дефіциту державного бюджету і державного боргу, нарощуючи ті самі борги. 

Стрімке нарощування боргу, його обслуговування та погашення вимагає нових запозичень.  

Сектори загального державного управління та органи грошово-кредитного 

регулювання збільшили свої зобов’язання до 34,7 млрд. дол. США. У III кварталі 2014 р. 

було залучено: кредитів від Світового банку (0,5 млрд. дол. США), Канади та Японії (0,3 

млрд. дол. США), кредит Stand-buy від МВФ – 1,4 млрд. дол. США. [7]. 
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Нажаль, для погашення заборгованості перед МВФ, Україна вимушена брати нові 

кредити у досить великих розмірах, у зв’язку з чим фінансовий борг країни стане нагадувати 

фінансову піраміду. Україна через надмірні зовнішні запозичення перетворюється на 

державу, яка сидить на «кредитній голці». Окрім того, за рахунок залучення зовнішніх 

коштів економіка розвиватись не буде та досягти за короткий чотирьохрічний термін 

структурних реформ неможливо. Держава не може сподіватись на одночасне вирівнювання 

платіжного балансу через фінансову позику, стійкого економічного зростання можна досягли 

лише з позитивним зовнішньоторговельним сальдо та міцним вітчизняним виробництвом.  

Таким чином, основним завданням уряду України повинно бути не відновлення 

співробітництва з МВФ, а перебудова економічної політики. Отримання наступних траншів, 

не є засобом подолання кризи, а лише відтягує час до неминучого дефолту.  

Висновки. Варто зазначити, що співробітництво України з міжнародними валютно-

фінансовими організаціями має ряд позитивних, так і негативних наслідків. Серед 

позитивних наслідків слід виділити такі: створення достатніх валютних резервів для 

повернення кредитів із відсотками, підвищення рівня конкурентоспроможності національної 

економіки, підвищення кредитного рейтингу країни на світовому фінансову ринку, сприяння 

удосконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави. 
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Бутинець Юлія Ігорівна 

к.е.н., доц. Рубай О.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Становлення вітчизняної економіки супроводжується безліччю проблем, які є 

специфічними для сучасного розвитку ринкового господарювання. Однією з причин 

виникнення кризової ситуації на більшості підприємств є низький рівень менеджменту. Саме 

некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели велику кількість суб’єктів 

господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття 

неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної 

системи контролінгу. 
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Контролінг є новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити 

підтримку економіки підприємства в цілому й ефективного його розвитку шляхом 

формування об'єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати 

оптимальні управлінські рішення. Використання контролінгу переводить управління 

підприємством на новий рівень, інтегруючи та спрямовуючи діяльність різних служб і 

підрозділів на досягнення найважливіших завдань. Суть контролінгу вивчається багатьма 

вітчизняними і зарубіжними науковцями, однак відсутній єдиний підхід до визначення 

сутності контролінгу і визначенні його ролі в управлінні підприємством.  

У наукових працях спостерігається різне трактування сутності окремих складових 

управління фінансами, в тому числі і контролінгу. В результаті відбувається ототожнення 

способів, методів, механізмів і функцій фінансового управління, що створює труднощі 

їхнього практичного застосування в діяльності підприємств. Додатковим ускладненням 

ситуації є недостатній рівень адаптації окремих положень управління фінансами 

підприємства, розроблених для ринкової економіки, до сучасних умов господарювання 

вітчизняних підприємств і особливостей управління їх фінансами в сільському господарстві. 

Існуюча на сільськогосподарських підприємствах система управління не може бути 

якісною й ефективною без використання низки управлінських технологій серед яких вагому 

нішу займає контролінг. 

Контролінг, в управлінні підприємством - це система підтримки управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення тактичних і стратегічних цілей функціонування підприємства та 

ефективного використання ресурсів; це діяльність, яка забезпечує безперервний процес 

оперативного планування і поточного контролю за рухом фінансових ресурсів на основі 

чіткої взаємодії структурних підрозділів між собою, а також відповідного інформаційного і 

методично-консультативного забезпечення, з метою зміцнення фінансової рівноваги та 

стабільної платоспроможності підприємства. 

В сільськогосподарських підприємствах основне завдання контролінгу полягає в побудові 

такої системи управління, яка б забезпечувала координацію дій, а в невеликих господарствах – 

самостійну розробку управлінських рішень щодо організаційної структури управління, 

виробництва, постачання, збуту, планування та контролю з метою інтеграції й координації їх на 

досягнення поставлених фінансовою стратегією підприємства цілей.  

Отже, в ринкових умовах господарювання, аграрним підприємствам слід впроваджувати 

сучасні системи забезпечення ефективного управління підприємством, з метою забезпечення 

ефективної діяльності та розвитку. 

 

Михайлик С. І. 

к. е. н., доцент Марків Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки – найважливіші функції 

держави, реалізація яких покликана посилювати її позиції в міжнародному співтоваристві. 

Економічна безпека – фундаментальна основа економічно ефективної держави в цілому, яка 

відстоює свої національні інтереси і забезпечує свою економічну безпеку як складову 

частину національної безпеки. В сучасних умовах особливу роль відіграє насамперед 

система фінансової безпеки держави як базова економічної безпеки держави в цілому. Це 

зумовлено посиленням фінансової глобалізації, послабленням державного контролю за 

розвитком грошово-кредитних відносин, лібералізацією зовнішньоекономічних зв’язків, 

особливо підвищенням значення валютних відносин і зростанням міжнародної мобільності 

капіталу й посиленням впливу валютної сфери на процеси, що відбуваються в сучасному 

секторі економіки. Забезпечення фінансової безпеки держави особливо актуально для країн з 
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транзитивною економікою, в яких система державних фінансів не є досить стійкою, що, 

зокрема, стосується і України. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної та фінансової 

безпеки – створення такого економічного, політичного та правового середовища та 

інституційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, 

інвестиційні процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів. Цей 

процес має супроводжуватися реалізацією низки заходів, у розробці яких критеріями для 

підтримання фінансової безпеки на макрорівні є її складові, а основними стабілізаційними 

напрямами можуть бути (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основні стабілізаційні напрями фінансової безпеки 

Діяльність держави щодо забезпечення фінансової безпеки має здійснюватися за 

такою схемою (рис. 2).  

Підвищення рівня фінансової безпеки держави потребує системних дій, які мають 

містити в собі механізми у сфері бюджетної та монетарної політики, фондового ринку, а 

також у сфері регулювання корпоративного сектору економіки тощо. Так Луцик-Дубова Т.О. 

запропонувала наступну систему заходів стосовно зміцнення фінансової безпеки України: 
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Рис. 2. Напрями діяльності держави щодо забезпечення фінансової безпеки 

Держави 

1. Реформування бюджетної системи: проведення бюджетних реформ на базі 

наукового обґрунтування та координації дій (розробки узгоджених концепцій), стратегії та 

тактики бюджетування), підвищення якості прогнозів макроекономічних показників, що 

використовуються в бюджетному плануванні; комплексний підхід до реформування 

бюджетного процесу на державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; 

підвищення результативності бюджетних витрат за рахунок застосування програмно-

цільових засад діяльності, орієнтація бюджетної системи на досягнення конкретних 

результатів (за відповідними програмами розвитку); зменшення зовнішнього боргу України, 

шляхом прямого зменшення чистих зовнішніх залучень уряду та погашення довгострокових 

залучень реального сектору економіки; удосконалення системи бюджетної статистики та 

діагностики у системному аналізі з індикаторами грошово-кредитної, боргової та валютної 

безпеки; розробка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за рахунок 

нарощення власного доходного потенціалу, підвищення рівня управління державним боргом 

шляхом реалізації сучасної стратегії залучення позичкового капіталу, інвентаризації та 

класифікації всіх боргів, трансформації структури боргу, недопущення практики прийняття 

виключних рішень, не підпорядкованих єдиній борговій політиці, ліквідація прихованого 

дефіциту. довгострокових залучень реального сектору економіки; удосконалення системи 

бюджетної статистики та діагностики у системному аналізі з індикаторами грошово-

кредитної, боргової та валютної безпеки; розробка поетапної стратегії скорочення 

бюджетного дефіциту за рахунок нарощення власного доходного потенціалу, підвищення 

рівня управління державним боргом шляхом реалізації сучасної стратегії залучення 

позичкового капіталу, інвентаризації та класифікації всіх боргів, трансформації структури 
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боргу, недопущення практики прийняття виключних рішень, не підпорядкованих єдиній 

борговій політиці, ліквідація прихованого дефіциту. 

2. Удосконалення монетарної політики. 

3. Удосконалення валютної політика:  

4. Регулювання фондового ринку: підвищення капіталізації та ліквідності 

організованого ринку цінних паперів; створення універсальної національної біржі, яка 

діятиме на принципах регульованих ринків ЄС та інтегруватиметься у світовий фінансовий 

простір; забезпечення поетапного створення єдиного центрального депозитарію України з 

урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-фінансової інфраструктури; 

удосконалення інституційної структури ринків капіталу з метою диверсифікації ресурсної 

бази та залучення збережень населення. 

5. Регулювання корпоративних відноси: узгодження вітчизняного законодавства з 

міжнародними стандартами і сучасними вимогами розвитку фінансових відносин; 

підвищення вимог до корпоративного управління; чітке визначення прав і обов'язків 

емітентів та інвесторів шляхом розробки ефективної системи державного регулювання 

ринків капіталу, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства, запобігання 

шахрайству. 

6. Регулювання страхового ринку: сприяння розвитку страхового ринку та 

удосконалення порядку ліцензування діяльності страховиків, дотримання вимог до джерел 

формування статутного капіталу та фінансового становища засновників; створення фонду 

гарантування страхових виплат за договорами страхування; введення міжнародних норм 

корпоративного управління для страховиків та розробка державної цільової програми 

науково-дослідних робіт у сфері страхування та підготовки фахівців для страхового ринку.  

Забезпечення бюджетної безпеки держави є одним із ключових завдань під час 

реалізації її стратегічних соціально-економічних пріоритетів. У забезпеченні фінансової 

безпеки країни важливу роль відіграє ефективність валютно-курсової політики, яка, 

впливаючи на економічну систему держави загалом, виступає одним із комплексних її 

індикаторів. Пріоритетні напрямки зміцнення фінансової безпеки України визначаються, 

насамперед, на основі оцінки рівня показників фінансової безпеки держави.  

Отже, фінансова безпека є важливим компонентом національної безпеки країни і від її 

рівня залежить в цілому благополуччя держави. Задля досягнення найвищого рівня 

фінансової безпеки державі необхідно виробити механізм забезпечення фінансової безпеки, а 

також впровадити ефективну інфраструктуру, яка забезпечить фінансову безпеку. Головним 

аспектом у досягненні фінансової безпеки держави виступає постійний монітор інк та оцінка 

її рівня, а також розробка та застосування заходів щодо зміцнення фінансової безпеки 

держави. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 

Як відомо, продукція сільського господарства є ресурсною складовою виробництва у 

різних галузях національного господарства, а особливо харчовій промисловості. Від ступеня 

насичення ринку продовольчими товарами сільськогосподарської переробки, їхньої якості та 

ціни залежить забезпечення населення продуктами харчування, а отже і продовольчої 

безпеки держави.  

Сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва потребує подальшого 

удосконалення. В Україні на сьогодні багато фізичних та юридичних осіб займаються 

товарним виробництвом сільськогосподарської продукції, які не мають можливості 

конкурувати з великими агропідприємствами. Така гіперкапіталізація земельних банків в 

руках аграрних монополій призвела до зростання рівня безробіття серед сільських жителів в 

зв'язку з витісненням трудомістких видів сільськогосподарської продукції, переходу на 

моновиробництво і використання вузькопрофільної сільськогосподарської техніки, 

зубожіння сільського населення, розвитку міграційних процесів, відмови більшості 

агрохолдінгів від розвитку тваринницької галузі, монополізації сільськогосподарської галузі, 

використання ГМО тощо. Як результат - загострення соціальної та економічної кризи на селі 

[3]. 

На сьогодні великі агрохолдинги, в більшості зареєстровані в обласних центрах. де 

сплачують податки. До місцевих сільських рад податкові та інші платежі не надходять. Не 

інвестуються кошти у розвиток та збереження соціальної інфраструктури села, яке 

здійснювали сільськогосподарські підприємства (дороги, дитячі садки і школи, будинки 

культури, ФАПи та ін.) [3]. 

Специфічні риси сільськогосподарського виробництва (залежність від природно-

кліматичних умов, сезонність формування витрат і запасів, тривалість виробничого і 

фінансового циклів тощо) визначають його менш сприятливе положення в порівнянні з 

іншими галузями економіки і характеризують його як ризикове виробництво, що негативно 

позначається на процесах інвестування. Вказані особливості визначають важливе значення 

ефективного функціонування фінансово-кредитної інфраструктури, що забезпечує створення 

умов для постійного фінансування сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери 

села, надання бюджетних і позикових коштів для їх розвитку в системі господарського 

механізму АПК. Саме підприємства аграрної сфери найчастіше потребують фінансового 

оздоровлення для подальшого функціонування. Для сільськогосподарських підприємств 

процедура фінансового оздоровлення проводиться в цілях поліпшення їх фінансового стану 

до вживання процедур банкрутства [1, С. 168-173;  5, С. 121-128]. 

Сільськогосподарські товаровиробники, які не в змозі впоратися з умовами 

реструктуризації заборгованості по суб'єктивних причинах підлягають банкрутству 

відповідно до чинного законодавства. У цих умовах необхідно передбачити особливі заходи, 

пом'якшувальні соціально-економічні наслідки банкрутства в сільському господарстві. 

Іншою проблемою банкрутства в сільському господарстві є створення умов для залучення 

потенційних інвесторів, які могли б зберегти підприємства, – банкрути як цілісні 

господарюючі об'єкти і продовжити функціонування на даній території. Це важливо і з 

соціальної, і з бюджетної точки зору: більшість сільськогосподарських підприємств 

формують і рівень доходів, і рівень соціально-економічного розвитку, і навіть морально-

психологічну ситуацію у відповідному населеному пункті. Отже, для зміцнення фінансової 

стійкості сільськогосподарських підприємств необхідними залишаються напрями його 

фінансового оздоровлення. 
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Алгоритм фінансового оздоровлення неплатоспроможних сільськогосподарських 

товаровиробників можна охарактеризувати в наступній послідовності: 

1) На основі проведеного аналізу фінансового стану сільськогосподарських 

підприємств треба відзначити, що більшість із них потребують фінансового оздоровлення в 

сучасних умовах господарювання. Окремі суб’єкти господарювання аграрної сфери змушені 

реструктуризувати борги, а інші – із встановленими ознаками банкротства -  оголошуються 

банкрутами. 

2) На етапі спостереження за фактичними результатами діяльності господарюючого 

суб’єкта проводиться попередній аналіз його стану і вибудовується структура бізнесу так, 

щоб вести ефективне виробництво. Виходячи з цього оцінюється інвестиційна привабливість 

господарства.  

3) Проводиться інвентаризація майна підприємства і кредиторської заборгованості, а 

також виявляються і залучаються потенційні інвестори, що бажають погасити борги і 

фактично придбати дане підприємство. 

 4) Якщо надійний інвестор знаходиться, то обмовляється розмір дисконту при 

погашенні боргів і можливі схеми їх реструктуризації. При встановленні дисконту можуть 

враховуватися інвестиційні зобов'язання інвестора по технологічній модернізації 

підприємства. 

5) В разі успіху переговорів про покупку і реструктуризацію боргів внутрішній або 

зовнішній інвестор, використовуючи належні, згідно чинного законодавства,  юридичні 

процедури, стає власником підприємства [4, С. 287-291]. Після чого він приступає до його 

організаційної і технологічної модернізації.  

6) Якщо немає інвестора, який  би погасив борги з дисконтом і влаштовував  

кредиторів, то по даному підприємству можливе вживання наступних заходів: а) звільнення 

господарств від дорого вартісного нерухомого майна, амортизаційні відрахування на яке і 

стали  причиною їх збитковості. Для цього колишнє господарство ліквідовується, і його 

майно може бути розпродане з метою погашення боргів, а заново створене підприємство, 

маючи порівняно невелику заборгованість, починає функціонувати; б) виділення з 

господарюючого суб'єкта дочірніх і залежних підприємств. В цьому випадку зберігається 

колишнє господарство, і кредитори можуть пред'явити позови на майно таких підприємств; 

в) реформування неплатоспроможного сільськогосподарського підприємства шляхом 

передачі його ліквідного майна в оренду, плата за яке використовується для погашення 

боргів. Проте якщо колишнє підприємство буде оголошено банкрутом, то орендне майно 

нової юридичної особи може бути вилучене в рахунок погашення боргів; г) приєднання 

неплатоспроможного господарства до спроможної комерційної організації і розрахунок по 

його боргах. Процедура приєднання могла мати ширше поширення за умови, якщо 

приєднуючі структури отримали б право на реструктуризацію заборгованості збиткового 

господарства і при цьому самі мали б пільгу по сплаті податків. 

7) Якщо сільськогосподарське підприємство  розглядається як безнадійно 

неплатоспроможне, то відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутомˮ [2] справа розглядаються господарським судом за 

правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом. Арбітражний керуючий продає майно боржника 

особі, що має право його переважного придбання, за ціною, визначеною на торгах. В 

результаті придбання майна, ліквідні ресурси цього підприємства швидко опиняються в 

руках нових власників і повертаються в господарський оборот. 

Таким чином, в результаті здійснення даних заходів, згідно виділеним етапам 

неплатоспроможні підприємства і їх ресурси перейдуть до ефективних власників, що вже 

довели свою здатність працювати в сучасних умовах. Це створить основу для здійснення 

аграрних реформ по інших напрямах. 
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ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 Сучасний стан розвитку світової економіки характеризується як надзвичайно 

ризиковий. Дослідження причин порушень рівноваги та економічної стабільності у світі 

дозволяють зробити висновок про значну роль валютної  політики у посиленні кризових 

явищ. Більшість країн світу мають правила валютного регулювання чи валютного контролю 

в тій чи іншій формі. Існування таких правил валютного регулювання завжди відзначалося 

як важлива складова державного регулювання, яка впливає на всіх учасників закордонних 

транзакцій у країні.  

 Метою дослідження є виявлення найпроблемніших питань, з якими доводиться 

зіштовхуватись компаніям при здійсненні транскордонних платежів в іноземній валюті, 

розгляд обмежень, викликаних правилами контролю проведення валютних операцій, а також 

розробка конкретних рекомендацій для розв’язання наявних проблем. 

 Проблемам валютного регулювання в Україні присвятили  свої праці такі вчені-

економісти як С.Я. Боринець [1], О.І. Буту [2], О.В. Дзюблюк [4], Ж.В. Завальна [5] та інші. 

На поточний стан відсутні чіткі уявлення про зміст та особливості реалізації валютного 

контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах світової фінансової кризи, адже у 

вітчизняній політиці поки ще не сформувався єдиний концептуальний підхід до змісту і  

сутності  регулювання  державою валютних відносин. 

 Однією з основних проблем для інвестиційної привабливості країни є здатність 

правил валютного регулювання бути гнучкими відносно іноземних інвесторів. Ці правила 

повинні дозволяти місцевим фізичним та юридичним особам співпрацювати з провідними 

міжнародними банками і фінансовими установами, які зможуть запропонувати необхідні 

фінансові продукти для проведення міжнародних операцій місцевими компаніями та 

ефективно працювати на міжнародних ринках. Будь-які перешкоди зростаючій українській 

міжнародній торгівлі можуть мати значний вплив як на економічний розвиток усієї країни, 

так і на добробут певних компаній та осіб. 

 Валютне регулювання є складовою валютної політики країни, яка спрямована на 

впорядкування проведення операцій із валютними цінностями. Валютна політика – 

сукупність заходів у сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою 

відповідно до тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни [3, с. 8].   

 Валютна політика має ґрунтуватись на глибокому аналізі валютних відносин і методів 

регулювання. Можна виокремити декілька основних цілей валютної політики, а саме: 
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підтримання рівноваги платіжного балансу, забезпечення сталого економічного зростання та 

забезпечення стабільності національної валюти. 

 Варто зазначити, що реформа норм валютного регулювання (контролю) в Україні 

дуже запізнюється. Багато стимулюючих трансакцій, які в іншому разі були б можливі в 

Україні, зараз просто не можуть виконуватися завдяки недосконалому валютному 

регулюванню. Очевидний недолік цього полягає в тому, що ціна грошових ресурсів в Україні 

є однією з найвищих у Європі.  Внаслідок такого регулювання більш за все страждають 

прості українці та українські підприємства. Більш того, при відсутності чітких та прозорих 

правил проведення міжнародних платежів та інвестування за межами України, українські 

бізнесові структури не можуть працювати на рівні із своїми іноземними конкурентами. 

Знаючи про таку ситуацію, будь-який іноземний інвестор буде дуже обережним щодо 

прийняття рішення про інвестування в Україну. Тому це знову ж таки може мати негативний 

вплив на українську економіку. 

 Сьогодні Україна майже не представлена на міжнародних валютних ринках. 

Фундаментальною причиною цього є слабкість національної економіки. Внаслідок цього 

НБУ змушений тримати гривню на «короткому повідку», оскільки послаблення багатьох 

обмежень на торгівлю національною валютою, які ще не застосовуються у прямій чи 

непрямій формах, можуть мати негативні наслідки для її стабільності. Водночас низька 

частка України в загальному обсязі світової торгівлі не робить необхідною торгівлю гривнею 

на великих міжнародних валютних ринках, тому що гривнею обмежено торгують на окремих 

валютних ринках країн, які є найбільшими торговельними партнерами України. Крім того 

ресурси українських банків є занадто обмеженими, щоб говорити про їхню присутність на 

закордонних біржах. І нарешті, НБУ розумно не допускає участі іноземних суб’єктів у торгах 

гривнею в Україні, оскільки навіть одна масштабна спекуляція могла б похитнути 

стабільність валютного курсу. Отже, підсумовуючи, варто сказати, що взаємодія українських 

суб’єктів з міжнародними валютними ринками має в наші дні обмежений характер. Україна 

більше інтегрована в міжнародні ринки цінних паперів (акцій та облігацій), але й ця 

інтеграція стримується наявними обмеженнями, зокрема такими, як фактична відсутність 

вільної конвертації гривні. 

 Україна найширше представлена на міжнародних ринках позичкового капіталу. 

Найбільший обсяг коштів на МФР був залучений Україною шляхом випуску облігацій. 

Міжнародні ринки облігацій являють собою надзвичайно потужне потенційне джерело 

мобілізації позичкового капіталу для України, яка все таки дебютувала на цих ринках. Крім 

того, випуски єврооблігацій і подальша їх реструктуризація дали урядові змогу залучити, 

зекономити чи звільнити суми порівняно з програмами фінансування міжнародних 

фінансових інституцій [6, с. 25]. 

 Такий підхід є не досить ефективним, оскільки сам регулятор, яким є НБУ, є досить 

консервативним органом щодо зміни чинних правил. 

 Для покращення міжнародних відносин Україні потрібно брати активнішу участь у 

міжнародному русі капіталу шляхом залучення іноземних кредитів. Також потрібно 

зазначити, що різкі перепади курсу валют негативно впливають на економіку, а для України 

протягом багатьох років зміни валютних курсів дають виключно негативний результат. Така 

ситуація вже вирішується шляхом переходу на монетарний режим інфляційного 

таргетування, який впродовж останніх 20 років набув високої популярності, адже довів свою 

ефективність в багатьох країнах. Так, у Східній Європі кількість країн, які використовують 

режим інфляційного таргетування, який передбачає відповідальність центрального банку за 

дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) протягом 

визначеного періоду часу, зростає з кожним роком. В Україні ж використовується застаріле 

валютне регулювання, яке впродовж існування країни не дало ніяких дієвих результатів. 

Тому, для досягнення успіху від впровадження інфляційного таргетування необхідні 

кардинальні зміни в макроекономічній і структурній політиці, удосконалення національної 

статистики. 
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 Дослідивши валютне регулювання в Україні, можна назвати основні напрями 

покращення ситуації на валютному ринку:       

- розроблення гнучких правил роботи для учасників валютного ринку, які 

ґрунтуватимуться на чітких принципах і процедурах; 

 - рівень доларизації національної економіки повинен бути зведений до оптимального 

задля підвищення привабливості національної валюти; 

 - повний перегляд правил валютного контролю, скасування будь-яких валютних 

обмежень та перетворення гривні у тверду світову валюту; 

 - використання міжнародного досвіду для розроблення досконалішої структури 

валютного ринку і запровадження нових видів міжнародних розрахунків; 

 - посилення роботи з  моніторингу валютних ризиків, удосконалення механізмів 

контролю та протидії спекуляціям; 

 - стимулювання експорту та забезпечення рівноваги платіжного балансу; 

 - потрібно вжити заходів, які могли б гарантувати стабільність нормативної бази НБУ; 

 - оптимізація механізмів взаєморозрахунку між попитом на національну та іноземну 

валюту, яка має передбачати спрямування гривневих потоків у реальний сектор економіки, 

вагомими важелями чого мають бути інструменти фінансової політики; 

 - застосування процедур для уникнення валютних ризиків та недопущення 

формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням операцій капітального характеру 

в іноземній валюті. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Створення ефективної системи сільськогосподарського кредитування в Україні 

потребує вивчення цього процесу в інших країнах. Для України важливим є досвід Польщі 

щодо кредитування сільськогосподарських товаровиробників.  Сьогодні в Польщі працює 

низка банків, між якими існує висока конкуренція. Багато з них кредитують сільське 

господарство, однак лише 5 банків спеціалізуються у цій сфері  (BGŻ, ING Bank Śląski, BPH, 

BZ WBK, Pekao) і три кооперативні банки (Bank Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa 

Bankowa GBW i Mazowiecki Bank Regionalny. 

Аграрний портфель польських банків доволі якісний: відсоток неповернення 

сільськогосподарських кредитів суттєво менший за середній показник у інших галузях. 

Причому частка безнадійних аграрних кредитів складає лише 2% і вони переважно пов’язані 
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із втратою працездатності фермерами в результаті нещасних випадків. Середній розмір 

кредиту, який видають на поповнення обігових коштів, зазвичай, коливається в межах 30-37 

тис. EUR. 

На відміну від України, основу аграрного сектору Польщі складають навіть не малі, а 

мікрогосподарства із середньою площею у 5-10 га. Наявність великої кількості дрібних 

господарств різко здорожує для банків процес їх кредитування, бо трудомісткість з обробки 

однієї кредитної заявки мало залежить від розміру господарства.  

Польський досвід трактує можливість ефективного функціонування дрібних 

господарств та можливість їх кредитування, доступ фермерів до фінансів, можливість 

отримати кошти, необхідні як для поточних потреб, так і на розвиток. Розвиток дрібних 

господарств сприяє самозайнятості населення, що послаблює соціальну напругу на селі. При 

цьому державна підтримка повинна концентруватися, в першу чергу, на сприянні 

інвестиціям та розвиткові, а державна політика – мати довготерміновий характер. 

Політика кредитування аграрних підприємств у Польщі є успішною. Такий 

передовий досвід варто перейняти й Україні. Кредитування аграрного сектору банками в 

Україні повинно здійснюватися на основі відкритої кредитної лінії, наприклад, надавати 

кредити на поновлення оборотного капіталу або придбання земельних ділянок із метою 

виробництва сільськогосподарської продукції чи створення нових господарств.  Після 

відміни мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, потрібно 

встановити межі землі, купівля якої кредитується (не менше 1 га), а також обмеження на 

володіння банками заставленою землею. Доплата по цій кредитній лінії з боку держави – 

близько 5 %, кредит повинен бути лише довгостроковим (до 10 років), виплату за 

кредитом починати лише з другого року від дати його одержання, а також передбачити 

можливість отримання банком кредитованої ним землі в заставу як гарантування 

повернення коштів. Суттєву роль у системі земельної іпотеки мають відігравати фондові 

ринки (внутрішні та зовнішні), на яких буде можливе розміщення іпотечних цінних 

паперів.  
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ЧИННИКИ ПОВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТРАХУВАННЯ У 

РОСЛИННИЦТВІ 

 

Сільське господарство – це найбільш ризикована галузь економіки, оскільки постійно 

зазнає впливу природи, тому що виробництво здійснюється на відкритому ґрунті. Проте 

страхування може стати однією з важливих умов гарантування економічної безпеки та 

стабілізації фінансового стану виробників сільськогосподарської продукції, адже за його 

допомогою можна раціоналізувати структуру коштів, які спрямовуються на запобігання і 

попередження прояву природної стихії чи інших чинників, що перешкоджають діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Дослідженню різних аспектів організації і розвитку страхування присвячені праці 

вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Так,  питанням теорії і практики страхування, 

й зокрема страхуванню врожаю сільськогосподарських культур, присвятили свої праці 

українські вчені: В. Д. Базилевич, К. Г. Воблий, Н. М. Внукова, О. О. Гаманкова, О. Є. Гудзь, 

М. С. Клапків, П. А. Лайко, М. В. Мних, С. А. Навроцький, С. І. Наконечний, С. С. Осадець, 

Р. П. Смоленюк та ін. 

Перед державою та учасниками страхового ринку стоїть завдання більшої активізації 

зусиль щодо створення всіх умов для розвитку системи агрострахування. Зокрема, для 

забезпечення ефективного та якісного страхування урожаю сільськогосподарських культур, 
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необхідна ефективна прозора система моніторингу, яку повинні формувати страхові 

компанії. 

Основна мета страхування сільськогосподарських ризиків – повністю або частково 

компенсувати виробнику втрати врожаю, які спричинені несприятливими природними 

явищами, такими як посуха, град, вимерзання, ураган, тощо. 

Високий рівень ризикованості є особливістю страхування врожаю 

сільськогосподарських культур, адже при настанні страхового випадку втрати можуть 

зазнавати не тільки окремі страхувальники, а й великі площі та території, тому це робить 

страхування природно-кліматичних ризиків одним з найскладніших видів страхування, бо 

витрати часто перевищують зібрані премії. 

Однією із надзвичайно гострих проблем страхування врожаю сільськогосподарських 

культур є неплатоспроможність виробників. Сплата страхових премій для вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств стає фінансово обтяжливою. Страхування врожаю у 

сільському господарстві має здійснюватися у добровільній формі. 

Підсумовуючи, необхідно виділити основні чинники повільного розвитку та 

проведення страхування у рослинництві:  

 недосконалість законодавчої бази у сфері страхування;  

 неврахування страховиками особливостей здійснення процесу виробництва у 

сільському господарстві;  

 недостатньо розвинена економічна та фінансова сфери у сільському 

господарстві;  

 неплатоспроможний фінансовий стан більшості сільськогосподарських 

виробників;  

 інфляційні процеси у країні;  

 відсутність компенсування витрат на страхування врожаїв;  

 незадовільна робота агрометеорологічних служб;  

 застарілі механізми обчислення страхових платежів із високими тарифними 

ставками;  

 недостатня поінформованість сільськогосподарських виробників щодо 

страхових продуктів;  

 непрозорість механізму відшкодування збитків;  

 недосконалість договорів страхування сільськогосподарських культур.  

Основними методами страхування врожаю сільськогосподарських культур в Україні 

є: страхування окремих ризиків, комплексне страхування, страхування від повної загибелі 

озимих культур та індексне страхування. Ці продукти дозволяють сільськогосподарським 

виробникам страхувати свою продукцію від найважливіших ризиків. 

Проте найкращим інноваційним методом страхування погодних ризиків є індексне 

страхування. Воно може зацікавити сільськогосподарських товаровиробників за рахунок 

низьких тарифних ставок, отже, й невисоких страхових платежів. Індексне страхування 

покращує розвиток фінансового ринку в цілому і доступу сільськогосподарських виробників 

до кредитів зокрема (оборотність контрактів на вторинному ринку); покращує доступ до 

ринків перестрахування, що в свою чергу збільшує можливість відповідати за страховими 

зобов’язаннями і надійність страхової системи в цілому;  вирішує проблеми, пов’язані з 

асиметрією інформації (антиселекція, моральний ризик); здешевлює страхування (зниження 

адміністративних витрат на моніторинг і оцінку збитків, а також за рахунок більших обсягів 

страхування і стандартизації контрактів); спрощує доступ клієнтів (прозорість, стандартність 

контрактів, можливість придбання будь-якої кількості контрактів), внаслідок чого 

збільшується кількість страхувальників.  

Отже, на врожайність сільськогосподарських культур сильно впливають  погодні 

умови. Традиційні страхові продукти, які широко пропонуються на страховому ринку 

України, мають ряд недоліків й не завжди повною мірою задовольняють потреби 
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сільськогосподарських підприємств в належному страховому захисті. Тому пропонується 

впровадження індексного погодного страхування, яке має переваги перед іншими 

страховими продуктами. Зокрема, простіші та зрозуміліші інформаційні вимоги, придатність 

для різних господарств, низький рівень зловживань та швидші страхові відшкодування. 

 Для страхування врожаю сільськогосподарських культур потрібна тісна взаємодія 

страхових компаній з метеослужбами щодо отримання прогнозів та спостереження за станом 

посівів. Це дасть змогу більш точно визначити страхові тарифи та проводити 

попереджувальні заходи підприємствам для зниження ризикових подій. 

На основі проведеного аналізу виявлено, що для подальшого розвитку страхування 

врожаю сільськогосподарських культур необхідна:  

 державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників;  

 розуміння важливості страхових відносин у сільському господарстві всіма 

учасниками;  

 уточнення переліку небезпечних природно-кліматичних явищ відповідно до 

агрокліматичних зон й районів;  

 застосування страховиками низки пільг і різноманітних знижок;  

 використання методу страхування на основі погодних індексів;  

 співпраця страховиків з агрометеорологічними станціями;  

 прозорість механізму відшкодування збитків;  

 вдосконалення страхового законодавства  

 наближення законодавчої бази до міжнародних стандартів.  

При цьому, особливу увагу необхідно приділити розробці методу страхування врожаю 

сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків з врахуванням 

дотримання агротехнологічних вимог щодо вирощування кожної конкретної культури. 
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ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

За умов виходу економіки України з фінансової кризи, значно зростає роль 

своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, 

платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення 

фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка 

фінансового стану підприємств, оскільки жодний власник не повинен нехтувати 
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потенційними можливостями збільшення прибутку фірми, а за умов кризи – зберегти 

підприємство «на плаву».  

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види 

діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства, за умов виходу з 

кризи, позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції за 

низькими цінами. 

 Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-

господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не 

через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи 

показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 

рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної 

роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими 

установами. 

У даний час перед підприємствами стоїть важливе та необхідне завдання - 

правильно та якісно організувати систему перевірки та тестування фінансового стану, щоб 

уникнути багатьох проблем пов’язаних з погіршенням діяльності підприємства та знайти 

шляхи мобілізації прихованих резервів. 

Отже, якісна оцінка фінансового стану є важливою складовою фінансово-

господарської діяльності підприємства, що відкриває перед ним багато можливостей 

удосконалення та покращання свого становища. 

До головних завдань управління фінансами належать:  

 виявлення фінансових джерел розвитку виробництва;  

 визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів;  

 раціоналізація операцій із цінними паперами;  

 налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, 

суб'єктами господарювання.  

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи 

фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших 

умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на 

фінансовому ринку. 

Мобілізуючи кошти інших власників для покриття витрат на власному 

підприємстві, фінансисти повинні мати чітке уявлення про мету інвестування ресурсів і 

давати рекомендації щодо форм залучення засобів. Для покриття короткострокової та 

середньострокової потреби у фінансових ресурсах. доцільно використовувати позички 

банків. Здійснюючи великі капітальні вкладення, можна скористатися додатковою емісією 

цінних паперів. Однак таку рекомендацію можна дати лише тоді, коли фінансисти ґрунтовно 

дослідили фінансовий ринок, проаналізували попит на різні види цінних паперів, урахували 

можливі зміни кон'юнктури й упевнені в порівняно швидкій та вигідній реалізації цінних 

паперів підприємства. 

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних 

джерел спроможне забезпечити запаси та витрати, не допустити невиправданої 

кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватися за своїми  зобов’язаннями. 

З огляду на це до основних шляхів покращання фінансового стану підприємства ми 

віднесли: 

1. ефективне використання фінансових ресурсів; 

2. вибір найоптимальнішої форми розрахунків; 

3. виробництво якісної продукції; 

4. ліквідація неефективного виробництва; 

5. мобілізація прихованих резервів. 
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Оцінка фінансового стану підприємства дає змогу виявити проблемні сторони 

діяльності підприємства, про причини, що їх зумовили, а також визначити шляхи зміцнення 

та покращення фінансового стану підприємства. Саме завдяки проведенню оцінки 

фінансового стану можна зробити реальний висновок про наявні у підприємства активи та 

зобов’язання, та розробити, відповідно до даної ситуації, шляхи виходу з кризи. 

 

Федорчак Віталій Миколайович 

к.е.н., доц. Шолудько О.В. 

Львівський національний аграрний університет 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКІОНУВАННЯ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Соціальне страхування є важливим елементом фінансової системи, а також складовою 

соціально-економічної політики держави, яка базується на економічних відносинах по 

перерозподілу ВВП і передбачає фінансову допомогу громадянам, що за певних життєвих 

обставин її потребують, яка виплачується із страхових фондів і врегульовані нормативно-

правовими актами. 

Функціонування державних фондів соціального страхування – це діяльність органів 

державної влади відповідної компетенції щодо формування і використання державних 

фінансових ресурсів, які акумулюються у спеціалізованих цільових фондах соціального 

страхування для забезпечення потреб відповідних реципієнтів згідно з діючим 

законодавством.  

Основними напрями функціонування державних фондів соціального страхування в 

Україні є:  

1. Запровадження дієвої організаційної структури страхових фондів; запровадження 

змішаної пенсійної системи з розміщенням частини відрахувань фондами до державних 

банків; пошук нових джерел фінансування; впровадження системи моніторингу та 

запобігання цим зловживанням; зменшення навантаження на фонд за рахунок уникнення 

страхових випадків; запровадження штрафні санкції за порушення умов праці в розмірах, які 

б мали стимулюючий ефект і залежали від виду порушення; збільшення відрахувань для тих 

підприємства, де часто трапляються страхові випадки і навпаки, знижувати для тих, де вони 

трапляються рідко.  

2. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення діяльності державних 

фондів соціального страхування з врахуванням передового закордонного досвіду; створення 

галузевих пенсійних фондів, а також шкали заробітних плат і пенсій в залежності від галузі; 

пошук додаткових джерел для фінансування фондів; впровадження досвіду зарубіжних країн 

щодо виплати пенсій; встановлення на законодавчому рівні вимог щодо узгодження 

стратегій та програм покращення безпеки, гігієни, виробничого середовища різного рівня з 

фондами соціального страхування, оскільки, зазвичай, такі програми приймаються без 

відповідного погодження; створення єдиної комунікаційно-функціональної бази даних, до 

якої будуть залучені фахівці фондів державного соціального страхування, роботодавці, 

представники вищих навчальних закладів та фахових освітніх закладів (зокрема, за взірцем 

ярмарки вакансій).  

3. Забезпечення дотримання балансу між взятими фондами зобов’язаннями і їх 

реалізацією; встановлення балансу між доходами і витратами фондів. 

4. Стимулювання розвитку добровільного страхування через надання можливості 

громадянам контролювати наповнення власного страхового фонду, що дасть змогу впливати 

на цей процес за рахунок зміни обсягу відрахувань в залежності від можливості, а також за 

умови наповнення фонду до належного рівня – вийти на пенсію з часу наповнення, з 

дотриманням чинного пенсійного законодавства.  
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Запропоновані напрями дозволять формувати фінансові ресурси не лише на поточний 

період діяльності фондів, але й на певну перспективу, що сприятиме поліпшенню 

фінансового забезпечення цих фондів, а також їх ефективному функціонуванню у 

нормативно-правовій, фінансовій, організаційній, кадровій, інфраструктурній сферах. 

Реалізація цих напрямів буде сприяти поліпшенню функціонування фондів, зокрема 

фінансовому забезпеченню на перспективу.   

 

Рівняк В. П. 

к.е.н.,доц. Синявська Л. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 В сучасних умовах розвитку підприємництва актуальною є проблема визначення ролі 

і місця обліковоаналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою 

підприємства та розробці шляхів його вдосконалення як важливого чинника підвищення 

рівня економічної безпеки кожного суб’єкта господарювання. 

Організація обліково-аналітичного управління підприємства базується на сукупності  

відомостей про внутрішні та зовнішні процеси, яку використовують для оцінки економічних 

явищ та процесів. На основі даної інформації відбувається прийняття управлінських рішень 

щодо його майбутнього життя . Варто зауважити, що управління підприємством — це процес 

аналізу інформації про безпеку організації та можливість виникнення загроз і ризиків. 

Наявність значної кількості загроз потребує удосконалення наявних та розроблення 

нових механізмів гарантування економічної безпеки на мікрорівні для стійкого та 

ефективного функціонування кожного підприємства. Ключовими на сьогодні, відповідно до 

високого рівня невизначеності умов функціонування, залишаються проблеми забезпечення 

обліковою інформацією задля досягнення високого рівня управління економічною безпекою 

підприємства. 

Задля завчасного виявлення всіх проблем та ризиків, що загрожують економічній 

безпеці на кожному окремому підприємстві велике воно чи мале має вестись бухгалтерський 

облік. Бухгалтерський облік є основою усього інформаційного забезпечення системи 

управління господарською одиницею. Обліково-інформаційне забезпечення управління на 

підприємстві має забезпечувати комплексне дослідження всіх об'єктів обліку та узагальнення 

даних, що надаються керівництву суб’єкта господарювання для прийняття узгоджених 

рішень задля розвитку підприємства. 

Розвиток підприємства вимагає систематичної інформації про наявність та 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також про  формування 

витрат, доходів і фінансових результатів діяльності. Саме таку інформацію забезпечує  

бухгалтерський облік. 

Варто зауважити, що під обліково-аналітичним забезпечення управління підприємства 

розуміють систему накопичення, узагальнення та передавання інформації, яка допомагає 

керівникам приймати рішення, здійснювати планування та  контролювати діяльність 

суб’єкта господарювання. 

Недосконалість, неузгодженість нормативної бази щодо рівня виробничих витрат 

становить під сумнів достовірність інформації, на базі якої приймаються рішення і 

здійснюється регулювання економічних відносин. При цьому слід зазначити, що 

обґрунтованість, виваженість управлінських рішень стосовно оптимізації витрат у значній 

мірі обумовлюється якістю інформаційного забезпечення користувачів, а також рівнем їх 

знань, умінь та досвіду використання облікової інформації в управлінській діяльності.  

Облікова інформація як впливовий фактор виробничого процесу або окремих 

елементів даного процесу може бути деталізована за напрямами її використання в сфері 
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управління конкретними видами діяльності, складними внутрішньовиробничими 

відносинами, економікою підприємства в цілому, відносинами з контрагентами, ринком. 

Часто на практиці дана класифікація обліково-аналітичної інформації залежить від 

сформованої структури управління підприємством. Групування за елементам виробничого 

процесу розкриває функціональні особливості побудови апарату управління. В її основі 

лежить розмежування всієї системи управління підприємством за функціями та стадіями 

управлінської діяльності. На основі даної класифікації для кожного підрозділу, виду 

діяльності виділяються її специфічні види. В подальшому вона може бути деталізована за 

видами сировини та матеріалів, засобів праці, продукції, особливостями економічних 

відносин і зв’язків  

Таким чином, на підставі усього вище сказаного, можна дати загальну 

характеристику організаційній структурі, визначивши декілька положень, що визначають її 

значимість: організаційна структура управління підприємства забезпечує виконання усіх 

функцій менеджменту; структура організації визначає права й обов’язки на управлінських 

рівнях; від організаційної структури залежить ефективна діяльність підприємства, його 

виживання і процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну 

поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу. 

Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови 

організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення широких 

можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних змін в організаційній 

структурі: посилення функцій, зв’язаних з маркетингом; підвищення ролі стратегічного 

планування на вищих рівнях управління; здійснення системної оцінки керівних кадрів з 

врахуванням комплексних результатів їх праці, а також мотивації; тісну взаємодію між 

торговельно-збутовими підрозділами, відділами, які займаються технічним розвитком і 

керівництвом підприємства. 

 

Слободян Галина Дмитрівна 

Викладач вищої категорії Савчук О.Я. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

За умов ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, виживання та успішне 

функціонування підприємств багато в чому визначається здатністю менеджерів правильно 

розпорядитися наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи 

прибуток, вчасно спрогнозувати й уникнути банкрутства суб'єкта господарювання. 

Наявний в Україні жорсткий податковий прес, інфляційні очікування, криза неплатежів 

дезорієнтують менеджерів підприємств. Вони виявляються нездатними ухвалювати 

необхідні управлінські рішення в галузі регулювання прибутку, збільшення майна 

акціонерів, дивідендної політики. Ці, а також багато інших аспектів діяльності підприємств 

піддаються управлінню за допомогою універсальних інструментів, вироблених у світовій 

практиці і об'єднаних у науці фінансового менеджменту в ефективну в практичному 

відношенні систему. 

Успішне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем 

розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним 

сьогодні, коли відбуваються постійні зміни в галузі фінансових відносин, ускладнення 

ринкової ситуації, швидка зміна зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Фінансовий менеджмент є підсистемою загального управління господарсько-

комерційною діяльністю підприємства, яка охоплює сукупність принципів, методів і форм 

організації управління всіма аспектами його фінансової діяльності і спрямована на 

реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства. Фінансовий менеджмент 
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безпосередньо пов'язаний з виробничим та інноваційним менеджментом, менеджментом 

персоналу й деякими іншими видами функціонального менеджменту. 

Головна мета фінансового менеджменту полягає в забезпеченні максимізації добробуту 

власників підприємства в поточному та перспективному періодах, раціональному 

використанні ресурсів з метою створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, 

пов’язані з використанням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, 

адекватних ризику вкладників капіталу. 

Для досягнення головної мети фінансового менеджменту необхідно вирішувати такі 

основні завдання. 

1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів підприємства в 

процесі його розвитку. Це завдання реалізується шляхом формування ефективної політики 

фінансування господарської та інвестиційної діяльності підприємства (визначення загальної 

потреби у фінансових ресурсах на наступний період, підвищення рівня капіталізації, 

визначення доцільності залучення коштів за рахунок зовнішніх джерел, оптимізація 

структури капіталу). 

2. Забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів за основними 

напрямами діяльності підприємства. Оптимізація розподілу і використання фінансових 

ресурсів передбачає встановлення оптимальних пропорцій їх інвестування відповідно до 

поточних і перспективних планів господарської діяльності підприємства. Раціональне 

вкладення коштів забезпечує ефективне використання активів, що призводить до 

нарощування фінансового потенціалу, можливості його формування за рахунок внутрішніх 

джерел та максимізації достатку власників капіталу. 

3. Оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності 

підприємства. Це завдання вирішується шляхом ефективного управління грошовими 

потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів, досягнення 

синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів, підтримки їх ліквідності на 

рівні, що забезпечує постійну платоспроможність. 

4. Забезпечення максимізації чистого прибутку шляхом ефективного управління 

активами підприємства, оптимізації їх складу і розміру, залучення в господарський обіг 

необхідного обсягу позикових ресурсів, вибору найраціональніших напрямів операційної та 

фінансової діяльності, ефективної податкової, амортизаційної та дивідендної політики. 

5. Забезпечення мінімізації фінансових ризиків за рахунок зменшення рівня їх 

концентрації, диверсифікації видів операційної та фінансової діяльності, використання 

методів уникнення та нейтралізації негативних наслідків господарювання, проведення 

ефективного внутрішнього та зовнішнього страхування. 

6. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Для такої 

рівноваги характерним є високий рівень фінансової стійкості і платоспроможності 

підприємства, що забезпечується формуванням оптимальної структури фінансових ресурсів і 

активів, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних потреб. 

Світовий досвід показує, що завдання фінансового менеджменту концентруються, в 

основному, на вирішенні проблем, пов’язаних з фінансовими ринками, сучасний рівень 

розвитку яких характеризується широким переліком фінансових активів та інструментів. 

Проте пріоритетність завдань поступово змішується з фінансових чинників розвитку 

економічних систем до нефінансових, які у найбільш загальному визначенні 

характеризуються як підвищення соціальної відповідальності бізнесу (поширення соціально 

орієнтованого інвестування, «зелених» інвестицій, тощо), тобто відбувається 

переосмислення ролі корпоративного управління. 

Фінансовий менеджмент реалізує головну мету й основні завдання шляхом здійснення 

таких функцій: 

- відтворну функцію, яка забезпечує збалансованість між рухом матеріальних і 

фінансових ресурсів на всіх стадіях кола оберту капіталу в процесі простого і розширеного 

відтворення; 
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- розподільчу функцію, яка формує і використовує грошові фонди, підтримує 

ефективну структуру капіталу підприємства; 

- контрольну функцію, яка контролює зміни фінансових показників, стану платежів і 

розрахунків. 

Основною умовою виконання зазначених функцій є розробка фінансової стратегії 

діяльності підприємства. Під поняттям фінансової стратегії розуміють формування системи 

довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найефективніших шляхів їх досягнення. 

До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства належать: 

1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. 

2. Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон'юнктури 

фінансового ринку. 

3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності. 

4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації. 

5. Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей 

етап формування фінансової стратегії найвідповідальніший. 

Фінансова політика — форма реалізації фінансової ідеології та фінансової стратегії 

підприємства за найбільш важливими аспектами фінансової діяльності на окремих етапах її 

здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується 

лише з конкретними напрямами фінансової діяльності підприємства, що потребують 

забезпечення найефективнішого управління з метою досягнення головної стратегічної мети 

цієї діяльності; 

6. Оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії. Цей процес є завершальним 

етапом розробки фінансової стратегії підприємства і здійснюється за такими основними 

параметрами: 

- узгодження фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку; 

- узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього 

фінансового середовища; 

- внутрішня збалансованість фінансової стратегії; 

- реалізованість фінансової стратегії; 

- прийнятність рівня ризиків, пов'язаних із реалізацією фінансової стратегії; 

- результативність розробленої фінансової стратегії. 

Розробка фінансової стратегії та фінансової політики за найважливішими аспектам 

фінансової діяльності дає змогу ухвалювати ефективні управлінські рішення, пов'язані з 

фінансовим розвитком підприємства. 

В сучасних умовах під час формування фінансового менеджменту на підприємстві 

передусім необхідна установка внутрішнього управління, яка охоплює такі аспекти: 

- перебудову всього механізму управління підприємством з врахуванням необхідності 

впровадження служби фінансового менеджменту; 

- розробку організаційних структур управління з розподілом виробництва на бізнес-

одиниці; 

- організацію роботи фінансового менеджменту з чіткою системою інформаційного 

обміну, що сприятиме оперативному реагуванню на зміну ситуації в роботі підприємства; 

- розробку стандартів управлінського обліку для структурних підрозділів, а також для 

всього підприємства, що забезпечить оперативне надходження й узагальнення необхідної 

фінансової інформації; 

- автоматизацію фінансових розрахунків, яка має бути закріплена засобами сучасних 

інформаційних технологій. 

У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту перебуває поки лише в 

стадії становлення, зіштовхуючись із об’єктивними економічними труднощами, 

недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до 

роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових 
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реформ і подолання кризових економічних тенденцій дозволить повною мірою 

використовувати теоретичні результати і практичний досвід фінансового менеджменту. 

 

Чопко Наталія Іванівна 

Дашкович Галина Дмитрівна 

Вишнянський коледж Львівського НАУ 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ 

ВІДНОСИНАМИ 

 

Зміни, що відбуваються в економіці країни, потребують від керівників підприємств 

по-новому розглядати функції управління фінансами. В умовах ринкової економіки 

поступово відбувається зміщення акценту з суто виробничого управління на управління 

фінансове, адже оцінити ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання можна 

шляхом зіставлення певних фінансових результатів, розраховуючи відповідні показники. 

Відсутність системного підходу до управління фінансовою діяльністю підприємств 

призводить до погіршення і без того скрутної ситуації і розпорошення фінансових ресурсів, 

що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для того, щоб уникнути значної частини 

фінансових труднощів, з якими стикаються підприємства, необхідно сформувати ефективну 

систему фінансового менеджменту, зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої 

конкуренції будь-якому суб’єкту господарювання роль за ефективним використанням коштів 

і рентабельністю операцій. 

Фінансовий менеджмент треба розглядати можна спираючись на раціональний 

фінансовий менеджмент. Саме від рівня організації фінансового менеджменту залежить 

наскільки своєчасно, з мінімальними витратами, без втрати незалежності, підприємство буде 

забезпечено коштами, необхідними для його раціонального оснащення і нормальної поточної 

господарської діяльності, а також як інтегральне явище, що має різні форми вияву. З 

функціонального погляду фінансовий менеджмент являє собою систему економічного 

управління і частину фінансового механізму. З інституцій його погляду фінансовий 

менеджмент є органом управління. З організаційно-правового погляду фінансовий 

менеджмент - це вид підприємницької діяльності. 

Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і 

фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами у процесі руху 

фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як правильно управляти цим рухом і 

відносинами, складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент являє собою 

процес вироблення мети управління фінансами підприємства і здійснення впливу на них за 

допомогою методів і важелів фінансового механізму. 

Отже, фінансовий менеджмент - це специфічна система управління грошовими 

потоками, рухом фінансових ресурсів і відповідною організацією фінансових відносин. 

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. Складові процесу управління потоками грошових ресурсів 

підприємства показано на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Складові процесу управління грошовими потоками підприємства 
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Фінансовий механізм підприємства - це система управління фінансами та 

фінансовими відносинами через фінансові важелі за допомогою фінансових методів (рис. 2). 

Рис. 2. Фінансовий механізм і його забезпечення 

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. 

Аналізуючи завдання фінансового менеджменту, слід звернути увагу на те, що 

фінансове середовище вирізняється підвищеною рухливістю. Внаслідок цього при 

оцінюванні грошових потоків необхідно врахувати чинник часу. 

Фінансовий менеджмент містить у собі стратегію і тактику управління. Під стратегією 

тут мається на увазі загальний напрямок і спосіб використання засобів для досягнення 

поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил і обмежень для ухвалення 

рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не суперечить 

прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети 

стратегія як напрямок і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять 

завдання розробки нової стратегії. Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення 

поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір найбільш 

оптимального рішення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і 

прийомів управління. 

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: 

керованої підсистеми (об'єкта управління) і керівної підсистеми (суб'єкта управління). 

Типову схему фінансового менеджменту наведено на рисунку 3. 

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення 

грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між 

господарюючими суб'єктами і їхніми підрозділами у господарському процесі. Суб'єкт 

управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, 

фінансовий менеджер як управляючий), що за допомогою різних форм управлінського 

впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта. 

Будь-який об'єкт управління, будь-який процес являють собою систему. Під системою 

розуміють сукупність взаємодіючих елементів, що складають цілісне утворення. Фінансова 

система входить у соціально-економічну систему. Основною властивістю соціально-

економічної системи є те, що в її основі лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, 

колективних і особистих інтересів впливає на стан системи і процес її розвитку. У свою 

чергу система складається з елементів. Під елементом системи розуміють таку підсистему, 

яка в умовах певного дослідження не підлягає подальшому поділу на складові. Отже, 

елемент завжди є структурною частиною будь-якої системи. Наприклад, для фінансів 
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господарюючого суб'єкта як неподільний елемент системи розглядають фінанси 

структурного підрозділу цього суб'єкта. Для фінансів підрозділу господарюючого суб'єкта 

неподільним елементом системи розглядають фінансові ресурси. 

 
Рис. 3. Схема фінансового менеджменту 

Кожному елементу притаманні різні властивості. Основними властивостями елемента 

системи є такі: 

1) елемент системи виконує тільки йому властиву функцію, що не повторюється 

іншими елементами цієї системи; 

2) елемент мас здатність взаємодіяти з іншими елементами й інтегруватися з ними (це 

ознака цілісності системи); 

3) елемент тісно зв'язаний з іншими елементами своєї системи. Властивості елементів 

фінансової системи дозволяють вивести загальне правило фінансового менеджменту: завжди 

треба прагнути до фінансової стійкості системи загалом, а не тих чи інших її елементів, 

підсистем зокрема. 

Вплив суб'єкта на об'єкт управління, тобто сам процес управління, може 

здійснюватися тільки за умови обігу певної інформації між керівною і керованою 

підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає 

одержання, передачу, переробку і використання інформації. Джерела інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту показані на рисунку 4. 

 
Рис.4. Джерела інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 

Фінансова система є складною, динамічною і відкритою системою. Складність 

фінансової системи визначається неоднорідністю складових елементів, різнохарактерністю 

зв'язків між ними, структурною розмаїтістю елементів. Це зумовлює різноманіття і 

розходження елементів системи, їхніх взаємозв'язків, тенденцій, змін складу і стану системи, 

множинність критеріїв їхньої діяльності. Динамічність фінансової системи зумовлюється 

тим, що вона перебуває в постійно змінюваній величині фінансових ресурсів, витрат, 

доходів, у коливаннях попиту та пропозиції на капітал. Це забезпечує збільшення і 

поглиблення зв'язків фінансової системи із зовнішнім середовищем. Фінансова система є 

відкритою системою, тому що вона обмінюється інформацією із зовнішнім середовищем. 
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Тимців Анастасія Василівна 

Хомин О.С. 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

 

У системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в 

сучасних умовах, найбільш складною і відповідальною ланкою є управління фінансами. У 

країнах з ринковою економікою принципи і методи цього управління ще на рубежі XIX – XX 

ст. сформувалися і отримали назву «фінансовий менеджмент». 

Фінансовий менеджмент як самостійний напрям наукових досліджень і вид 

управлінської діяльності сформувався внаслідок розвитку підприємництва, трансформацією 

власності з приватної в корпоративну, розмежування власності та управління, бурхливого 

розвитку фінансового ринку, вдосконалення фінансових технологій, зростаючих ризиками 

фінансових потрясінь. 

Фінансовий менеджмент є одним із видів функціонального менеджменту і тісно 

пов'язаний із загальним та іншими видами функціонального менеджменту. Об'єктом 

фінансового менеджменту є фінансово-господарська діяльність суб'єктів господарювання. 

Фінансовий менеджмент – це система принципів і методів розробки і реалізації 

управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсів підприємств і організацією обороту його грошових ресурсів. І як кожну 

управлінську систему його потрібно розглядати в двох аспектах. З одного боку, складовою 

фінансового менеджменту є суб’єкт управління (тобто підсистема, що управляє), з іншого 

боку – об’єкт управління (тобто підсистема, якою управляють). 

Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає: 

1. органи державного управління; 

2. фінансові й податкові органи; 

3. власника; 

4. апарат управління підприємством. 

Тобто, фінансовий менеджмент як суб’єкт управління охоплює всі рівні управління. 

Як об’єкт управління фінансовий менеджмент піддається впливу потоків 

управлінських рішень, реалізація яких дозволяє підтримувати підприємство у стані ділової 

активності. 

Процес управління складається з наступних етапів (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Схема етапів процесу управління 

 

Об’єктами управління на підприємствах є: 

майно; 

майнові права; 

роботи і послуги; 

інформація; 
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результати інтелектуальної діяльності; 

нематеріальні блага. 

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. 

В управлінні фінансами виділяється відносно самостійна гілка, іменована 

управлінням кредитом і кредитними відносинами.  

Кредит - це надання однією особою іншій особі грошових коштів у тимчасове 

користування на умовах повернення. Кредитними відносинами називають грошові 

відносини, пов'язані з наданням та поверненням позичок, організацією грошових 

розрахунків, емісією грошових знаків і цінних паперів, а також з використанням кредиту як 

джерела інвестицій і частково із здійсненням страхових операцій. Основним агентом 

здійснення фінансово-кредитних операцій є банки, проте подібні операції проводять не 

тільки банки, а й інші фінансово-кредитні інститути, до яких відносять будь-які організації, 

що надають грошові кошти в кредит, під відсотки. 

Фінансово-кредитні відносини виникають при взаємодії різних економічних суб’єктів 

в процесі формування, руху та використання грошових коштів (фінансових ресурсів). 

Фінансово-кредитні відносини — це сукупність економічних відносин, які 

відбуваються між економічними суб’єктами в процесі формування, використання та 

перерозподілу вартості на засадах повернення, платності з метою реалізації інтересів людей 

та забезпечення суспільного відтворення. 

Ефективні фінансово-кредитні відносини забезпечують раціональний розподіл, 

формування, рух, перерозподіл та використання грошових ресурсів в масштабах соціально-

економічної системи держави, створюють умови для постійної трансформації грошових 

коштів в позичковий капітал, відображають стосунки між власниками грошового капіталу, 

посередниками та позичальниками. 

На рівні національної економіки фінансово-кредитні відносини в основному залежать 

від ролі держави та її органів, зокрема Мінфіну, НБУ, а також комерційних банків, 

небанківських фінансово-кредитних установ. При цьому держава впливає на фінансово-

кредитні відносини за допомогою фінансово-економічних та адміністративних методів і 

важелів на грошову масу в обігу, обсяги і напрями фінансових і кредитних потоків, на 

процеси фінансового розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, 

фінансових ресурсів країни. 

Управління фінансово-кредитними відносинами має в основному передбачати:  

      • визначення цілей, напрямків і механізмів їх реалізації;  

      • зміни в фінансово-кредитних відносинах;  

      • зміни в чинному законодавстві, що регулюють фінансово-кредитні відносини.  

Відповідно до цього управління фінансово-кредитними відносинами на фінансовому 

ринку являє собою комплексний процес розробки і здійснення стратегії реформування та 

розвитку фінансового ринку та поліпшення взаємодії його суб’єктів з оточуючим 

середовищем. 

 

Бохенок Ярослав Любомирович 

Томашівська Мирослава Володимирівна 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Фінанси підприємства являють собою систему відносин з 

приводу формування грошових доходів і накопичень, їх розподілу 

(виконання зобов'язань перед державою, фінансово-кредитною 

системою, контрагентами, матеріальне стимулювання працівників 
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підприємства, винагорода власників, використання коштів на 

розширене відтворення) і контролю доцільності та ефективності цих 

процесів. 

В коло фінансових відносин включаються (рис. 1.1): 

а) відносини між підприємством і його власниками з приводу 

формування статутного капіталу, його зміни, виплати дивідендів тощо; 

б) відносини між підприємством 

і контрагентами (постачальниками, споживачами, партнерами по 

спільній діяльності) але приводу умов договорів (умов придбання 

ресурсів і відвантаження готової продукції, оплати за поставлену 

продукцію, оплати операцій спільної діяльності, знижок, бонусів, 

сплати штрафних санкцій) і т. д.; 

в) відносини між підприємством та його персоналом з приводу 

утримання податків і зборів із заробітної плати, а також з приводу 

матеріального стимулювання праці працівників, у тому числі через 

участь у капіталі і прибутку підприємства; 

г) відносини між підприємством і фінансово-кредитними 

інституціями з приводу отримання довгострокових і короткострокових 

позик, їх погашення, сплати процентів за ними і т. д.; 

д) відносини між підприємством та державними органами з 

приводу обчислення та сплати податків, а також різних форм цільового 

фінансування діяльності підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Коло фінансових відносин підприємства 

Будь-яку комерційну діяльність, якщо поглянути на неї з 

фінансової точки зору, можна представити як послідовність чотирьох 

дій: 

1) залучення коштів для організації цієї діяльності; 

2) придбання на ці кошти необхідних активів; 

3) прибуткова експлуатація цих активів; 

4) повернення залучених коштів. 

Ці чотири дії можуть приймати різноманітні форми, в 

залежності від особливостей діяльності підприємства, сто 

організаційно-правової форми та інших факторів, які будуть більш 

детально розглянуті далі. Однак саме ці дії, у всьому їх різноманітті, і 

становлять сутність управління фінансами підприємства. 

Підприємство 

Персонал 

Власники 

Фінансово-

кредитні 

інститути 
 

Державні 

органи 

Контрагенти 



123 
 

Об'єктом управління є фінансові ресурси, в тому числі їх 

розміри, джерела формування, відносини, що складаються в процесі 

формування і використання. Результати управління проявляються у 

грошових потоках, які формуються в операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства. Керуюча підсистема (фінансова 

служба підприємства) аналізує інформацію про стан фінансів, 

розробляє фінансові плани і прогнози з урахуванням стратегічних 

цілей фірми і стану зовнішнього середовища. 

Фінанси впливають на виробничо-господарську діяльність 

підприємства через фінансовий механізм, який включає в себе три 

взаємопов'язаних елемента: фінансові методи, фінансові важелі, 

інформаційне забезпечення. 

До основних методів фінансового управління належать: 

прогнозування, планування, оподаткування, страхування, 

самофінансування, кредитування, система розрахунків, система 

фінансової допомоги, система фінансових санкцій, система 

амортизаційних відрахувань, система стимулювання, принципи 

ціноутворення, трастові операції, заставні операції, трансфертні 

операції, факторинг, лізинг. Складовим елементом наведених методів є 

спеціальні прийоми фінансового управління: кредити, позики, 

відсоткові ставки, дивіденди, котирування валютних курсів. 

Система фінансових важелів реалізується в організації, 

плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У 

найбільш загальному вигляді під фінансовим важелем розуміється 

будь-який контракт, за яким відбувається одночасне зміна фінансових 

активів та фінансових зобов'язань підприємства. Фінансові важелі 

приводяться в дію за допомогою фінансових інструментів. 

У відповідності із загальноприйнятим розумінням на 

підприємстві виділяють три основні категорії фінансових інструментів: 

1) грошові кошти (кошти в касі і на рахунках підприємства); 

2) кредитні інструменти (банківські кредити, облігації, похідні 

фінансові інструменти кредитного характеру тощо); 

3) способи участі в статутному капіталі (паї та акції). 

Основу інформаційного забезпечення системи фінансового 

управління утворює інформація фінансового характеру. Вона включає 

в себе: 

 1фінансову та податкову звітність; 

 2дані бухгалтерського обліку; 

 3оперативну звітність фінансових служб підприємства; 

 4нормативні правові акти, що стосуються різних аспектів 

діяльності підприємства, у тому 5числі зовнішньоекономічній; 

 6інформацію банківської системи, в тому числі дані про 

процентні ставки за кредитами та депозитами; 

 інформацію фондового ринку та ін 

підсумовуючи вищесказане, можна виділити наступні основні 

принципи організації фінансів підприємства: 

а) принцип комерційного розрахунку, тобто метод ведення 

господарства, спрямований на покриття витрат і отримання 

максимального фінансового результату; 

б) самостійність і фінансова незалежність 

підприємства. Підприємство після виконання своїх зобов'язань перед 

державою самостійно визначає напрями використання чистого 
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прибутку, встановлює джерела фінансування розширеного 

відтворення, може мати будь-яку кількість рахунків у будь-яких 

банках; 

в) фінансова відповідальність. За своїми зобов'язаннями перед 

партнерами, державою, фінансово-кредитною системою підприємство 

відповідає всім своїм майном. У тому випадку, якщо підприємство 

неплатоспроможне, фінансова відповідальність призводить до 

банкрутства; 

г) створення фінансових резервів. Згідно з обліковими 

документами підприємство може створювати за рахунок чистого 

прибутку будь-які резерви. У відповідності з обліковою політикою на 

підприємстві можуть утворюватися резерви майбутніх платежів. В 

якості резервів можуть використовуватися фінансові ресурси, що не 

належать підприємству, постійно знаходяться в його обороті, такі як 

податкові платежі, заробітна плата, відрахування у позабюджетні 

фонди. 

 

Максимів Л.В. 

Ціпух-Гузьо М.Я. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ 

 

Важливою складовою успіху будь-якого банку є грамотна система управління. 

Труднощі, які переживають вітчизняні банки, з одного боку, відображають загальний стан 

економіки, а з іншого – є наслідком некваліфікованого управління. 

 Питання банківського менеджменту в Україні є найменш розробленими. Сьогодні 

кожний банкір організовує менеджмент у своєму банку, базуючись не на системі 

загальноприйнятих цінностей, а тільки на індивідуальному сприйнятті дійсності. 

 Основна мета менеджменту – одержання прибутку шляхом застосування найбільш 

раціональної системи управління [2, с.100] 

 Значення банківського менеджменту у сучасних умовах зростає у зв’язку з 

посиленням впливу фінансових складових економічних відносин, загостренням конкуренції 

на ринку банківських послуг, масовим поширенням інформаційних і комунікаційних 

технологій[1, с.7]. 

 Мета роботи – дослідити основні засади банківського менеджменту, виявити основні 

проблеми в управлінні сучасними українськими банками та надати рекомендації щодо 

підвищення ефективності менеджменту в банку.              

Об’єкт дослідження – діяльність банків України в сучасних умовах розвитку 

банківської системи.  

Предмет дослідження – інструментарій, механізми та організація процесу управління 

банком. 

 Банківська система є одним з найважливіших елементів економіки країни, тому 

ефективний фінансовий менеджмент в банку сьогодні – особливо актуальне питання. 

Питання банківського менеджменту досліджували такі вчені: О. Д. Заруба, 

В. В. Зянько, С. Л. Роголь, О. А. Кириченко, А. А. Мещеряков, Л. В. Шаповалова, 

Т.М. Журавель, а також О. Лаврушин, А. І. Поліщук, Є. Ф. Жуков. 

Методи дослідження, які використовувалися в процесі дослідження та опрацювання 

матеріалів: монографічний, методи аналізу, синтезу, індукції. 

Деякі вчені банківський менеджмент розуміють як управління банком, спрямоване на 

вибір оптимального способу одержання найвищих економічних результатів із використанням 
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класичного інструментарію менеджменту – планування, аналізу, регулювання і контролю. В 

свою чергу сфера банківського менеджменту поділяється на два блоки: фінансовий 

менеджмент і управління персоналом [1, с.8]. 

 Банківський менеджмент – це управління всіма процесами, які характеризують 

діяльність банку, всіма його відносинами (фінансовими, економічними, трудовими, техніко-

технологічними, організаційними, правовими, соціальними та ін.). 

 За напрямами діяльності банківський менеджмент поділяють на фінансовий і 

організаційний. 

 Основні напрями фінансового менеджменту зумовлені специфікою діяльності банку 

як особливого фінансового інституту. Ці напрями пов’язані як із загальними, так і 

конкретними завданнями банку. 

 Таким чином, фінансовий менеджмент у банку – це система управління його 

грошовими потоками, яка передбачає визначення перспективних і поточних цілей банку, 

стратегічне і тактичне планування, моніторинг поточної діяльності та аналіз досягнутих 

результатів. 

 Об’єктом діяльності фінансового менеджменту в банку є процеси дослідження  

фінансових операцій банку та управління потоками грошових коштів. 

 Предметом діяльності фінансового менеджменту у банківській установі є розробка і 

використання систем, методик раціонального планування і реалізації фінансової діяльності 

банку та управління фінансовими процесами залучення і розміщення грошових коштів. 

 Основна ціль фінансового менеджменту у банку – визначення раціональних вимог і 

методичних основ побудови оптимальних організаційних структур і режимів роботи 

функціонально-технологічних систем, що забезпечують планування і реалізацію фінансових 

операцій банку і підтримують його стійкість при заданих параметрах, спрямованих на 

приріст власного капіталу і прибуток за умови збереження стабільності та стійкості банку [1, 

с.13]. 

 Фінансовий менеджмент у банківській установі, як і будь-яка система управління, 

складається із двох підсистем: 

 об’єкт управління  - потоки грошових коштів, що перебувають в обороті банку через 

фінансові операції; 

 суб’єкт управління – комплекс підрозділів, які за допомогою різних форм 

управлінського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в банку. 

Функціями фінансового менеджменту банківської установи є: 

1. Аналіз інформації. 

2. Планування. 

3. Регулювання. 

4. Контроль. 

Банківський менеджмент, як і кожна наука, базується на певних принципах і 

спрямований на виконання конкретних функцій за допомогою інструментарію з метою 

досягнення поставлених цілей. Менеджмент характеризується принципами, які є 

спільними для всіх сфер діяльності: 

 спрямованість дій суб’єкта управління на досягнення конкретних цілей; 

 єдність мети, результату та засобів його досягнення; 

 комплексність процесу управління, який включає планування, аналіз, регулювання та 

контроль; 

 єдність стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного) планування для 

забезпечення безперервності відповідного процесу; 

 контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як найважливіший фактор їх 

реалізації; 

 матеріальне і моральне стимулювання творчої активності, успіхів і досягнень всього 

колективу та кожного його члена зокрема; 
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 гнучкість організаційної структури управління, яка дає змогу вирішувати 

функціональні та управлінські завдання. 

Завдання банківського менеджменту: 

 забезпечення прибуткової діяльності; 

 задоволення потреб клієнтів у структурі та якості пропонованих банком послуг; 

 наявність адекватних систем контролю за рівнем банківських ризиків; 

створення ефективної організаційної структури банку; 

 організація роботи систем контролю, аудиту, безпеки, інформаційних та інших 

систем, що забезпечують життєдіяльність банку; 

 створення умов для набору кваліфікованих співробітників та повної реалізації їх 

потенційних можливостей; 

 створення систем підготовки, перепідготовки та розстановки кадрів; 

 забезпечення умов для здійснення сильного і послідовного управління банком; 

 створення умов для підвищення культури співробітників, наявність спільних 

цінностей, забезпечення морального клімату в колективі. 

Інструментарій банківського менеджменту включає сукупність методів, прийомів, 

засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань, що поставлені перед банківською 

установою. 

Методи управління — це засоби впливу на об’єкт управління з метою досягнення 

певних цілей. Методи управління поділяють на економічні, адміністративні, соціально-

психологічні, правові. 

Отже, банківський менеджмент – це система управління діяльністю банку, 

регулювання і підвищення його рейтингу та стабільності з метою максимізації прибутку, 

основними напрямками якого є: управління активами; управління пасивами; управління 

власним капіталом; управління ліквідністю; управління рентабельністю; управління 

банківськими ризиками; управління персоналом. В умовах жорсткої конкуренції, що 

супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та 

форми управління, швидко оволодівати набутими в теорії та практиці знаннями, знаходити 

нові неординарні рішення у динамічній ситуації, враховувати специфічні особливості 

діяльності банківських установ. Лише такий підхід до управління забезпечує переваги у 

конкурентному середовищі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ПОКАЗНИКІВ 

ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії 

всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що 

відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.  

Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченням фінансовими 

ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх 

розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими 

юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і 

фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, 

нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий 

стан підприємства [1-4]. 

Фінансовий аналіз доцільно проводити з допомогою основних аналітичних показників 

фінансового стану: показників фінансової стійкості; показників ліквідності 

(платоспроможності); показників рентабельності; показників ділової активності; показників 

майнового стану підприємства. 

У широкому розумінні слова, поняття рентабельність означає прибутковість, 

дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції 

(робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) і утворюють суму прибутку, 

достатню для нормального функціонування підприємства. Для прикладу візьмемо 

підприємство «Х», яке працює у сфері поліграфії. 

Обчислимо наступні показники рентабельності, результати розрахунку представимо в 

таблиці 1: 
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Таблиця 1 

Динаміка показників рентабельності підприємства 

№ Показники 2013 2014 2015 

1 

рентабельність активів за  

прибутком від звичайної діяльності, % 0,15 37,61 -8,52 

2 

рентабельність капіталу  

за чистим прибутком, % 0,15 37,61 -8,52 

3 рентабельність власного капіталу, % 2,44 87,54 -303,84 

4 рентабельність виробничих фондів, % 0,28 42,06 -12,06 

5 

рентабельність реалізованої  

продукції за прибутком від реалізації, %  0,74 3,5 -10,46 

6 

рентабельність реалізованої  

продукції за чистим прибутком, % 0,34 2,83 -1,41 

7 коефіцієнт реінвестування 100 100,19 – 

8 коефіцієнт стійкості економічного зростання 2,44 87,7 50,33 

9 період окупності капіталу ( днів) 679,6 2,66 – 

10 період окупності власного капіталу (днів) 41 1,14 – 

 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і 

фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, 

нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий 

стан підприємства. Протягом 2013 та 2014 років спостерігається позитивна тенденція до 

збільшення показників рентабельності підприємства, проте збитковість підприємства у 2015 

році спричиняє  негативні значення всіх показників рентабельності. Підприємству необхідно 

вжити заходів для покращення своєї прибутковості. 

Ліквідність підприємства – це спроможність перетворювати свої активи в грошові 

ресурси для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Ліквідність 

балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань фірми її активами, термін 

перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. 

Обчислимо наступні показники ліквідності (платоспроможності), результати 

розрахунку представимо в таблиці 2: 
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Таблиця 2 

Динаміка показників ліквідності (платоспроможності) підприємства 

№ Показники ліквідності 2013 2014 2015 

1 коефіцієнт поточної ліквідності 0,95 0,83 0,47 

2 коефіцієнт швидкої ліквідності 0,5 0,16 0,3 

3 коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,23 0,02 0,01 

4 

співвідношення короткострокової дебет і кредит 

заборгованості 0,28 0,17 1,06 



129 
 

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність обігових коштів для 

погашення боргів протягом року. Критичне значення коефіцієнта фінансової стійкості – 1; 

якщо значення коефіцієнта <1, то підприємство має неліквідний баланс; якщо значення 

коефіцієнта в межах від 1 до 1,5, підприємство здатне своєчасно ліквідувати борги. 

Позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнта. Спостерігається негативна тенденція 

зменшення цього показника від 0,95 у 2013 році до 0,47  у 2015 році. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує скільки одиниць найбільш ліквідних 

активів припадає на одиницю термінових боргів. Нормальним вважається значення 

коефіцієнта більше 1; позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта. Спостерігається 

негативна тенденція зменшення цього показника від 0,5 у 2013 році до 0,3 у 2015 році. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно 

ліквідувати короткострокову заборгованість; нормальним значенням коефіцієнта є значення 

в межах від 0,2 до 0,35. Позитивною є тенденція збільшення. Спостерігається негативна 

тенденція зменшення цього показника від 0,23 у 2013 році до 0,01 у 2015 році. 

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованостей 

характеризує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів потягом року. 

Рекомендоване значення 1. Спостерігається негативна тенденція збільшення  цього 

показника від 0,28 у 2013 році  до 1,06  у 2015 році. 

Підприємство не може погасити свої борги ні негайно, ні навіть протягом року; 

баланс підприємства – неліквідний, ліквідних коштів є достатньо для погашення боргів. За 

рахунок коштів дебіторів підприємство у 2015 році може повністю розрахуватися 

кредиторами. 
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток ринкових вiдносин підвищує вiдповiдальнiсть i самостiйнiсть пiдприємств 

та інших суб’єктiв ринку в пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень. Ефективнiстъ цих 

рiшень багато в чому залежить вiд об’єктивностi, своєчасностi та всебiчностi оцiнювання 

iснуючого й очiкуваного фiнансового стану пiдприємства. 

Фінансовий аналіз є методом оцінки і прогнозування фінансового стану 

підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності за певний період та на 

певну дату. 

Фінансовий стан підприємства формується у процесі його господарської діяльності, 

оцінювання якого можна виконати системою економічних показників, таких як фінансовий 

результат, платоспроможність, ліквідність, обіг капіталу та статистичних показників, таких 

http://library.if.ua/books/52.html
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як темпи зростання, темпи приросту, коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та інші, які 

перебувають у взаємозв’язку та взаємозалежності.  

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. 

Здатність підприємства успішно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх 

активів і пасивів, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну 

привабливість в межах допустимого рівня ризику свідчить про його стійкий фінансовий стан. 

Основними завданнями оцінки фінансової стійкості підприємства є  

- визначення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їх розміщення 

та ефективності використання; 

- встановлення рівня стійкості фінансового стану та кількісної оцінки факторів її 

зміни; 

- обґрунтування основних резервів підвищення фінансової стійкості; 

- довго- і короткотермінове прогнозування фінансової стабільності.  

В умовах ринкових вiдносин платоспроможнiсть пiдприємств вважається 

найважливiшою умовою їх господарської діяльності.  

Отримуючи кошти з зовнішніх джерел, підприємство стає залежним від кредиторів та 

інвесторів. Рівень цієї залежності у довгостроковому аспекті характеризує фінансова 

стійкість підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості повинен дати якісну і 

кількісну характеристику заборгованості підприємства, показати, як ця заборгованість 

впливає на його подальший розвиток.  

Коефіцієнт автономії характеризує ринкову стійкість підприємства. Коефіцієнт 

фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів.  

Як показують теоретичні опрацювання літературних джерел та проведення 

комплексного аналізу фінансово-економічного стану підприємств дає можливість 

стверджувати, що в системі управління діяльністю підприємства найскладнішим і 

найвідповідальнішим є управління фінансово-економічним станом підприємства. 

Ця система управління вимагає розробки такої методики, при використанні якої 

з’являється можливість ефективно працювати.  

Побудова системи управління фінансово-економічним станом повинна 

дотримуватися основних принципів: простота, очевидність, економічність, наукова 

обґрунтованість, ефективність. 

Щоб забезпечити якісну розробку політики управління фінансово-економічним 

станом рекомендуємо запроваджувати  цей процес наступними етапами: 

1 етап. Окреслюємо загальний період запровадження політики формування 

фінансово-економічного стану. 

2 етап. Досліджуємо зовнішні фактори та ступінь їх впливу на фінансово-

економічний стан підприємства. 

3 етап. Визначаємо мету формування стійкого фінансово-економічного стану 

підприємства.  

4 етап. Розробляємо систему організаційно-економічних заходів щодо реалізації 

політики управління фінансово-економічним станом. 

Отже, розробивши цілеспрямовану комплексну політику, ми створюємо передумови 

для прийняття ефективних рішень які сприяють удосконаленню управління фінансово-

економічним станом підприємства. 

Досліджуючи фінансовий стан підприємств ми дійшли висновку, що у процесі 

управління фінансово-економічним станом найслабшим ланцюгом є система інформаційного 

забезпечення. Тому формування інформаційної бази є однією з обов'язкових умов 

підвищення ефективності управлінської діяльності.  Саме  для цих цілей пропонується 

створити центр прогнозування обліку та моніторингу, який необхідно створювати як 

автономний структурний підрозділ, оскільки діяльність підприємств сільського господарства 

є специфічною і здійснює певний набір фінансово-господарських операцій і показників, які 

впливають на рівень фінансово-економічного стану підприємства. 
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ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК 

ФАКТОРА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ 

 

Кредитне забезпечення агропромислового комплексу України відіграє важливу роль в 

сучасних умовах економічного розвитку. Необхідність кредитування підприємств АПК 

пов’язана, насамперед із галузевими особливостями даного сектору економіки, а саме 

сезонним характером виробництва, тривалим операційним циклом, наявністю суттєвого 

впливу  природно-кліматичних умов на результативність роботи підприємств галузі, 

високого рівня морального та фізичного зносу матеріально-технічної бази, що, в свою чергу, 

має відображення у значній капіталомісткості,  невисокому рівні фондовіддачі та постійному 

бракові вільних фінансових ресурсів.  

Попри це, використання кредитних ресурсів в процесі господарської 

діяльності,безпосередньо, малими підприємствами агропромислового комплексу 

характеризується наявністю високого рівня кредитного ризику, який пов'язаний із 

незадовільним фінансовим станом багатьох підприємств, недостатнім забезпеченням 

кредиту, якого вимагають банки, залежністю від природно-кліматичних умов та інших 

факторів. Це, в свою чергу, стримує розвиток кредитних відносин між фінансовими 

установами та сільськогосподарськими підприємствами та унеможливлює,в окремих 

випадках, отримання банківських кредитів. Тому, важливим аспектом управління 

кредитоспроможністю підприємств АПК є проведення достовірної оцінки кредитних 

ризиків. 

Попередні дослідження, які стосуються питання кредитного ризику, неодноразово 

наголошували на необхідності застосування комплексного підходу до його оцінки та 

мінімізації, проте, розроблені методики не в повній мірі можливо застосувати саме для 

сільськогосподарської сфери через відсутність врахування галузевих аспектів, розміру 

бізнесу, адже для великих сільськогосподарських структур борговий капітал є більш 

доступним порівняно із малими підприємствами, та їх зв’язку із безпосереднім процесом 

надання кредиту. 

Необхідність оцінки кредитного ризику зумовлюється можливістю використання його 

як внутрішнього фактору управління кредитоспроможністю малого підприємства. Тобто, 

сільськогосподарське підприємство, маючи можливість постійно здійснювати моніторинг 

рівня кредитного ризику, зможе своєчасно та більш ефективно використовувати ті чи інші 

інструменти управління кредитоспроможністю для мінімізації рівня такого ризику. 

Зокрема, кредитний ризик, як категорія, що розглядається в розрізі аграрної сфери, є 

достатньо комплексним явищем, а тому його мінімізація потребує врахування всіх 

компонентів, включаючи: 

1) системний ризик– ризик, який притаманний будь-якому процесу кредитування 

(може виникати незалежно від галузі економіки);  

2) ризик пов’язаний із майном, що передається в заставу (ймовірність втрати 

заставним майном ліквідності); 

3) виробничий ризик – ризик, що може виникнути безпосередньо уході виробничого 

процесу (даний вид ризику багато в чому залежить від ефективності ведення господарства);  

4) природно-кліматичний ризик – окремо виділена сукупність ризиків, які приналежні 

сфері агропромислового комплексу. 

Зокрема, кожна складова кредитного ризику, містить такі субризики: 

 для системних – це валютний, процентний, інфляційний та інші ризики; 

 для ризиків пов’язаних із заставою – ризик зниження ліквідності застави та ризик 

втрати заставленого майна;  
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 для виробничих ризиків – ризики втрати врожаю, технологічний ризик. 

Основні компоненти кредитного ризику для підприємств АПК зазначено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненти кредитного ризику 

 

Розуміючи комплексність явища кредитного ризику для підприємств АПК, 

неможливо однозначно оцінити його рівень. Необхідним є використання рейтингового 

підходу як комплексупідходів, а саме кількісного та якісного, що дозволить виявити позицію 

підприємства за рівнем кредитного ризику. В свою чергу, найбільш доцільним є все ж 

здійснення оцінки кредитного ризику окремо за кожною із його компонент, таким чином 

формуючи інтегральний показник рівня кредитного ризику для підприємства. 

Так, до процесу оцінки кредитного ризику підприємства слід включити такі етапи: 

1) визначення складових кредитного ризику, які є характерними безпосередньо для 

підприємств АПК; 

2) підбір методів кількісної оцінки кожної із компонент кредитного ризику; 

3) розрахунок основних показників та присвоєння рейтингової оцінки; 

4) визначення інтегрального показника рівня кредитного ризику для підприємства як 

суми рейтингів за кожною із компонент. 

Варто зазначити, що за умов такого підходу до оцінки кредитного ризику акцент 

зміщується від безпосередньо фінансового стану клієнта як абстрагованого показника до 

технологічних аспектів виробничої діяльності підприємства як передумови його фінансової 

стійкості та отримання достатнього рівня доходу. Таким чином, можна отримати значно 

більше інформації про підприємство та його діяльність, що дає змогу суттєво зменшити 

невизначеність, а отже, і ризик неповернення коштів при кредитному забезпеченні 

підприємств агропромислового комплексу. 

Саме тому, отримання інтегрального показника оцінки кредитного ризику, дозволить 

малому підприємству агропромислової галузі ефективніше застосовувати резерви 

підвищення кредитоспроможності та виступатиме внутрішнім інструментом контролю та 
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мінімізації кредитного ризику, що в свою чергу відкриє доступ малим підприємствам до 

позикового капіталу. 
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THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT 

SYSTEM 

 

In a market economy an accent gradually shift from purely production management to 

financial management, as evaluation of any entity effectiveness can be done through the matching 

certain financial results, calculating the corresponding indicators. 

In order to avoid financial difficulties and strengthening competitive market position is 

necessary to establish an effective system of financial management. The level of organization of 

financial management determines how timely, at minimal cost, without loss of independence, the 

entity will be provided with the funds necessary for its rational equipment and normal current 

economic activity, and also control of effective use of means and profitability of transactions. 

Financial Management is a comprehensive system of principles and methods for developing 

and implementing management decisions aimed at the formation, distribution and use of financial 

resources and the organization of its cash flow in order to achieve operational and tactical and 

strategic objectives. Thus, financial management is considered as a management of company's 

finances. Certainly, financial management needs to be considered as complex system, any 

management decision influences all aspects of activity of the entity and can demand changes in 

many spheres of its functioning. 

The financial condition of the enterprise is the basis of its prosperity, so the main aim of the 

financial management is a reasonable compromise between the objectives set by a company and its 

financial capacity to implement these tasks for: 

– increasing sales and profits; 

– maintaining stable profitability; 

– increasing income of owners (shareholders); 

– improving the market value of the entity’s shares, etc. 

These tasks are solved by rational management of the flow of funds between enterprise and 

the sources of its financing (both internal and external) obtained: 

– as a result of financial and economic activity; 

– on the financial market as a result of sale of stocks, bonds, loans; 

– as a return to subjects of the financial market of interest and dividends payments for 

capital; 
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– as a tax payments; 

– as an investment and reinvestment in the development of the enterprise. 

Current trends in financial management the highest aim of activity determine the growth of 

enterprise value and income of its owners. From this perspective, the financial manager should be 

seen as a mediator between the enterprise and investors, and the entity acts as a “client” of 

investors. The world leaders in management consulting among the most important criteria of 

effective financial management distinguish achievement of the greatest possible market value 

added.  

This approach is called VBM-management (VBM – Value Based Management). It is 

believed that VBM-approach belongs to advanced financial management. Value ideology reflects 

the interest of top management in creating of value for shareholders. The cost of the company is 

determined by its discounted future cash flows, and the new value is created only when companies 

get a return on invested capital that exceeds the cost of capital. At the same time, growth of owners’ 

welfare is measured not by amount of the put into operation capacities, number of the hired workers 

or turnover of the company, but by a market value of the entity. Management of value is directed to 

high-quality improvement of strategic and operational decisions at all levels of the entity due to 

concentration of efforts of all decision makers on key value drivers. Properly adjusted value 

management means that all aspirations of the company, analytical methods and management 

techniques aimed at value maximizing. Value management is fundamentally different from the 

criteria of management, adopted in 60-70 years of XX century. 

The basis of the VBM-management is the management of integrated financial indicator – 

value of the company. This approach appeared as a result of the evolution of a number of financial 

indicators. In the late 80’s - early 90’s of XX century appeared a number of indicators that reflect 

the formation of value. The most famous of them are shown in Fig. 1, among them: EVA, MVA, 

SVA, CFROI, CVA. 
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Fig.1. Evolution of the financial indicators of the enterprise 

In the process of formation of the enterprise value management system financial managers 

should clearly identify the main factors influencing the value of the company, and given them to 

choose those indicators that fully take them into account. Value management requires a balance 

adjustment on a par with the report on financial results and to maintain a reasonable balance 

between long-term and short-term purpose. 

Financial management is at the heart of running a successful business. It affects every 

aspect, from managing cash flow and tracking business performance to developing plans that ensure 

that business owners can make the most of opportunities. 
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МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Підвищення ефективності використання основних засобів зумовлює необхідність 

створення такої системи обліку на підприємстві, яка б відповідала вимогам управління. 

Система бухгалтерського обліку є джерелом інформації, необхідної керівництву для 

оперативного прийняття ефективних управлінських рішень. 

Вживання ефективних заходів щодо сприяння економічного розвитку підприємства 

передбачає пошук принципово нових підходів до управління матеріально-технічною базою 

підприємства, оскільки від стану основних засобів залежить отримання економічних вигод у 

майбутньому. Одним із основних чинників збереження цінності основних засобів є своєчасне 

їх відтворення, що охоплює ремонт, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо. 

Стан та використання основних засобів – визначальний елемент посилення 

конкурентоспроможності підприємства. Тому на сьогодні важливе вирішення фінансового 

питання щодо забезпечення майбутніх витрат на відтворення основних засобів. 

З метою вирішення проблеми дефіциту коштів на поліпшення основних засобів ми 

пропонуємо у бухгалтерському обліку формувати резерв на основі забезпечення майбутніх 

витрат та платежів, відкривши рахунок 479 «Забезпечення майбутніх витрат на відтворення 

власних основних засобів». Рахунок призначений для узагальнення інформації про рух 

коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат на 

поліпшення власних основних засобів і включення їх до витрат поточного періоду. 

Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток первісної (балансової) 

вартості основних засобів та відсотка резервування, розмір якого підприємство може обрати 

самостійно. Накопичення сум відрахувань у резерв відображається за кредитом рахунка 479, 

його використання – за дебетом. 

Суми створених забезпечень (резервів) відтворення основних засобів визнають 

поточними витратами і відображають кореспонденцією Дт 23 Кт 479. Сформований резерв 

списують на оплату за відтворення основних засобів (ремонт, модернізація, реконструкція, 

купівля нового обладнання), при цьому відобразивши в обліку відповідною проводкою (Дт 

479 Кт 63, 685) 

Отже, грошові кошти акумулюватимуться на спеціальному рахунку, утворюючи 

реальний грошовий фонд відтворення. 

Оскільки в жодному нормативно-правовому акті України не надано типові форми для 

розрахунку забезпечень майбутніх витрат на ремонт основних засобів, виникає потреба в 

розробці типової форми документа. 

Ми пропонуємо створити «Розрахунок резерву на відтворення основних засобів», 

який показано на рисунку. У цьому документі необхідно вказувати дані, на підставі яких 

буде розраховуватися сума відрахувань у резерв: залишкова (балансова) вартість основних 

засобів та відсоткова ставка. 

Такий документ відкривається на початок року, із зазначенням початкового сальдо 

балансової вартості основних засобів та суми резерву, та за накопичувальною системою 

заповнюється щомісячно протягом року. Розрахунок укінці року закривається, загальна сума 

накопиченого резерву повинна дорівнювати кредитовому сальдо рахунка 479 на кінець року. 

Синтетичний облік за рахунком 479 необхідно вести в Журналі-ордері 7.3 с.-г. Записи 

за кредитом цього рахунка записувати на підставі розрахунку резерву на відтворення 
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основних засобів і в кінці звітного періоду переносити в Головну книгу, за результатами якої 

складають звітність. 

 

Шільберг Ганна Віталіївна 

к.е.н., доцент Прокопишин О.С. 

Львівський національний аграрний університет 

.ський національний аграрний університет 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

Для забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень неабияке значення має 

обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств. Однак через 

зростання корисності економічної інформації, якісних змін у формах внутрішньої звітності, у 

відборі оптимального переліку показників первинної звітності та розрахункових показників 

економічної ефективності функціонування підприємств сьогодні вимоги і критерії до 

інформаційної бази обліково-аналітичної системи істотно змінюються. Зростання вимог до 

кількісних і якісних характеристик інформаційної бази менеджменту зумовлюють перегляд 

кваліфікаційних характеристик працівників обліково-аналітичних та економічних служб 

підприємств. 

Місце обліково-аналітичного забезпечення в системі менеджменту підприємства 

схематично показано на рисунку.  

 

Система менеджменту підприємства 

 

Система (підсистема) інформаційного забезпечення менеджменту підприємства 

 

Система (підсистема) фінансово-економічного інформаційного забезпечення менеджменту 

підприємства 

 

Система (підсистема) обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства 

 

Рис. Система менеджменту підприємства та її інформаційні підсистеми 

 

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства водночас є 

підсистемою системи фінансово-економічного інформаційного забезпечення, остання – 

підсистемою системи інформаційного забезпечення, а системи інформаційного забезпечення 

– підсистемою системи менеджменту підприємства. Відповідно до системи підходу будь-яка 

система є елементом системи вищого порядку і водночас може бути розподілена на 

підсистеми нижчого порядку. Мета ж підсистеми повинна збігатися із завданнями системи 

вищого порядку і так само трансформуватися донизу.  

Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного, 

статистичного, фінансового і управлінського обліку; містить оперативні дані й використовує 

для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому 

функції обліково-аналітичної системи – це збір, опрацювання й оцінка всіх видів інформації, 

яку використовують для прийняття управлінських рішень на мікро- і макрорівнях. Зазначена 

система – складова загальної системи управління. Її суть полягає в об'єднанні облікових та 

аналітичних операцій в один процес, виконанні оперативного мікроаналізу, забезпеченні 

безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій 

щодо прийняття управлінських рішень.  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

2) облік господарських операцій за цільовими напрямами на основі бухгалтерського 

обліку з додаванням нефінансових показників; 
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3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за правильним 

відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку та за 

достовірністю аналітичних даних; 

4) планування діяльності підприємства за її основними видами: операційної, 

інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом; 

5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової облікової та 

аналітичної інформації. 

Формування обліково-аналітичного забезпечення менеджменту охоплює чотири етапи: 

1. Збір і систематизація інформації про обсяги діяльності, про формування і розміщення 

майна та капіталу підприємства, про результати діяльності.  

2. Складання звітності.  

3. Аналіз інформації. Публікація річного фінансового звіту.  

4. Обґрунтування і оцінка фінансової політики, ефективності розміщення і 

використання майна і капіталу, прогнозування діяльності підприємства.  

Важливим чинником у системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 

підприємства є підсистема контролю, реалізація якої дає змогу керівництву підприємства 

оцінювати, наскільки правильні його управлінські рішення. Підсистема контролю – складова 

системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, в якій реалізується 

контроль як за достовірністю інформації, яку генерують підсистеми облікового та 

аналітичного забезпечення, так і за економічним об’єктом і процесами, що відбуваються на 

ньому. Складовими цієї підсистеми є контрольне середовище, процедури контролю, 

оцінювання ризиків, інформація та комунікація, моніторинг. Ключовими елементами 

організації підсистеми контролю є мета контролю, завдання, напрями, об’єкти, суб’єкти, 

предмет, метод і методичні прийоми, принципи організації контролю.  

Не менш важливою є управлінська звітність у системі обліково-аналітичного 

забезпечення менеджменту підприємства. На сьогодні управлінський облік і звітність 

змістовно та методологічно вийшли за межі традиційної системи бухгалтерського обліку та 

звітності, а подальший розвиток бухгалтерського обліку як інформаційної системи 

відбувається «головним чином, шляхом еволюції сааме управлінського обліку, який інтегрує 

принципи обліку, і фінансового менеджменту». 

Систему управлінської звітності використовують для:  

– оцінки фактичного виконання запланованих показників діяльності підприємства та 

його структурних підрозділів;  

– інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень поточного та 

стратегічного характеру у процесі управління підприємством;  

– налагодження комунікативних зв'язків в інформаційному середовищі підприємства та 

моніторинг облікової системи. 

Визначальним для управлінської звітності є те, що вона:  

– орієнтована на запити внутрішніх користувачів, які на основі наданої інформації 

приймають рішення, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства. Це пояснює 

уточнення деякими вченими використання поняття «внутрішня управлінська звітність»;  

– окрім інформації про господарську діяльність підприємства в поточній та страте-

гічній перспективах, охоплює інформацію про зовнішнє середовище його діяльності;  

– має міждисциплінарний характер, тобто для отримання необхідних даних 

використовуються методичні прийоми не тільки бухгалтерського обліку, а й інших 

дисциплін. 

Отже, система управлінської звітності як елемент управлінської інформаційної системи 

підприємства забезпечує організацію інформації у формі управлінських звітів, яку 

менеджери використовують для прийняття оперативних, тактичних та стратегічних 

управлінських рішень, а також для контролю роботи менеджерів. 

Отож, обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення 

управління підприємством дає змогу виконувати функціональні завдання управління, 
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забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та 

зв'язки із зовнішнім середовищем. 

 

Живко Ольга Зіновіївна 

к.е.н., доцент Прокопишин О. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВАЛЮТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК СКЛАДОВА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Важливе призначення національної валютної системи – розроблення і реалізація 

державної валютної політики, яка відіграє ключову роль у здійсненні міжнародних 

розрахунків. 

Валютна політика – це сукупність здійснюваних державою економічних, 

організаційних та правових заходів у сфері валютних відносин з метою реалізації 

стратегічних завдань розвитку національної економіки. 

Окрім загальномонетарних, специфічними цілями валютної політики є: 

* забезпечення стабільності курсу національної валюти; 

* забезпечення високого рівня конвертованості національної валюти; 

* лібералізація валютних відносин у країні; 

* забезпечення збалансованості платіжного балансу та стабільних джерел; 

* надходження іноземної валюти на національний ринок; 

* захист іноземних та національних інвестицій у країні. 

Валютне регулювання – сукупність нормативних документів, установлених органами 

валютного регулювання у законодавчому чи адміністративному порядку, що спрямовані на 

регулювання потоків капіталу до країни та поза її межі, а також валютних операцій, що 

здійснюються в межах держави, з метою підтримання стабільності курсу національної 

грошової одиниці, достатнього рівня валютних резервів і збалансованості міжнародних 

платежів [4]. 

Метою валютного регулювання є підтримка економічної стабільності й утворення 

надійного фундаменту для розвитку міжнародних економічних відносин через вплив на 

валютний курс і на валютно-обмінні операції. 

Науковець О.В. Дзюблюк під інструментами валютного регулювання розуміє певні 

операції і механізми, за допомогою яких центральний банк може впливати на поточні 

орієнтири монетарної політики, що позначається на організації валютних відносин у країні. 

Запропоноване визначення обмежує сутність інструментів як з інституційної точки зору (не 

лише НБУ впливає на систему валютного регулювання в державі, а й Кабінет Міністрів, 

Державний митний комітет, Державна податкова адміністрація України, інші державні 

установи загального і спеціального призначення), так і функціонально, оскільки валютне 

регулювання зосереджено не лише у сфері монетарної політики, а й стосується економічної 

політики держави, адміністративного регулювання, експортно-імпортної політики, системи 

зовнішньоекономічних відносин [3]. 

Професор А.М. Мороз під інструментами валютного регулювання пропонує розуміти 

прийоми, важелі, методи, які використовують для впливу на валютні відносини суб’єктів 

ринку з метою реалізації завдань валютного регулювання і валютного контролю у країні. Це 

визначення більш загальне: не конкретизуючи суб’єкти, об’єкти та функції, пов’язані з 

валютним регулюванням, автор зосереджується на сутнісній характеристиці. Таке 

визначення, втім, фактично ігнорує інституційну складову валютного регулювання [1]. 

Інструменти валютного регулювання, виходячи зі специфіки використовуваних методів і 

важелів, а також об’єктів їх спрямування, можна умовно розділити на дві групи: 1) 

інструменти прямого впливу; економічні; адміністративні; 2) інструменти опосередкованого 

впливу. 
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У процесі здійснення валютного регулювання використовують відповідні 

інструменти. Інструменти валютного регулювання – це сукупність методів і важелів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на валютний курс через виконання державними 

органами своїх повноважень у сфері регулювання валютних відносин. Склад інструментів 

валютного регулювання наведено на рисунку. 

Політика відкритого ринку передбачає регулювання грошової маси у країні 

проведенням центральним банком операцій із державними цінними паперами з метою 

впливу на ресурсну базу банків. Викуп цінних паперів центральним банком збільшує 

ресурсну базу банків, що призводить до збільшення грошової маси і девальвації національної 

валюти. Продаж цінних паперів, навпаки, вилучає гроші з обігу і звужує грошову масу, 

підвищуючи відносну цінність національної грошової одиниці [1]. 

Отже, інструменти валютного регулювання – це сукупність методів і важелів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на валютний курс виконанням спеціальними 

державними органами своїх повноважень у сфері валютного регулювання і контролю. 

Особливості їх використання визначають реальну валютну політику в країні та забезпечують 

реалізацію органами державної влади (передусім центральними банками) функцій, 

пов’язаних із валютним регулюванням. Сучасні тенденції використання тих чи інших 

інструментів валютного регулювання свідчать про зміщення акценту з адміністративних на 

економічні важелі і методи коригування валютного курсу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 

Якісно налагоджена система обліку витрат виробництва має вирішальне значення для 

ефективної діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Тому потрібно 

постійно враховувати зміни у організації та методиці ведення обліку витрат виробництва, які 

виникають у зв’язку зі змінами існуючих нормативів ведення обліку. 

З посиленням управлінської орієнтації бухгалтерського обліку система обліку витрат і 

виходу продукції народного господарства і рослинництва, зокрема, повинна ґрунтуватись на 

безперервному забезпеченні працівників управлінської ланки необхідними відомостями про 

хід виробництва. Це досягається шляхом створення системи моніторингу [2].  

Розглядаючи облік витрат за центрами відповідальності варто акцентувати увагу на 

наступних аспектах: здійснення оперативного контролю; підведення підсумків за рік; процес 

калькулювання та складання звітності. 

Оперативний контроль витрат на виробництво продукції рослинництва треба 

здійснювати кожного дня. Його мета полягає в тому, що порівнюють фактичні обсягів робіт і 

витрат на їх проведення з плановими нормативами технологічних карт.  
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Підведення підсумків за рік характерно етапу завершення технологічного процесу 

вирощування продукції рослинництва. За його проведення оцінюється виконання 

запланованої роботи в цілому центром відповідальності. Такий контроль за витратами дає 

можливість визначати напрями економії або перевитрат ресурсів, зокрема, за конкретною 

культурою технологічні витрати доцільно коригувати на площу посіву та вихід продукції та 

отримані дані порівнювати з бюджетними показниками. На основі отриманих даних 

підводяться підсумки роботи [1, с. 148]. 

Завершальним етапом у процесі обліку та контролю витрат рослинництва за центрами 

відповідальності є процес калькулювання та складання звітності. Тут варто врахувати всі 

понесенні витрати на виробництво певного виду продукції рослинництва і визначити 

фактичну собівартість згідно методики, поданої у Методичних рекомендаціях №132. 

Отримана інформація знайде своє відображення при складанні зведеної бухгалтерської 

фінансової звітності та статистичної форми № 50-с.г.  

Запропонована побудова обліку витрат дасть можливість:  

1) здійснювати оперативний контроль за витратами протягом технологічного процесу 

та виявляти непередбачені відхилення та прийняти дієві оперативні рішення;  

2) в кінці року на основі поточних даних оперативного контролю здійснювати 

коригування бюджетних даних до фактичних для підведення підсумків роботи працівників 

виробничих підрозділів щодо виконання госпрозрахункових завдань;  

3) на підставі фактичних даних обліку та контролю витрат здійснювати процес 

калькулювання і складання звітності підприємства, а також його підрозділів.  

Така побудова обліку витрат вимагає відповідної підготовки облікових даних до 

обліку та контролю щодо відокремлення додаткових об’єктів обліку витрат рослинництва за 

кожним наведеним етапом.  

Досліджуючи сільськогосподарські підприємства Миколаївського району встановили, 

що там переважно ручне ведення бухгалтерського обліку і лише окремі ділянки обліку 

комп’ютеризовано. На обробку великої кількості первинних документів затрачається багато 

часу, а це  призводить до значного нагромадження первинних документів у бухгалтерії 

підприємств, впливає на погіршення оперативності обліку і прийняття не завжди вчасно 

управлінських рішень. Тому, в нинішніх умовах господарювання, необхідно перейти 

підприємствам на повну комп’ютеризацію, оскільки це дозволить значно зменшити затрати 

часу на обробку інформації, а також створити умови для підвищення продуктивності праці 

тощо. Особливо значні зміни вносить комп’ютеризація в організацію первинного обліку. 

Важлива роль належить управлінню витратами виробництва від ефективності яких 

залежить фінансовий результат діяльності підприємства.  

Діючі системи обліку, що застосовуються підприємствами, є на сьогодні застарілі і 

практично не забезпечують потреб управління. Однією з основних проблем управління, що 

пов’язана з сучасним станом обліку, є недостатність оперативності надходження інформації 

про витрати. Витрати на виробництво є одним із центральних об’єктів обліку підприємства, 

оскільки потребують постійного контролю з боку управлінського персоналу. 

Поліпшення методики обліку витрат надає дієвий інструментарій для вдосконалення 

управління собівартістю продукції. В окремих ситуаціях для прийняття управлінських 

рішень необхідна різна інформація про собівартість (згідно принципу «різна собівартість для 

різних потреб»).  

Звідси, від належної організації обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції рослинництва залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь 

впливу результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва 

та фінансової стійкості підприємства.  

Одним із шляхів удосконалення управління витратами є організація і проведення 

внутрішнього аудиту собівартості продукції.  

«Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб'єкта господарювання 

спрямовану на перевірку та оцінку його діяльності в інтересах керівництва» [3, с. 62].  
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Внутрішній аудит є однією з функцій управління, спрямовану на забезпечення 

контролю за правильним відображенням в обліку та фінансовій звітності фінансових 

результатів господарської діяльності підприємства. Він розглядається як невід’ємна частина 

системи внутрішнього контролю.  

Внутрішній аудитор повинен: надавати керівництву інформацію про фінансово-

господарську діяльність;  приймати участь в розробці внутрішніх документів підприємства; 

консультувати працівників підприємства з різних питань законодавства; вирішувати задачі 

фінансово-економічної діяльності та розробки фінансових стратегій; консультувати 

працівників підприємства по виконанню різних фінансово-господарських операцій; 

приймати участь по підвищенню кваліфікації персоналу підприємства; приймати участь в 

постановці бухгалтерського обліку тощо  

Розглянемо етапи проведення внутрішнього аудиту витрат і собівартості продукції.  

1. Перевірка дотримання вибраного методу обліку витрат підприємства. 

2. Перевірка правильності віднесення витрат на об’єкти обліку. 

3. Перевірка достовірності первинного, синтетичного і аналітичного обліку. 

4. Перевірка правильності віднесення усіх витрат на собівартість продукції. 

5. Перевірка правильності нарахування амортизації на об’єкти основних засобів.  

6. Перевірка правильності обліку та списання витрат допоміжного виробництва. 

7. Перевірка правильності визначення собівартості продукції рослинництва. 

8. Перевірка правильності обліку незавершеного виробництва. 

Отже, внутрішній аудит витрат виробництва і собівартості продукції запобігатиме 

виникненню порушень і буде сприятиме успішному розвитку підприємства. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ 

 

У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал є основою багатства. Саме він 

визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим ресурсом їх 

розвитку.  

Здатність економіки створювати й ефективно використовувати інтелектуальний 

капітал дедалі більшою мірою визначає економічну силу нації, її добробут.  

В умовах ХХІ століття, століття глобалізації, знання стають «перепусткою в лідери» 

для країн, регіонів та організацій. Більшість провідних компаній світу звертають свою увагу 

на знання у пошуках нових конкурентних переваг. Ринок знань поступово починає 

відігравати головну роль, випереджаючи розвиток ринку матеріальних товарів. Економіка 

знань переключається все більше на інноваційний процес, збереження знань в електронних 

системах та їх подальше використання, обмін знаннями, навчання 

Інтелектуальний капітал – відносно нове поняття. Незважаючи на значну кількість 

наукових досліджень різних аспектів інтелектуальної діяльності, серед зарубіжних і 
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вітчизняних експертів відсутня єдність у трактуванні змісту інтелектуального капіталу, його 

структури та чинників формування. Категорія «інтелектуальний капітал» (від лат. 

Intellectualis capitalisо – розумовий головний або головні пізнання) виникає як похідна від 

«людського капіталу» і наприкінці ХХ ст. стає об’єктом наукових досліджень. 

Упровадження в науковий лексикон поняття «інтелектуальний капітал» стало відображенням 

принципово нового підходу до аналізу ринкових відносин, конкурентних переваг і лідерства 

підприємств, що ґрунтуються на ефективному використанні унікальних за природою 

нематеріальних чинників, здатних привести в дію механізм інноваційного розвитку.  

Інтелектуальний капітал є головним критерієм оцінки  компаній і закладів, тому що 

лише він здатен відобразити динаміку організаційної стійкості та процесу створення 

цінностей» [1]. 

Під інтелектуальним капіталом можна розуміти навички, що є власністю організації, 

яка досліджує і капіталізує ідеї з метою  збільшення вартості компанія в цілому. 

У сучасному економічному словнику нематеріальні активи визначаються як цінності, 

що належать підприємствам і організаціям, не є фізичними матеріальними об’єктами, 

уособлюють цінність у своїй фізичній суті, але мають вартісну та грошову оцінку завдяки 

можливості використання та отримання від них доходу [2, с. 87].  

На сьогодні є чимало праць, у яких проводяться відмінності між поняттями 

«інтелектуальний капітал» та «нематеріальні активи». 

Інтелектуальний капітал складається з людського, організаційного та 

споживчого капіталу.  

Людський, організаційний і споживчий капітал взаємодіють один з одним. 

Недостатньо інвестувати в кожний з них окремо. Вони повинні підтримувати один одного, 

створюючи синергетичний ефект, і тоді відбувається перехресне вплив одних видів 

нематеріальних активів на інші.  

Термін «капітал» присутній у словосполученні «інтелектуальний капітал» не дарма. 

Інтелектуальний капітал так само, як і фізичний капітал, існує у формі запасу, що індукує 

потік цінностей, що впливають на економіку. Обидва капітали: 

- виникають як результат вкладень ресурсів (грошей, матеріальних засобів, знань, 

кваліфікації) для виробництва товарів і послуг; 

- приносять своєму власнику дохід; 

- піддаються моральному зносу, причому інтелектуальний капітал навіть більшою 

мірою (знецінюється і програмне забезпечення, і будь-які знання); 

- потребують «ремонту», т. е. вимагають витрат на своє підтримку. У той же час між 

ними спостерігаються і відмінності.  

Фізичний капітал має матеріальну природу, його можна помацати, помацати, 

побачити. Інтелектуальний капітал має нематеріальну природу, тому його іноді називають 

невидимим активом.  

Інтелектуальний капітал відрізняється від фізичного тим, що він не втрачає в своїй 

величині в процесі використання (тобто не амортизується). Більш того, він втрачає свою 

вартість саме від того, що він не використовується.  

Фізичний капітал - це результат певних дій у минулому. Інтелектуальний капітал 

також представляє собою результат минулих інвестицій, але в той же час він більшою мірою 

орієнтований у майбутнє. Основою для оцінки фізичного капіталу є витрати, які вже 

зроблені. Основа для оцінки інтелектуального капіталу – вартість, яка буде створена в 

процесі його майбутнього використання.  

Фізичний капітал оцінюється за допомогою переважно вартісних показників, в той час 

як інтелектуальний капітал – з допомогою як вартісних, так і невартісних показників.  

Компанії та організації не володіють інтелектуальним капіталом повністю. Вони володіють 

ним спільно з найманими працівниками (коли мова йде про людський капітал), та спільно з 

споживачами та іншими контрагентами (коли мова йде про споживчий капіталі).  

Елементи інтелектуального капіталу володіють певною специфікою. Інтелектуальний 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
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%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%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%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB


143 
 

капітал, сконцентрований в умінні і кваліфікації працівників, зазвичай приростає з 

часом. Патенти, навпаки, досить швидко втрачають свою цінність, якщо вони не 

матеріалізовані в продуктах або вчасно не пройшли ліцензування. Споживчий капітал також 

має властивість швидко втрачати свою вартість. Споживач з тих чи інших причин може 

досить швидко переключитися на конкурента.  

Традиційні методи економічних оцінок і вимірювань, що базуються на принципах 

бухгалтерського обліку, перестали бути адекватними умовам сьогодення. Справа в тому, що 

ці принципи були розроблені ще в епоху Відродження. Новий час вимагає нових підходів 

та відповідних методів вимірювання економічних факторів виробництва. Старі методи 

економічної оцінки вступають в протиріччя із сучасною практикою.  

Наприклад, традиційна бухгалтерська практика трактує торговельну марку як 

нематеріальний актив, який, за аналогією з матеріальним активом, в процесі свого 

використання втрачає свою вартість і переносить частинами свою вартість на вироблений 

продукт. У зв’язку з цим нематеріальні активи обліковуються за тими ж правилами, що 

й матеріальні, до них застосовуються норми амортизації і проводиться їх списання. У той же 

час торговельна марка або бренд в процесі їх експлуатації не тільки не втрачають своєї 

вартості, а навпаки, часто нарощують свою вартість.  

Нерідко такі елементи інтелектуального капіталу, як патенти, ліцензії тощо, 

враховуються в бухгалтерських документах не у відповідності з їх реальною вартістю, а 

лише відповідно до витрат на їх реєстрацію.  

Не відповідає реальному стану речей і поділ на інвестиції і поточні витрати. Так, 

наприклад, витрати на тренінги, на навчання персоналу, на рекламну кампанію найчастіше 

інтерпретуються як поточні витрати, в той час як вони все більшою мірою набувають 

природу довгострокових інвестицій.  

Деякі елементи сукупного капіталу підприємств взагалі не знаходять відображення в 

бухгалтерських балансах, у тому числі такі складові, як зв’язки з споживачами, кваліфікація 

персоналу, бази знань, мережеві форми роботи.  Більш того, деякі з явищ нової економіки в 

принципі не піддаються обліку за допомогою традиційних методів бухгалтерського обліку, 

який заснований на презумпції адитивності всіх величин. Іншими словами, в 

бухгалтерському обліку передбачається, що витрати повинні складатися і загальний 

результат різних витрат можна виміряти їх сумою. У той же час окремі елементи 

інтелектуального капіталу не адитивний, тому для них не застосовні стандартні прийоми 

бухгалтерського обліку. Саме тому багато спроби виміряти всі складові інтелектуального 

капіталу, користуючись стандартними прийомами бухгалтерського обліку, зазнали фіаско.  

Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального капіталу в 

теоретичних роботах, а також у практиці діяльності багатьох фірм застосовується коефіцієнт 

Тобіна, тобто відношення ринкової ціни компанії до ціни заміщення її реальних активів 

(будівель, споруд, обладнання та запасів).  

На сьогодні в економічній літературі склалися два основні напрями стосовно 

співвідношень категорій «нематеріальні активи» та «інтелектуальний капітал». Автори 

першої групи, серед яких Р. Рослендер, Р. Фінчем, Т. Стюарт, А. Козирьов та ін. 

наголошують на відмінностях категорій та вважають інтелектуальний капітал більш 

широким поняттям, складовим елементом якого є нематеріальні активи. У свою чергу 

нематеріальні активи позиціонуються як певний відмінний актив, який не можна 

прирівнювати до інтелектуального капіталу. Автори такого підходу включають до 

інтелектуального капіталу тільки знання співробітників компанії, їхні компетенції та досвід.  

Ми вважаємо, що таке трактування досить звужене, оскільки існують інші 

нематеріальні активи, які не належать до категорії знань, але дають аналогічні результати. 

Наприклад, такі, що створюються синергетичними ефектами від вдалих управлінських 

рішень, які не можна віднести тільки на рахунок результатів розумової діяльності. 

Як зазначає І. Просвіріна, нематеріальні активи створюються не тільки 

інтелектуальними (розумовими) зусиллями, тому їх усі не можна називати інтелектуальним 
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капіталом [3]. Ми погоджуємось із автором, яка стверджує, що розширення поняття 

інтелектуального капіталу до рівня всієї сукупності невідчутних активів невиправдане, тому 

що: 

- по перше, саме поняття інтелектуального капіталу стає непотрібним, якщо є більш 

звичний термін; 

- подруге, розмивається така важлива характеристика інтелектуального капіталу, як 

його керованість відомими в менеджменті методами.  

Серед невідчутних активів є такі, які є слабо або взагалі не є керованими (в першу 

чергу, це ті, які є результатом дії зовнішніх факторів).  

На нашу думку, ототожнення двох понять та визнання категорії «інтелектуальний 

капітал» як першочергової є недоцільним та невиправданим. «Нематеріальні активи» є більш 

широким поняттям, якому притаманні всі аспекти невідчутних активів, воно включає у себе 

інтелектуальні складові. Вважаємо, що під інтелектуальним капіталом слід розуміти 

переважно розумові та пов’язані з персоналом складові.  

Зауважимо, що за умови погодження з підходом щодо відмінностей досліджених 

категорій, перспективними є подальші розробки стосовно розвитку теоретичних та 

практичних складових інтелектуального капіталу та нематеріальних активів як окремих груп 

невідчутних активів підприємства. 

Отже, необхідно доопрацювати та удосконалити методики ідентифікації 

нематеріальних активів у взаємозалежності з іншими категоріями, що стосуються 

невідчутних активів 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 

 

В процесі розвитку діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності 

 постає питання щодо прийняття певних рішень, які повинні базуватись на об’єктивно 

обґрунтованих фактах і даних, які повинні відповідати принципам повноти і достовірності. 

Відповідно до цих умов, виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який 

покладено завдання щодо здійснення аналізу показників фінансової стійкості підприємства, а 

також висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність. В Україні аудит як вид 

фінансового контролю розвивається порівняно недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані 

з несформованими стандартами його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах. 

Безумовно незалежний аудит як спосіб підтвердження даних фінансової звітності 

необхідний не тільки самому підприємству, але й потенційним інвесторам, постачальникам, 

кредиторам, акціонерам, тому питання розвитку аудиту в Україні сьогодні є досить 

актуальним, особливо в аспекті розгляду проблем та перспектив його розвитку. 

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження 

економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за 
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неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг. 

Проблеми розвитку аудиту в Україні, як науки висвітлюються багатьма науковцями, 

зокрема такими як Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, М.В. Кужельний, Г.М. Давидов, 

Н.В.Печенюк, В.А. Кузьмін та іншими. Багато з них відмітили, що аудит як наука, вже себе 

затвердив і за цією наукою буде майбутнє . 

Варто виділити такі проблемні питання що стосуються розвитку аудиту в Україні: 

1)значний негативний вплив «тіньового» бізнесу; 

2)недостатній досвід аудиторської діяльності порівняно з іншими європейськими 

країнами; 

4) негативний вплив дослівного перекладу закордонних стандартів та концепцій без 

врахування особливостей економічного розвитку нашої країни; 

5)недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, що зумовлено перш за все 

невідповідністю підготовки українських бухгалтерів та аудиторів сучасним вимогам 

практики; 

6)відсутність типових форм документів з аудиту; 

7)відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту; 

8)громадські професійні організації обліковців не є масовими, тому це стримує процес 

обговорення та вирішення проблемних питань практики обліку та аудиту; 

9)відсутність єдиної, загальноприйнятої, обґрунтованої економічно методики 

розрахунку цін за аудиторські послуги. 

Аудит як  вид незалежного фінансового контролю почав розвиватися в Україні 

порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а точніше несформованих умов 

функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів, 

щодо його функціонування, а черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо 

ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з 

іноземними країнами, які використовують цей вид контролю. 

Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в цілому 

для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-господарського 

контролю, зокрема: значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання 

контрольно-ревізійного апарату; надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок 

сплати аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; незалежність, 

конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок та 

можливість вибору аудитора замовником. 

Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено дуже багато, ще 

залишаються питання, від успішного вирішення яких залежить перспективи його 

подальшого розвитку. Отже, першочергового роз’яснення потребує: удосконалення 

законодавчого регулювання аудиту в Україні; подальше впровадження міжнародних 

стандартів аудиту; поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх якості та 

розробка оптимальної методики визначення вартості аудиту, аудиторських послуг, питання 

аудиторської етики, підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів, формування 

методологічних засад і методичних аспектів проектування траєкторії розвитку професійного 

аудиту та інші.  

Вирішення зазначених проблем спрямоване укріпленню конкурентних позицій та 

авторитету аудиту, удосконалення аудиторської діяльності в Україні. Визначено, що аудит – 

це не тільки підтвердження звітності, а також і контрольно-правове супроводження 

діяльності, і консультування з питань правового та договірного забезпечення, і розробка 

системи внутрішнього аудиту, і бізнес-планування, і науково-методичні розробки з питань 

економіки, управління та права, і робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації 

тощо). 

На основі вищесказаного, вважаємо за необхідне окреслити основні напрямки їх 

подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні: 
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 «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів «тіньового» 

бізнесу значення аудиту зростатиме; 

 розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом 

міжнародного досвіду; 

 підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості у відповідності 

ціни якості роботи аудитора; 

 розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої документації; 

 розробка типових методик аудиторської перевірки в розрізі галузей їх 

функціонування; 

 скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та практики, які не 

тільки не мають обґрунтованого змісту, але й суперечать  реальним потребам обліковців-

практиків; 

 удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих навчальних 

закладах, адаптування їх знань до потреб практики реального життя. 

Таким чином, приведення в дію всіх перелічених перспектив надасть змогу створити 

оптимальне середовище для ефективного розвитку аудиту в Україні, зокрема підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних фірм; налагодити процес звітності окремих 

підприємств, прозорість і доступність інформаційного забезпечення; підвищити 

ефективність у сфері бухгалтерського обліку. Тому що незалежний аудит є необхідним 

елементом функціонування ринкової економіки та запорукою ефективної діяльності будь-

якого господарюючого суб’єкта. 
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СУТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку особливо важливим 

стало інформаційне забезпечення процесу управління, що полягає в отриманні й обробці 

інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Перед 

керівництвом підприємства стоїть завдання одержання інформації, її обробки, а також 

генерування і передавання нової похідної інформації для здійснення правильного 

керівництва. Такі впливи здійснюються в оперативному і стратегічному аспектах і 

ґрунтуються на раніше отриманих даних, від достовірності і повноти яких багато в чому 

залежить успішне розв’язання багатьох задач управління. 

В умовах постійної та складно прогнозованої зміни зовнішнього середовища і 

внутрішніх умов здійснення господарської діяльності існує висока ймовірність виникнення 

загроз, реалізація яких може призвести до появи ознак кризового стану, а надалі і 

банкрутства підприємства. 

Наявність значної кількості загроз для стійкого та ефективного функціонування 

кожного підприємства потребує удосконалення наявних та розроблення нових механізмів 

гарантування економічної безпеки на мікрорівні. Ключовими на сьогодні, відповідно до 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf
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високого рівня невизначеності умов функціонування, залишаються проблеми 

інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основою 

інформаційного забезпечення має стати обліково-аналітичне забезпечення, яке 

передбачатиме формування обліково-аналітичної інформації внаслідок збору та обробки 

зовнішньої та внутрішньої інформації, для розроблення на її основі стратегічних завдань в 

управлінні економічною безпекою підприємства. 

Управління підприємством вимагає систематичної інформації про господарські 

процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх 

використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є 

дані поточного бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій звітності, яка 

використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з 

метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у 

масштабі галузей і економіки загалом. Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, 

незалежно від їх форми власності. Недбалість і неточність у системі ведення бухгалтерського 

обліку може завдати чималих збитків. Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є 

великий потік первинних документів, постійне виконання арифметичних операцій, перевірка 

правильності розрахунків і здійснення операцій, зіставлення даних з інформацією на 

суміжних ділянках обліку тощо. Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на 

прийнятих у світовій практиці методологічних принципах і підходах до аналітичних 

досліджень, спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення 

отримання прибутку та зміцнення його фінансових позицій на ринку. 

Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами інформаційної системи 

підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, фінансової та 

інших видів інформації, забезпечення зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією 

про фінансовий стан і результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – 

функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів досліджує 

наявність, структуру, динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх 

використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан підприємства. 

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою 

прийняття управлінських рішень. Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 

відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи 

взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Під системою розуміють сукупність множин взаємопов'язаних 

елементів, які утворюють певну цілісність [5].  

Обліково-аналітична інформація є результатом функціонування відповідної системи 

забезпечення. Для формування методичних засад обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічною безпекою підприємства з’ясуємо суть поняття «обліково-аналітичне 

забезпечення», підходи до трактування якого в економічній літературі суттєво різняться.   

Так, Т. Безродна під цим терміном розуміє процес підготовки обліково-аналітичної 

інформації, забезпечення її кількості та якості. Термін «забезпечення», на думку автора, 

означає виконання, гарантування здійснення процесу постачання обліково-аналітичної 

інформації системі управління [1]. 

З погляду  В. Вольської, обліково-аналітичне забезпечення являє собою сукупність 

процесу збору, підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації підприємств залежно 

від законодавчо встановленої системи ведення обліку, і проведеного на основі цієї 

інформації глибокого аналізу із застосуванням певних методів і прийомів [2]. 

В авторефераті Р. Юзва міститься таке визначення обліково-аналітичного 

забезпечення: «сукупність облікових і аналітичних процесів, об’єднаних у обліково-

аналітичну систему та спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів 

шляхом перетворення первинної інформації в узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а 

також нормативно-правовим, методичним, організаційним, програмним, математичним, 

технічним та ергономічним забезпеченнями» [4]. 
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Беручи до уваги всі вищенаведені визначення, можна стверджувати, що обліково-

аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання можна охарактеризувати як 

систему (під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, які 

утворюють певну цілісність [3]), оскільки воно має ознаки, властиві системі: наявність 

зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих 

елементів), цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах під впливом 

зовнішніх факторів та багатоаспектність.  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 1) аналіз 

діяльності підприємства за вказаними напрямами; 2) облік господарських операцій за 

цільовими напрямами на базі бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників; 

3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за правильним 

відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку та за 

достовірністю аналітичних даних; 4) планування діяльності підприємства за її основними 

видами: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності та 

підприємства загалом; 5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання 

планової облікової та аналітичної інформації. 

Отже, виходячи із вищевикладеного можна зробити наступні висновки: економічна 

безпека діяльності підприємства залежить від можливості отримати та використати за 

прямим призначенням  якісну інформацію про зміну зовнішнього і внутрішнього середовищ 

певного суб’єкта господарювання. Задоволення інформаційних потреб користувачів ─ 

суб’єктів економічної безпеки ─ є головним завданням обліково-аналітичної системи. 

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств відіграє велику 

роль у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень, проте в сучасних умовах 

господарювання вимоги і критерії до інформаційної бази обліково-аналітичної системи 

істотно змінюються у зв’язку із зростанням корисності економічної інформації, якісних змін 

у формах внутрішньої звітності, відборі оптимального переліку показників первинної 

звітності та розрахункових показників економічної ефективності функціонування 

підприємств. Зростання вимог до кількісних і якісних характеристик інформаційної бази 

менеджменту спонукають до перегляду кваліфікаційних характеристик працівників 

обліково-аналітичних та економічних служб підприємств.  
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АУДИТ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА СУТНІСТЬ 

 

Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів 

до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, 

інвестиційних фондів тощо. Забезпечення гарантованих Конституцією прав володіти, 

користуватися та розпоряджатися приватною власністю, становлення громадського 

суспільства, економічною основою якого вона є, обумовлює виникнення та посилює 

актуальність розвитку незалежного контролю. Однією із найважливіших його форм є аудит. 

Законодавче закріплення аудиту в Україні відбулося у 1993 році та сформувало 

підставу для широкого розвитку аудиторського руху. В даному законі наведено загальні 

положення,визначено порядок сертифікації аудиторської діяльності; повноваження, порядок 

створення, регламентація діяльності Аудиторської палати України і Спілки аудиторів 

України; порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг; права, 

обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм; обов’язки господарюючих 

суб’єктів при проведенні аудиту. У редакції цього закону від 14 вересня 2006 року № 140-V 

сказано, що цей закон вивчає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і 

спрямований на створення незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів 

користувачів фінансової та іншої економічної інформації [1]. 

З урахуванням світового досвіду регулювання аудиторської діяльності в Україні 

створено чотирьох рівневу систему нормативного регулювання. Система правового 

регулювання аудиторської діяльності в Україні перебуває в стадії становлення й 

представлена п’ятьма рівнями [5] : 

- Перший  рівень:  Закон України “Про аудиторську діяльність”; 

- Другий рівень: Документи АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні; 

- Третій рівень: Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг; 

- Четвертий рівень: Нормативні документи міністерств, що встановлюють правила 

здійснення аудиту для конкретних галузей; 

- П’ятий  рівень: Внутрішньофірмові стандарти аудиту. 

Аудит - 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]. 

22 квітня 1993р.була створена Аудиторська палата України як незалежний 

самостійний орган, в компетенцію якого входить [5] : 

- питання сертифікації і ліцензування (примітка - ліцензування на сучасному етапі 

відмінено) аудиторів і реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності; 

- затвердження програм підготовки аудиторів; 

- затвердження норм і стандартів аудиту; 

- контроль якості роботи аудиторів; 

- рішення інших питань методологічного та організаційного характеру. 

Економічна обумовленість аудиту пояснюється збільшеною потребою користувачів 

фінансової звітності в експертній оцінці її достовірності, оскільки її показники 

використовуються для ухвалення управлінських рішень. Всі ті, хто бажав взаємодіяти з 

економічним суб’єктом, а також приймав участь в його діяльності, зацікавлення в отриманні 

достовірної інформації. 
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Користувачі фінансової звітності самостійно не можуть перевірити достовірність її 

показників у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних відомосте, спеціальних знань 

тощо. Проте залежність наслідків ухвалених рішень від якості інформації, що 

використовується, може бути значною [4]. 

Всі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних 

професіоналів, які б приміряли різні інтереси учасників ринку, висловлюючи свою 

незалежну думку відносно достовірності і об’єктивності обліково-економічної інформації, 

що відображає стан об’єктів підприємств у його фінансовій звітності. 

Аудит відіграє визначальну роль у відстеженні процесів діяльності господарюючих 

суб’єктів. Від інших форм контролю аудит відрізняється насамперед системним підходом до 

їхньої діяльності. Важливе значення при цьому має зосередження уваги аудиторів на п’яти 

найважливіших елементах цієї діяльності – активах, зобов’язаннях, власному капіталі, 

доходах та витратах господарюючих суб’єктів незалежно від їхньої галузі, форми власності, 

прибуткової чи неприбуткової спрямованості та ін. Відтак аудиторські перевірки мають не 

лише з’ясовувати достовірність фінансової звітності, а завдяки дотриманню принципу 

превалювання сутності над формою покликані проникати у глибинну логіку відстежуваних 

економічних явищ і процесів, обґрунтовувати ефективні прогнозні рішення. 

Держава, як один із користувачів фінансової звітності, не може прямо регулювати 

через свої виконавчі органи аудиторську діяльність, інакше буде втрачено незалежність 

аудиторського контролю. Отже, аудиторська діяльність є саморегулюючою. Це означає, що 

держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику його проведення 

визначають професійні організації. Закон визначає правові засади здійснення аудиторської 

діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю 

з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації. 

При організації та проведенні аудиторської діяльності аудитори можуть працювати 

індивідуально або в складі аудиторської фірми. При створенні фірми аудитори можуть 

об'єднуватися за участю в них виконавців згідно з організаційними підрозділами. 

Процес надання аудитором  професійних послуг базується на поєднані потреб трьох 

сторін, що складають певний трикутник потреб ”, одночасне задоволення яких виступає 

одним із показників якості роботи справжнього професіонала: 

- аудитора (аудиторської фірми); 

- відповідальної або аудіованої особи; 

- користувачів фінансової звітності. 

Об’єктом аудиту в Україні вважають фінансову звітність: баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових 

звітів та елементи облікової політики фінансової звітності суб’єкта господарювання. В ході 

перевірки аудитор встановлює: чи усі активи і пасиви відображені у балансі; чи усі 

документи використані у звітах; наскільки фактична методика оцінки майна відхиляється від 

прийнятої в обліковій політиці підприємства. Предметом саме аудиту фінансової звітності 

вважаються  показники фінансової звітності щодо їх достовірності [3] . 

Кожна наука, в тому числі і аудит, використовує свої методи дослідження. Так метод 

аудиторського контролю у здійсненні своїх функцій характеризується використанням 

загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю. Загальнонаукові методичні 

прийоми дослідження ґрунтуються на методах філософії. Як Вам відомо, ці методичні 

прийоми включають аналіз, синтез, індукцію, аналогію, моделювання, абстрагування, 

конкретизацію, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз. Власні методичні 

прийоми аудиторського контролю - це специфічні прийоми, вироблені практикою на основі 

досягнень економічної науки. 

Аудит не може гарантувати, що фінансова звітність достовірна на 100%, йому 

властивий перелік обмежень обумовлений тим, що: застосовуються вибіркові методи і 

тестування; будь-які системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є 

недосконалими (а, отже, не можуть гарантувати відсутність змови); більша частина 
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аудиторських доказів лише надає доводи на підтвердження певного висновку, а не носить 

вичерпного характеру. 

Згідно статті 362 Господарського кодексу України, аудиторською діяльністю 

називається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, 

організаційне і методологічне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг 

[2]. 

Регламентація аудиторської діяльності здійснюється за допомогою значного спектра 

нормативно-правових актів, серед яких кодекси, законі, стандарти, інструкції, положення 

тощо. На підставі комплексного аналізу законодавчої бази аудиту можна виділити такі рівні 

нормативного регулювання аудиту в Україні: 

- Конституція України; 

- кодекси України (Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс 

тощо); 

- закони України ("Про аудиторську діяльність", "Про контрольно-ревізійну службу в 

Україні", "Про державну податкову службу в Україні", "Про судову експертизу", "Про 

Рахункову палату" тощо); 

Отже, аудиторська діяльність в Україні здійснюється на основі взаємних 

добровільних домовленостей між аудитором і підприємством-клієнтом, тобто функціонує 

принцип добровільності вибору: як підприємство, так і аудитор має право вибору. 

Підприємства можуть отримати інформацію про існуючі аудиторські фірми в Україні із 

спеціального Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, який складає аудиторська палата 

України. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 

АКТИВІВ 

 

Організовуючи облік нематеріальних активів на підприємствах обліковий персонал 

наштовхується на цілий ряд невирішених питань методологічного характеру. На самперед, 

це стосується визначення поняття «нематеріальні активи». Отже, під нематеріальним 

активом розуміють немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 

ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду 

більш як один рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в 

оренду іншим суб'єктам ринку.  

В даній роботі розглянуто проблемні аспекти обліку амортизації нематеріальних 

активів на підприємствах. Окреслено методологічні основи формування в бухгалтерському 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
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обліку інформації про нематеріальні активи й розкриття інформації про них у фінансовій 

звітності.  

Нематеріальні активи входять до складу необоротних активів підприємства і 

утримуються ним з метою використання протягом більше одного року  для виробництва, 

торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. 

Проблеми та особливості обліку нематеріальних активів на підприємствах є 

предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: 

Бойчук І. М., Бутинця Ф. Ф., Завгороднього В. П., Пилипенка І. І., Покропивного С. Ф., К. 

Стендфілда [1 – 3].  

Нематеріальні активи можуть бути розподілені на дві групи: прямо пов'язані з 

обсягом виробництва та прямо непов'язані з обсягом виробництва.  

Систематичний розподіл вартості нематеріальних активів на періоди, у яких вони 

приносять прибутки, визначається обсягом амортизації, яка залежить від способу 

нарахування, але нарахування амортизації повинно бути обмежене процесом отримання 

економічних вигод.  

Проблема обліку амортизаційних відрахувань вважається однією з найактуальніших, 

тому що амортизаційні відрахування є одним з елементів собівартості і одночасно джерелом 

фінансування та об’єктом державної політики.  

Амортизація нематеріальних активів – постійне списання вартості нематеріальних 

активів у процесі їх виробничого використання. Можливі методи нарахування амортизації 

визначені у П(С)БО 7:      

прямолінійним, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкта нематеріальних активів;  

зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року (або первинної вартості на 

дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації;  

прискореного зменшення залишкової вартості, згідно з яким річна сума  

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного 

періоду (або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації) та подвоєної 

річної норми амортизації;   

кумулятивним, згідно з яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, 

що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;  

виробничим, згідно з яким місячна сума амортизації визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації; 

податковим, згідно із Законом України про оподаткування прибутку підприємств до 

групи 4 належать: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного 

оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші 

інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (в тому числі стільникові), 

мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів . 

Важливим чинником, який необхідно враховувати при виборі методу нарахування 

амортизації є швидкість морального старіння нематеріальних активів. На сьогоднішній день 

ця категорія активів найбільш вразлива щодо змін через безперервний розвиток суспільства і 

виникнення більш досконалих аналогів. Моральний знос впливає і на знецінення 

нематеріальних активі, що необхідно враховувати при виборі методу амортизації, тобто 

використовувати прискорені методи списання або прямолінійний метод [3]. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому 

нематеріальний актив став придатним для використання. Нарахування амортизації 

припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Строк 

корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядається в 

кінці звітного року, якщо в майбутньому періоді очікується зміни строків корисного 

використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. 
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Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не 

підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання 

належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого 

очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких 

нематеріальних активів. 

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, 

виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити 

неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється 

згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних 

активів прирівнюється до нуля, крім випадків:  

коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта 

наприкінці строку його корисного використання;  

коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого 

активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного 

використання цього об’єкта. 

Амортизація нематеріального активу нараховується виходячи з нового методу 

нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем 

змін [4, с.45-54]. 

Проблема обліку нематеріальних активів пов'язана передусім із питаннями їх 

класифікації, а також способами надходження. Їх облік вимагає особливої уваги до таких 

характеристик, як "термін експлуатації", "дата виведення з експлуатації", "ступінь 

зношеності". Вартість та ефективність використання нематеріальних активів залежать від 

терміну їх служби. Визначення терміну вартості нематеріальних активів проводиться 

лінійним методом, а методи визначення терміну експлуатації та їх урахування при 

амортизації потребують подальшої розробки. 

 Отже, кожний вид нематеріальних активів, який використовується підприємством, 

має бути відображений в обліку на окремому субрахунку, мати свій підхід до обліку, 

нарахування амортизації і списання. Кожен нематеріальний актив повинен переносити свою 

вартість на витрати виробництва залежно від його участі та ролі в процесі діяльності 

підприємства. 

Розглянувши сутність нематеріальних активів, можна відзначити, що вони є одними із 

вагомих активів підприємства, які становлять різні права, що дають можливість власнику 

здійснювати підприємницьку діяльність.  

Проблеми обліку амортизації нематеріальних активів є досить актуальними на 

сьогодні та потребують вирішення на нормативно-законодавчому рівні, а також потребують 

удосконалення  бази з питань облікового забезпечення операцій з нематеріальними 

активами. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ З ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ 

 

Облікова політика для цілей оподаткування – це документ, у якому платник податків 

повинен прописати всі ті правила і методи, якими він має намір керуватися при розрахунку і 

сплаті податків та зборів [3, с. 22].  

Ефективна та раціональна організація обліку розрахунків за податками згідно з 

податковим законодавством на підприємстві передбачає вибір оптимальної системи 

оподаткування, методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення обліку 

розрахунків за податками та платежами.  

Тому на підприємстві виникає необхідність у розробці окремого розділу до Наказу 

про облікову політику «Організація обліку розрахунків за податками і платежами», в якому 

необхідно визначити об’єкти обліку та методичні аспекти відображення розрахунків за 

податками в правовому полі бухгалтерського та податкового законодавства, або єдиного 

Наказу про облікову податкову політику, в якому відобразити окремі питання щодо кожного 

податку, який сплачується на підприємстві. [2, с.123] 

Так, з питання про формування облікової політики підприємства Міністерством 

фінансів України було видано лист «Про облікову політику», але ґрунтовних методичних 

рекомендацій, окрім загальних положень та неповного переліку елементів облікової політики 

щодо П(С)БО, чинних на момент видання згаданого листа, він не містить. В той же час, 

окремі аспекти питань внесення змін у облікову політику висвітлені в різних нормативних 

документах: Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», але їх положення 

узгоджуються не повною мірою . Єдиним нормативним документом з обліку, в якому 

міститься згадка про облікові оцінки та розкривається механізм їх зміни є П(С)БО 6 , але 

прикладів таких оцінок стандарт не містить, що погіршує його практичну значущість. [2, 

с.124-125]  

Створення облікової політики на підприємстві є дуже трудомістким і відповідальним 

процесом. Адже підприємству не один рік доведеться працювати і враховувати свої активи і 

зобов’язання згідно з розробленою ними обліковою політикою, що в свою чергу вимагає від 

підприємства більш відповідального підходу до розробки облікової політики, яка буде 

відповідати специфіці його роботи. Основні завдання облікової політики підприємства щодо 

цілей оподаткування наведено на рис.1. 

Вирішення вказаних завдань є важливим моментом для підприємства у процесі його 

подальших взаємовідносин з податковими органами. Ефективна політика для цілей 

оподаткування дасть змогу уникнути багатьох конфліктів.  

Організація обліку розрахунків за податками – це специфічний елемент відображення, 

з одного боку, розрахунків за податками в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, а 

з іншого – обліку розрахунків відповідно до податкового законодавства та складання 

податкової звітності. Адже кожне підприємство повинно мати свою податкову політику, яка 

б враховувала фіскальну і стимулюючу спрямованість податків, платіжний потенціал 

підприємства, оцінювала ступінь гарантованості розрахунків з бюджетом.  
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Рис.1. Основні завдання облікової політики підприємства для цілей оподаткування  

При цьому головним фактором правильності ведення обліку розрахунків за податками 

на підприємствах є чітко визначена організація обліку, що впливає на об’єктивність, 

достовірність та однозначність розкриття інформації у фінансовій та податковій звітності. 

Виходячи з зазначеної позиції, податкова звітність є кінцевою подією організації обліку 

розрахунків за податками згідно з податковим законодавством, так само, як фінансова 

звітність – організації бухгалтерського обліку підприємства.  

При формуванні Наказу про облікову політику в рамках розділу «Організація обліку 

розрахунків за податками і платежами» повинні застосовуватися організаційні та методичні 

підходи відповідно до бухгалтерського та податкового законодавства. Загальні правила 

організації та методика ведення обліку розрахунків за податками і платежами визначаються 

П(С)БО та Податковим кодексом України. Ступінь свободи будь-якого підприємства щодо 

організації обліку розрахунків за податками законодавчо обмежений державною 

регламентацією. Хоча у Податковому кодексі стосовно методики нарахування, сплати та 

відображення в обліку податкових зобов’язань передбачаються допустимі альтернативні 

варіанти. До організації обліку розрахунків за податками необхідно віднести: [2, с. 126] 

1. Організацію обліку розрахунків за податками згідно з бухгалтерським 

законодавством. 

2. Визначення об’єктів обліку розрахунків за податками та оцінки стану 

бухгалтерського обліку цих об’єктів та вибір елементів облікової політики (принципи, 

методичні прийоми і процедури). 

3. Організацію обліку розрахунків за податками згідно з Податковим кодексом 

України. 

4. Визначення методики розрахунку податків, запровадження податкових 

розрахункових таблиць, первинних документів, які забезпечать достовірність та правильність 

оформлення та законність.  

5. Внесення змін за умови зміни податкового законодавства.  
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- організація ведення податкового обліку організаційно-технічні, розробка 

системи документообігу для формування показників податкових регістрів 

тощо, розробка системи податкових регістрів.  
 

- висвітлення окремих питань щодо справляння податкових платежів, за якими 

існують протиріччя в нормативних актах або які взагалі не регламентовані 

законодавством.  
 

- вибір найбільш прийнятних для підприємства способів обліку, відносно яких 

існують альтернативи передбачені податковим законодавством. 
 

I 

II 

III 



156 
 

Савчин Тарас Романович 

к.е.н., доцент Ціцька Н.Є. 

Львівськи національний аграрний університет 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Земля – основний засіб виробництва, просторовий базис розміщення виробничих сил і 

соціальних об'єктів, резерв корисних копалин – є універсальним фактором людської 

діяльності, об'єктивною умовою існування і функціонування будь-якого виробництва. В 

аграрній сфері земля, як економічна субстанція, виступає основним засобом, що має певні 

якісні та кількісні характеристики та бере безпосередню участь у виробничому процесі 

сільськогосподарського формування. Саме тому всі вищезазначені особливості категорії 

земельні ресурси вимагають належної організації їх господарського обліку, що дозволяє 

одержати інформацію про кількісну, якісну та вартісну характеристику земельних ресурсів, 

ефективність їх використання та затрати, здійснені на поліпшення земельних ділянок. 

Господарський облік земельних ресурсів був актуальним у всіх соціально-

економічних формаціях, оскільки процес аграрного виробництва притаманний усім типам 

суспільства. Облік земель розвивався в комплексі з агротехнічним, оперативним, 

бухгалтерським та іншими видами обліку.  

Виходячи з традиційної диференціації видів господарського обліку на оперативно-

технічний, бухгалтерський та статистичний, вченими-економістами сформовані ключові 

завдання та напрямки їх здійснення з точки зору забезпечення інформацією про земельні 

ресурси зовнішніх та внутрішніх користувачів на рівні суб’єктів господарювання та держави 

в цілому (рис. 1). 

 
Рис.1 Відображення інформації про земельні ресурси в системі господарського обліку 
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Акумулює дані про стан землекористування та 

землеволодіння за звітний період (квартал, 

півріччя,рік) 
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метою прийняття рішень 

щодо ефективного 

використання земель, їх 

економічної оцінки 

Статистичний Збирає, накопичує та узагальнює інформацію 

про кількісні та якісні параметри земельних 

ресурсів в системі земельного кадастру 

   Господарський облік 
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Основною метою здійснення оперативного обліку є фіксування поточних змін у 

землекористуванні та землеволодінні, які можуть бути отримані при безпосередньому 

спостереженні за станом окремих полів та земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, проведеними агротехнічними заходами та існуючими сівозмінами. У 

сільськогосподарських підприємствах виконавцями оперативно-технічного обліку є 

агрономічні служби та обліковці бухгалтерських служб. Оперативний облік землі забезпечує 

проведення контролю за своєчасним та якісним виконанням окремих видів та обсягів робіт 

щодо обробітку ґрунту, посівів, догляду за посівами, збиранням врожаю, а також робіт, 

пов’язаних з освоєнням нових земель, трансформацією та поліпшенням земель шляхом їх 

хімізації, боротьби з ерозією ґрунтів, розкорчовуванням та розорюванням чагарників, 

освоєнням боліт, розорюванням непродуктивних сінокосів та пасовищ, посадкою 

багаторічних насаджень і т.д. В оперативно-технічному обліку, як правило, використовують 

натуральні вимірники, що характеризують одержані відомості у вигляді кількісних одиниць 

площі – гектарах. Показники оперативного обліку використовують для повсякденного 

керівництва виробництвом та частково узагальнюють у вигляді оперативної звітності.  

Статистичний облік досліджує земельний державний фонд в цілому і здійснюється за 

допомогою земельного кадастру, для чого збирається інформація місцевими, районними та 

обласними статистичними та земельними службами й управліннями в розрізі всіх 

користувачів земель сільськогосподарського призначення. У статистичному обліку 

акумулюється інформація про площі земель, розподіл їх за власниками, землекористувачами, 

угіддями та видами економічної діяльності. Статистичну звітність про використання земель 

сільськогосподарського призначення подають всі підприємства агропромислового комплексу 

незалежно від їх основного виду діяльності.  

Основними завданнями фінансового та управлінського обліку є забезпечення всіх 

рівнів управління достовірною та своєчасною інформацією про стан земельних ресурсів, їх 

цільове використання, здійснення контролю за правильністю списання на затрати 

виробництва мінеральних та органічних добрив, нарахування та списання на затрати 

виробництва амортизаційних відрахувань, пов’язаних з проведеними роботами з поліпшення 

земель, формування в реєстрах аналітичного та синтетичного обліку інформації в 

кількісному, якісному та грошовому вимірниках з метою визначення ефективності 

використання земельного потенціалу. 

Отже, особливим об’єктом бухгалтерського обліку необоротних активів виступають 

земельні ділянки. Проте, як показали проведені дослідження, постановка земельних ділянок 

на баланс підприємств АПК не має системи чіткого та достовірного інформаційно-

аналітичного забезпечення. Інформаційна база, що існує сьогодні не досконала і не 

відпрацьована; не розроблено нормативно – правові акти, первинні документи, реєстри 

синтетичного та аналітичного обліку, які б відображали особливості обліку земельних 

ділянок, проведення їх оцінки та подальшого відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

Балуш В. Я. 

к.е.н., доц. Ціцька Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Перехід до ринкової системи господарювання неможливий без вирішення питання 

підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей. 

Ефективність використання основних засобів залежить від організації своєчасного 

одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. 
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 Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних 

вчених свідчать, що облік основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем 

негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність їх 

використання. До кола таких проблем можна віднести: різні підходи до термінології та 

визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування; 

проблема оцінки основних засобів; проблеми підвищення інформативності первинних 

документів з обліку основних засобів; проблема інформаційного забезпечення управління 

матеріально-технічною базою. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 

методичних рекомендаціях та в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» вiд 16.07.1999 №996-XIV. 

Відповідно до Податкового кодексу України з першого вересня 2015 року основні 

засоби −  це матеріальні активи, у т.ч. запаси корисних копалин, наданих у користування 

ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних 

доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних 

активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності 

платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку 

з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 

операційний цикл, якщо він довший за рік).  

Зазначимо, що в бухгалтерському обліку відсутній вартісний критерій для 

класифікації активів як основних засобів. Так, відповідно до П(С)БО 7 основні засоби - 

матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких понад один рік (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). 

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». Цей рахунок 

призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих 

на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які 

віднесені до складу основних засобів. 

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, 

створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які 

обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума 

дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок 

продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі 

часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. 

Для правильної організації обліку основних засобів важливе значення має єдиний 

принцип їх оцінки, доцільність переоцінки, економічно обґрунтований вибір методу 

нарахування амортизації, а також своєчасно оброблена та систематизована інформація. 

В період переходу до повноцінної ринкової економіки вирішальним фактором 

успішного розвитку економіки України є автоматизація бухгалтерського обліку, точність і 

оперативність інформації. За умов комп’ютерної технології передбачається вирішення таких 

задач з обліку основних засобів: 

- облік об'єктів основних засобів за місцями зберігання та класифікаційними групами; 

- формування і ведення картотеки по інвентарних номерах основних засобів, як 

регістрів аналітичного обліку в довіднику основні засоби; 
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- контроль за правильністю та своєчасністю відображення руху основних засобів 

(надходження, вибуття, переміщення); 

- нарахування зносу (амортизації) на основні засоби; 

- вибуття основних засобів через реалізацію, ліквідацію і списання;  

- облік витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів; 

- здійснення переоцінки основних засобів (дооцінка, уцінка); 

- виявлення морально застарілих об’єктів основних засобів на підприємстві; 

- формування регістрів аналітичного і синтетичного обліку основних засобів. 

В комп’ютерній системі для формування і відображення операцій руху основних 

засобів передбачено відповідні шаблони електронних документів, а обліково-обчислювальні 

роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах з використанням 

програмного забезпечення. 

Найбільш оптимальною з точки зору можливості її модифікації є програма 

«1С:Підприємство», в якій можна автоматизувати всі необхідні ділянки обліку операцій за 

допомогою конфігуратора. На сьогоднішній день найбільш актуальною версією платформи 

«1С: Підприємство» є версія 8.2, яка призначена для автоматизації бухгалтерського і 

податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової звітності, в організаціях, що 

здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну 

торгівлю, надання послуг, виробництво тощо. Програма «1С: Підприємство 8.2» має у 

своєму розпорядженні необхідний набір спеціалізованих засобів (довідників, документів, 

звітів) для обліку й аналізу результатів більшості операцій з основними засобами. Вміле і 

раціональне використання яких дозволяє істотно скоротити час і витрати праці на 

відображення в обліку поточних операцій із основними засобами підприємства; оперативно 

одержувати інформацію про наявність і рух основних засобів як у цілому по підприємству, 

так і в розрізі місць зберігання та класифікаційними групами. 

Отже, покращення і спрощення обліку основних засобів, на нашу думку, можливе за 

умови застосування комп’ютерних бухгалтерських програм та прийняття на законодавчому 

рівні під час формування показників податкового обліку за основу даних бухгалтерського 

обліку, доцільного вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, яке врахує особливості 

податкового обліку основних засобів для системного відображення операцій з ними. 

 

Козак Оксана Романівна  

к.е.н., доцент Гнатишин Л.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОБЛІКУ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ 

 

Головним функціональним призначенням облікової політики є оптимізація процесу 

організації, ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності підприємства 

шляхом вибору тих чи інших методів та облікових процедур [5, с. 77]. Проте, як зазначає 

проф. В.М. Жук, застосування підприємствами різних підходів в обліковій політиці створює 

проблему неспівставності показників бухгалтерської звітності, а зміна облікової політики на 

підприємстві створює проблему співставності інформації і в динаміці [2, с. 215]. 

Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та 

надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає 

принципи, методи і процедури таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і 

результати діяльності підприємства та забезпечити зі ставність показників фінансової 

звітності. 
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Під обліковою політикою розуміють сукупність способів ведення бухгалтерського 

обліку, прийняту підприємством систему первинного спостереження, вартісного виміру, 

поточного групування та узагальнення фактів господарського життя. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова політика – це 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності [3]. 

Основна її мета – забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і 

фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів 

фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. 

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватися лише в тому 

випадку. Якщо змінюються статутні вимого; змінюються вимоги органів, що запроваджують 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку; коли зміни забезпечать більш достовірне 

відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.  

У разі зміни облікової політики у примітках до фінансової звітності слід розкривати 

причини і сутність зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення. 

Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та можливості ведення 

господарської діяльності, повинна забезпечити: 

- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської 

діяльності; 

- готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів, ніж можливих 

доходів і активів – не допускаючи створення прихованих резервів; 

- відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської діяльності, 

виходячи не лише з їх правових форм, але і з їх економічного змісту; 

- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахунках 

синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської 

звітності даним синтетичного та аналітичного обліку; 

- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської 

діяльності та величини підприємства. 

Таким чином, облікова політика є сукупність конкретних елементів організації 

бухгалтерського обліку, які визначаються підприємством на підставі загальноприйнятих 

правил. До таких елементів належать: форма організації бухгалтерського обліку; робочий 

план рахунків бухгалтерського обліку; форми первинних облікових документів; порядок 

проведення інвентаризації; методи оцінки активів і зобов’язань; правила документообігу та 

технологія обробки облікової інформації; порядок контролю за господарськими операціями; 

інші рішення необхідні для організації бухгалтерського обліку. 

Важливе значення має облікова політика і при розрахунках з покупцями і 

замовниками. Як уже зазначалось в попередніх розділах, на практиці часто спостерігаються 

ситуації, коли виникає заборгованість за продукцію, товари, роботи чи послуги. Інколи така 

заборгованість переходить у статус сумнівної, тобто такої, щодо повернення якої у 

підприємства виникають сумніви. Важливим елементом облікової політики є створення 

підходів до обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями та 

відображення її у фінансовій звітності. При цьому слід враховувати, що сформована 

підприємством облікова політика щодо дебіторської заборгованості досить суттєво впливає 

на величину показників фінансового стану та результати діяльності підприємства.  

Одним з основних нормативних документів, вимог якого повинно дотримуватись 

кожне підприємство є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [4]. Відповідно до П(С)БО 10 

дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 

підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума [4]. 

Основними завданнями організації обліку розрахунків з покупцями є: - визначення з 
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критеріями класифікації покупців; - вибір методу визначення резерву сумнівних боргів; - 

розробка графіку документообігу для документів по розрахунках з покупцями, що 

підтверджують виникнення дебіторської заборгованості, та доведення цієї інформації до 

виконавців; - вибір облікових регістрів, в яких відображається розрахунки з покупцями, та 

доведення цієї інформації до конкретних виконавців; - організація передачі інформації з 

облікових регістрів до бухгалтерії (головному бухгалтеру) для її відображення в звітності. 

У літературних джерелах спостерігаємо різні думки про перелік елементів облікової 

політики в частині обліку дебіторської заборгованості, що виникає при розрахунках з 

покупцями. В дослідженні С.Л. Берези запропоновано також передбачати в Наказі про 

облікову політику наступні елементи облікової політики: розмежування видів діяльності; 

віднесення заборгованості до сумнівної; порядок створення резерву сумнівних боргів; 

порядок віднесення отриманих векселів до фінансових або товарних; порядок списання 

дебіторської заборгованості [5, с. 77]. Н. І. Цегельник  вважає, що доцільно, дещо змінити 

цей перелік елементів облікової політики та подати їх у наступному вигляді: види діяльності 

підприємства; форма ведення обліку; вимоги щодо змісту та оформлення первинних 

документів з продажу продукції; визнання та оцінка дебіторської заборгованості; 

класифікація дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, визнання 

заборгованості сумнівною; період та метод нарахування резерву сумнівних боргів; визнання 

заборгованості безнадійною; порядок списання безнадійної заборгованості; організація 

архіву та строки зберігання документів; Порядок, строки проведення інвентаризації та її 

об’єкти; організація внутрішнього контролю розрахунків (табл.).   

Таблиця  

Елементи облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в 

системі розрахунків з покупцями [5] 

№ 

п/п 

Елемент облікової 

політики 

Характеристика 

 Види діяльності 

підприємства 

Необхідно чітко визначити види діяльності, якими займається 

підприємство, від цього залежить вибір заборгованості на яку 

нараховується резерв. Окремо зазначити перелік видів діяльності, 

що входять до операційної, фінансової та інвестиційної.  

 Форма ведення 

обліку 

Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що 

безпосередньо впливає на сукупність та послідовність 

використання облікових регістрів. Форма ведення обліку може 

бути ручна (журнальна, журнально-ордерна та ін.) і 

комп’ютеризована. 

 Вимоги щодо 

змісту та 

оформлення 

первинних 

документів з 

продажу продукції 

Ведення окремої справи для господарських договорів «Договори 

з постачальниками та покупцями». До підписання договору 

(особливо, першого) з покупцем необхідно перевірити його 

платоспроможність. А також, введення в первинні документи, на 

підставі яких продукція відпускається покупцю обов’язкового 

реквізиту «Критерії якості». Первинним документом, що 

підтверджує якість тієї чи іншої продукції, є деталізований 

експертний висновок, який має містити розшифровку основних 

параметрів якості продукції, встановлених вимогами державних 

стандартів України.  

 Визнання та оцінка 

дебіторської 

заборгованості 

Визнання дебіторської заборгованості як активу здійснюється 

якщо: існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигод; сума дебіторської заборгованості може бути 

достовірно визначена. У випадку із заборгованістю покупців та 

замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані ризики й 

вигоди, пов'язані з правом власності на актив; підприємство 

продавець не здійснює надалі управління та контроль за 

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%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D$
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реалізованим активом. Передбачити додатково умови 

застосування оцінки заборгованості за справедливою вартістю, 

що відповідає вимогам концепції управління вартістю 

підприємства. 

 Класифікація та 

аналітика 

дебіторської 

заборгованості 

Необхідно передбачити та закріпити перелік класифікаційних 

ознак та види на які поділяється дебіторська заборгованість для 

тих чи інших управлінських потреб та вказати відповідно до 

обраної класифікації розрізи аналітики для обліку заборгованості. 

 Визнання 

заборгованості 

сумнівною 

Зазначаються критерії визнання дебіторської заборгованості 

сумнівною і джерела отримання інформації, а саме: прострочення 

боржником терміну погашення (підтвердженням є договори або 

рахунки); порушення справи про визнання боржника банкрутом 

(підтвердження - відповідні постанови суду).  

 Період та метод 

нарахування 

резерву сумнівних 

боргів 

Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської 

заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на 

початку чи в кінці року. Зазначається вид методу нарахування 

резерву, а також терміни та підстави його нарахування: —на 

підставі платоспроможності окремих дебіторів (зазначити перелік 

документів за якими визначається така платоспроможність); —на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її 

виникнення (зазначити на які групи за строком вона 

розподіляється).  

 Визнання 

заборгованості 

безнадійною 

Визначаються критерії віднесення дебіторської заборгованості до 

безнадійної відповідно до бухгалтерського та податкового 

законодавства. 

 Порядок списання 

безнадійної 

заборгованості 

Зазначити порядок за яким списується безнадійна заборгованість, 

зокрема закріпити, що заборгованість списується з балансу 

відповідно до розпорядження керівника на підставі проведеної 

інвентаризації та письмового обґрунтування доцільності 

списання. 

 Організація архіву 

та строки 

зберігання 

документів 

Встановлення терміну зберігання господарських договорів та 

іншої ділової документації, яка стосується зобов’язань або прав, 

може бути використання для відтворення господарських операцій 

під час проведення ревізій (при листуванні з партнерами), – не 

нижче строків позовної давності (5 – 10 років).  

 Порядок, строки 

проведення 

інвентаризації та її 

об’єкти 

Складання і затвердження перед початком поточного 

господарського року графіку проведення інвентаризації. 

Визнання розрахунків як об’єктів обліку, які необхідно 

інвентаризувати. 

 Організація 

внутрішнього 

контролю 

розрахунків 

Здійснення внутрішнього контролю розрахунків обліковими 

працівниками, ревізійною комісією з метою забезпечення 

систематичного спостереження за достовірністю облікових та 

звітних даних про наявність та зміни сум дебіторської та 

кредиторської заборгованості, своєчасності розрахунків з 

кредиторами та пред’явлення боргових вимог дебіторам. 

Рівень організації обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах є 

досить низьким, оскільки серед основних елементів облікової політики щодо даного об’єкту 

увага приділяється лише методиці розрахунку резерву сумнівних боргів, а інші моменти, в 

переважній більшості випадків, залишаються нерозкритими. Враховуючи це, ми вважаємо за 

доцільне запропонувати елементи облікової політики, які стосуються заборгованості 

покупців та підлягають розкриттю в Наказі про облікову політику сільськогосподарського 



163 
 

підприємства. Дотримання розроблених елементів облікової політики дозволить надати 

достовірну інформацію про розрахунки сільськогосподарського підприємства з дебіторами.  

Щоб застрахувати себе у таких випадках, на підприємстві створюється резерв 

сумнівних боргів. Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» величина резерву 

сумнівних боргів визначається за одним із методів:  

 -застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;  

 -застосування коефіцієнта сумнівності. 

Який із цих двох методів вибрати підприємство обирає для себе самостійно, і вказує 

його у своїй обліковій політиці. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

Після підписання угоди про асоціацію з ЄС, Україна запустила процес реформування 

законодавства щодо якості та безпечності харчових продуктів відповідно до європейських 

вимог. 

У Європі наявність сертифіката є нормою, а його відсутність може спричинити 

бар’єри в торгівлі. Крім того, у багатьох країнах відсутність сертифіката на систему 

управління якістю робить неможливим отримання державного замовлення. В Україні така 

вимога була лише рекомендована. 

Все законодавство ЄС в харчовій галузі базується  на принципах HACCP, тому 

українським виробникам, які ще не мали з цим справу, доведеться переглянути свою систему 

контролю якості та безпеки. А для підприємств, що прагнуть отримати іноземні інвестиції, 

сертифікат на систему управління якістю може мати сьогодні вирішальне значення 

Як свідчать дослідження, кількість українських підприємств, сертифікованих згідно 

міжнародних стандартів, щороку зростає. Українські виробники активно впроваджують 

стандарти ISO 22 000 (HACCP). 

ISO 22 000 (HACCP) – це система управління безпекою харчових продуктів, яка 

визнається і приймається в усіх країнах Європи. А для споживача – це гарантія безпеки 

харчової  продукції на виробництві, яка забезпечує повний контроль виробництва продукції 

на всіх етапах, тобто гарантує повну безпеку від виробництва до доставки кінцевому 

споживачу. 

Дотепер, подібна сертифікація була в Україні добровільною. 

Європейські стандарти вводять свої правила гри  як на глобальних так і на локальних 

ринках. Із 20 вересня 2015 року набуває чинності Закон України «Про основні принципи та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D$
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%9624652
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вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Він передбачає впровадження системи 

НАССР на всіх підприємствах харчової галузі. 

Підприємства, які давно впровадили міжнародні стандарти запевняють, що 

впровадження системи НАССР надає виробнику багато переваг економічного та 

управлінського характеру. 

На сьогоднішній день існують невирішені проблеми, пов’язані з практичною 

організацією обліку витрат на якість продукції. В фінансовому обліку це завдання не може 

бути вирішене, тому що організація обліку витрат побудована у відповідності з 

Методичними вказівками щодо формування собівартості промислової продукції, а вона 

відрізняється від калькуляції вартості якості. Тому організація обліку витрат на якість може 

бути здійснена в системі управлінського обліку або адаптована відповідним чином в 

фінансовому обліку. В методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) відсутні які-небудь вказівки щодо складу і угрупування витрат на якість 

продукції, порядку їх відособленого відображення в системі бухгалтерського і оперативного 

обліку, порядку калькуляції собівартості продукції з урахуванням її якості. 

В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє надзвичайно важливу роль у 

підвищенні її конкурентоспроможності. Економічне суперництво підприємств, окремих 

об’єднань, боротьба їх за ринки збуту зосереджуються не тільки на ціні, а й значною мірою 

на нецінових факторах. Зрозуміло, що за однакової ціни більшим попитом 

користуватиметься продукт, який має вищу якість. Водночас істотне поліпшення 

підприємством якості продукції порівняно з аналогічною продукцією конкурентів дає йому 

можливість підвищувати ціну на неї, не втрачаючи при цьому своїх споживачів, а в нерідких 

випадках навіть збільшуючи обсяг продажу. 

Витратами на якість – це, витрати на систематично здійснювані заходи і процеси 

щодо забезпечення і поліпшення якості, необхідні для відповідності продукції вимогам 

встановлених і передбачуваних потреб споживачів, а також втрати, обумовлені низькою 

якістю продукції і процесу. 

Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості готової продукції, то 

виникає потреба у організації їх обліку. В українському законодавстві та П(С)БО відсутні 

будь-які рекомендації щодо даного питання, тому кожне підприємство має можливість 

організовувати облік витрат на якість готової продукції на власний розсуд та відповідно до 

своїх потреб. 

Пропонуємо заходи по організації фінансування та обліку витрат на якість: 

o визн

ачення підрозділу, відповідального за організацію обліку 

витрат  на  якість  в  цілому по підприємству,  і  призначення відповідальних 

осіб; 

 визначення      підрозділів,      відповідальних     за      надання оперативної   

інформації   за  окремими   елементами   витрат, періодичності надання, а також 

користувачів інформації; 

 розробка методів збору, обробки, аналізу і оптимізації витрат; 

 визначення форми звіту, що деталізує витрати на якість; звіт повинен  бути 

складений  в  одному стилі  з іншими  видами звітної інформації, повинен бути 

релевантним цілям бізнесу і давати адресатові достатній обсяг інформації; 

 проведення попереднього вивчення і встановлення попередніх показників для 

невеликого підрозділу або однієї виробничої лінії для майбутнього застосування; у 

міру набуття досвіду роботи з системою витрат стане ясно, які категорії і елементи 

витрат на якість слід додати або виключити; 

 визначення джерел інформації; інформація про витрати на якість, зазвичай, 

міститься в документації різних підрозділів підприємства. Так, внутрішні витрати 

унаслідок відмов містяться у фінансових звітах підрозділу, який є причиною відмови, 

або ж підрозділу, що виконує виправлення; 
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 включення питань якості та оцінки витрат на якість складовою частиною у всі схеми 

навчання та інструктажу; 

 кожен працівник повинен  зрозуміти  із  самого  початку  економічне  значення 

якості і усвідомити, що досягнення і підтримка репутації за якістю життєвого важливе 

як для успіху і зростання організації, так і для кожного усередині неї. 

Ці заходи допоможуть підприємству правильно та з невеликими витратами 

організувати управлінський облік. 

Також, ми пропонуємо внести зміни у План рахунків ввівши на окремому субрахунку 

915 «Витрати на якість» відкритому до 91 рахунку «Загальновиробничі витрати». Це збірно-

розподільний рахунок для витрат на якість, за дебетом якого протягом місяця будуть 

відображатися всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення місяця з  кредиту вони 

будуть списані на рахунок «Основне виробництво», «Брак у виробництві», «Витрати 

майбутніх періодів» та інші. 

До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості пропонуємо відносити: 

- інформаційні послуги, маркетингові дослідження; 

- оплата за одержання кодів; 

- виплати по сертифікації продукції; 

- оплата розробки і оцінки вартості системи якості; 

- метрологічне забезпечення виробництва та оцінки якості продукції; 

- витрати на заробітну плату персоналу, які займаються оприбуткуванням і 

визначенням якості придбаних товарів; 

- нарахування на заробітну плату; 

- вартість придбаних навчальних книг по виробництву продукції; 

- витрати на перевірку зразків продукції; 

- витрати, пов’язані із навчанням персоналу питання якості; 

- витрати на підтвердження якості зразків; 

- відрядження працівників пов’язані із вдосконаленням навиків; 

- витрати на надання споживачам доказів відповідності продукції  встановленим 

вимогам. 

Практика останніх років доводить, що існуючий рівень організації обліку не здатний 

задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на якість продукції та надати необхідну 

інформацію у повному обсязі. Тому кожне підприємство, яке має на меті впровадити систему 

суцільного управління якістю готової продукції повинно розробити власну систему заходів 

по організації фінансування, обліку  та калькулюванні витрат на якість, що в свою чергу 

сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та ефективності 

діяльності підприємства в цілому. Оскільки від величини витрат залежить прибутковість 

підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема, витратами на якість, яке 

передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є надзвичайно важливим. Тож, систему 

управління витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній основі, 

забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань. 

З метою виходу України із сільськогосподарською продукцією на міжнародні ринки 

необхідно посилити контроль за безпечністю та якістю всієї сільськогосподарської 

продукції, особливо, харчових продуктів. На сільськогосподарських і харчових 

підприємствах впроваджувати систему НАССР, посилити державний контроль за 

безпечністю харчових продуктів, проводити аудиторські перевірки ефективності систем 

державного контролю за безпечністю харчових продуктів. 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Цепок В. Р.  

к.е.н., в.о. доцента Гром’як Т.Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства та з розвитком ринкової економіки багато 

підприємств стикнулись з загрозою витіснення конкурентами. Саме тому зараз набирають 

актуальності концепції з удосконалення та ефективного розвитку системи управління. 

Основною з таких концепцій є  реінжиніринг бізнес-процесів – BPR (Business Process 

Reengineering), основною функцією якого, стосовно до систем управління, є радикальна 

реконструкція організаційних процесів для одержання значного поліпшення показників 

діяльності економічного об’єкту (витрат часу, собівартості, прибутку, якості, кількості). 

Існують різні пити реінжинірингу (рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Основні типи реінжинірингу бізнес-процесів 

 

Реінжиніринг бізнес-процесів не передбачає здійснення постійних, але незначних 

змін, що приводять до невеликого приросту зростання (на одиниці і навіть десятки відсотків) 

покращення показників функціонування компанії. В результаті успішно проведеного BPR 

компанія досягає суттєвого "прориву" зростання ефективності в десятки та сотні разів. 

Специфіка реінжинірингу полягає в тому, що управління реінтегрується в наскрізні бізнес-

процеси, відповідальність за які від початку до кінця беруть на себе групи однодумців, здатні 

виконувати широкий спектр робіт [2].  

Реінжиніринг бізнес-процесів в компанії IBM Credit призвів до зростання 

продуктивності праці в 100 разів та зменшення тривалості процесів в 10 разів. При 

проведенні реінжинірингу бізнес-процесів в компанії Ford чисельність відділу по оплаті 

рахунків постачальників скоротилась з 500 осіб до 125, тобто продуктивність зросла в 4 рази. 

При проведенні реінжинірингу бізнес-процесів проектування нової фотокамери в компанії 
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Kodak були досягнуті результати по скороченню тривалості процесу в два рази [4]. В 

результаті успішно проведеного протягом одного року реінжинірингу свого бізнес-процесу 

типу "виконання замовлень" компанія Bell Atlantic Corporation досягла скорочення часу 

реалізації цього бізнес-процесу (виконання замовлень на підключення корпоративних 

клієнтів до каналів зв'язку, які забезпечують високошвидкісну передачу даних та 

відеокомунікації) з 30 до 3 днів і змогла таким чином зберегти існуючих клієнтів та залучити 

багато нових і значно розширити масштаби свого бізнесу [2].  

Тому, зважаючи на досвід проведення реінжинірингу можна вважати, що його 

проведення призводить до вдосконалення процесів і зростання показників результативності в 

декілька разів (2, 4, 10 та більше), або ж на 50%, 70% та навіть 90%. При звичайному 

вдосконаленні бізнес-процесів такі результати неможливо отримати, поліпшення можливе в 

межах 5-20% [3]. 

До факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, слід віднести, перш за 

все, готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий результат, розумну оцінку 

ризиків, з якими пов’язана реалізація програми. При наявності готовності з боку керівництва 

доцільно наділити відповідними повноваженнями персонал, що займається реалізацією 

програми, та чітко визначити роль і обов’язки кожного. Для підтримання темпу проведення 

програми важливо передбачити необхідний бюджет для реалізації перш за все пріоритетних 

цілей та моніторинг результатів реалізації програми реінжинірингу. Нарешті, дана програма 

повинна підтримуватись відповідною технологією, методичним забезпеченням, 

відпрацьованим в ході реалізації подібних програм на інших підприємствах (як правило це 

методичне забезпечення напрацьоване у консалтингових компаній). 

Практичний досвід реалізації програм реінжинірингу дозволяє виділити наступні 

негативні фактори, що призводять до значних втрат: 

- спроба реалізовувати програми, не утискаючи при цьому нічиїх інтересів; 

- призначення відповідальних за реалізацію програми, не наділених відповідними 

повноваженнями, в тому числі правом доповідати в ході реалізації програми; 

- розтягнутість програми в часі (підприємства не можуть витримувати такий 

інтенсивний хід робіт більше року); 

- вузькість, обмеженість поставлених завдань та їх нечітка орієнтація на досягнення 

певного ефекту; 

- небажання особисто долучатись до процесу топ-менеджерів; 

- відсутність концентрації та зосередження на бізнес-процесах та пошук втрат 

всередині структур та ін [1]. 

Отже, світова практика доводить, що вітчизняні компанії будуть все активніше 

залучені в процеси реінжинірингу. Серед основних переваг такого підходу можна виділити 

простоту проведення оптимізації як самих процесів з точки зору їх організації, синхронізації 

та взаємоузгодженості, так і ресурсів, що споживаються процесами, особливо людських. При 

використанні BPR в управлінні сам процес стає розподіленим регулятором якості складових 

його процедур, будучи орієнтованим на реального ринкового клієнта. Виділення бізнес-

процесів, їх аналіз та подальше покращення і вдосконалення – колосальний резерв для 

підвищення конкурентоспроможності компанії та ефективності діяльності. 
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ПОНЯТТЯ ВИТРАТ ТА УМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ 

 

Діяльність будь – якого підприємства завжди пов'язана з певними витратами 

матеріальних, трудових, грошових, інформаційних та інших ресурсів на виготовлення, 

зберігання, транспортування, пакування, фасування, сортування та реалізацію товарів. 

Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати підприємства. Тому дуже складним і 

відповідальним завданням є оптимізувати витрати таким чином, щоб у кінцевому підсумку 

максимізувати одержаний економічний ефект. 

Питання сутності витрат, його ефективності та регулювання вивчались багатьма 

вченими економістами-аграрниками і висвітлені у їх публікаціях (табл.1). 

Таблиця 1 

Наукові підходи щодо визначення дефініції «витрати» 

№ Автор Сутність поняття «витрати» 

1. Бутинець Ф.Ф.[2] Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, що призводять до змен-

шення власного капіталу (за виключенням зменшення капіталу 

за рахунок його вилучення або розподілу власниками) 

2. Шумило Ю.О.[8] Витрати, як економічне поняття, характеризує процесс 

використання ресурсів підприємством у виробництві продукції з 

метою отримання економічної вигоди та зростання вартості 

капіталу 

3. Дробязко С.І.[3] Витрати, це сукупність ресурсів усіх видів, виражена в єдиному 

грошовому вимірнику, згрупована за відповідними ознаками та 

використана в основних бізнес-процесах для досягнення 

поставлених задач 

4. Бондаренко Т.Ю.[1] Витрати - це достовірно оцінена величина економічних ресур-

сів, споживання яких призводить до змін у складі активів та 

зобов’язань та сприяє досягненню цілей діяльності підп.-

риємства у врахуванні ресурсної природи витрат та наголо-

шенні на ефективності як обов’язкової умови їх здійснення 

5. Черткова Н.О.[7] Витрати – це вартість усіх матеріалів та послуг, що 

витрачаються 

6. Костякова А.А.[4] Витрати – використання тільки тих ресурсів, які при визначенні 

прибутку суб’єктом господарювання розглядаються відповідно 

до доходів за звітний період 

7. Сук Л.К.[6] Процес перетворення грошей на ресурси має характер 

витрачання й називається «витрати». 

8. Погорєлов Ю.С.[5] Витрати з бухгалтерської точки зору вказують на змінення 

активів і збільшення зобов'язань підприємства й орієнтовані на 

розрахунок його фінансового результату  

 

Проведений нами аналіз наукових праць, дозволяє зробити висновок, що поняття 

«витрат», як видно з таблиці 1, науковці трактують по-різному, проте вкладають однаковий 

зміст у своє трактування, тобто тлумачать витрати як використання економічних ресурсів. 
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Саме від рівня й динаміки витрат значною мірою залежать фінансові результати 

діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, тому досить вагомим інструментом у 

досягненні високого економічного результату на підприємстві виступають управління 

витратами. Ефективне управління витратами потребує належним чином організованого їх 

обліку. 

Метою обліку витрат є спостереження, реєстрація, ідентифікація, обробка, 

інтерпретація й передача інформації про витрати підприємства зовнішнім і внутрішнім її 

користувачам. 

Основні завдання обліку виробничих витрат підприємства полягають у наступному: 

 з’ясувати об’єкти обліку витрат підприємств, їх облікові характеристики та 

необхідність неперервного або своєчасного спостереження за цими об’єктами; 

 забезпечити повноту й своєчасність первинного відображення й обліку операцій, 

подій і фактів, пов’язаних з витратами підприємств; 

 узагальнити первинну інформацію в облікових реєстрах про витрати та здійснити 

відповідне їх групування й інтерпретацію; 

 отримати облікові показники для формування фінансової, податкової, статистичної 

та внутрішньої звітності про витрати підприємства [2]. 

В бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов, які 

ми висвітлили на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Умови відображення в бухгалтерському обліку витрат* 

*Джерело: розробка автора 

Отже, якість облікової роботи формує імідж підприємства. Оперативність та 

достовірність бухгалтерської інформації – основа сучасного ефективного управління. Дана 

теза повністю, у повній мірі поширюється й на облік витрат підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

В сучасних умовах переходу на ринковий механізм господарювання, виникнення 

дебіторської та кредиторської заборгованості у сільськогосподарських підприємствах є 

однією з найбільш негативних явищ в економіці України. Для того, щоб вирівняти ситуацію 

щодо заборгованості необхідно першочергово проводити її інвентаризацію. 

До плану проведення інвентаризації на підприємстві входить і перевірка розрахунків 

із покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками, іншими дебіторами та 

кредиторами. Зазвичай ініціатором звірки виступає підприємство-кредитор. 

 Перед складанням річної фінансової звітності інвентаризація розрахунків є 

обов’язкова. Сільськогосподарські підприємства з 1 січня 2015 року під час її проведення 

керуються новим Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань №879 [4], яке 

замінило Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків №69 від 11.08.94 р.[3].  

Саме тому, деякі норми Положення №879 [4] заслуговують особливої уваги, зазнали 

змін строки проведення інвентаризації (п. 10 р. Положення № 879). Зокрема, інвентаризацію 

дебіторської та кредиторської заборгованості перед складанням річної звітності проводять 

протягом трьох місяців до дати балансу, тобто жовтень-грудень місяць. Для коштів 

цільового фінансування, розрахунків з бюджетом і відрахувань на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування  ̶  два місяці до дати балансу (листопад-грудень). 

Сільськогосподарські підприємства мають підтвердити заборгованість або заявити про свої 

заперечення. Раніше був установлений десятиденний строк, у який дебітори повинні були 

відреагувати на отриману інформацію про стан заборгованості. 

Інвентаризацію розрахунків розпочинають зі звірки з дебіторами та кредиторами. При 

цьому першочергово проводиться обмін між підприємством та дебіторами виписки 

аналітичних рахунків про заборгованість.  В новому Положенні затвердженої форми виписки 

про стан рахунків не розроблено. Сільськогосподарські підприємства в свою чергу 

складають виписки у довільній формі. Тут існує ризик щодо включення всіх необхідних 
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реквізитів. Деякі науковці вважають, що аналогом виписці має бути Акт звіряння 

розрахунків [1], який застосовується частіше.  

У випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не були усунені, розрахунки з 

дебіторами та кредиторами відображаються кожною із сторін в сумах, що виходять із записів 

у бухгалтерському обліку та вважаються правильними.  

Проводячи інвентаризацію способом документальної перевірки перевіряють 

дотримання строку позовної давності, обгрунтованості сум, які обліковуються на рахунках 

дебіторів. 

Якщо у результаті інвентаризації виникають питання відшкодування матеріальних 

збитків, складають «Акт інвентаризації щодо відшкодування матеріальних збитків». У ньому 

вказують дані про божника, стан заборгованості та дату прийняття рішення щодо 

відшкодування суми матеріальної шкоди, або дату пред’явленого позову й суму 

заборгованості. Після чого всі документи передають у бухгалтерію для відображення на 

рахунках обліку. 

У п.4 р. ІІІ Положення №879, де дебіторська заборгованість за відвантаженою, але не 

оплаченою продукцією розглядається інвентаризації запасів. Після перевірки 

обгрунтованості сум, відображених  на рахунках бухгалтерського обліку на неоплачену у 

строк покупцями відвантажену продукцію складають окремо інвентаризаційний опис. 

Визнання таких сум можливе, якщо вони підтверджені правильно оформленими 

документами.  

В процесі інвентаризації розрахунків проводять документальну перевірку розрахунків 

із банками та контролюючими органами. Якщо ж раніше обов’язковим було погодження сум 

за розрахунками з банками та податковими  органами, то Положення № 879 не вимагає 

обов’язкового проведення звірки. Доцільно в такому випадку провести звірку шляхом 

підтвердження кожної суми з банками та фінансовими органами. Врегулювання розрахунків 

з бюджетом можна здійснити, відправивши письмову вимогу до податкового органу. 

Податковий орган у відповідь формує та надсилає платнику акт за формою відповідно до 

Порядку № 765 в термін не більше одного місяця від дня отримання письмової вимоги 

платника про таке звірення.  

У випадку виявлення розбіжностей між даними платника та територіального органу 

ДФСУ їх більш детально перевіряють. 

Перевіряють залишок коштів цільового фінансування шляхом порівняння даних про 

надходження на підприємство коштів та їх використання. Важливим є підтвердження фактів 

використання цільових коштів. 

Інвентаризацію розрахунків оформляють актом інвентаризації згідно п. 7.1 

Положення № 879, де вказують проінвентаризовані субрахунки і суми виявленої 

заборгованості. Якщо під час інвентаризації виявлено заборгованість, за якою минув строк 

позовної давності складають також Довідку про дебіторську і кредиторську заборгованість, 

щодо якої минув строк позовної давності. неузгодженої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Оформляють акт у двох примірниках. У ній наводять у повному обсязі 

інформацію, щодо виявлених заборгованостей. 

Провівши порівняльний аналіз, Інструкції по інвентаризації № 69 та Положення 

№879, нововведення не внесли особливих змін у процес проведення інвентаризації 

розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованості. У Положенні № 879 дещо 

спрощено процес проведення інвентаризації в питанні строків проведення. Проте більшої 

ретельності вимагає перевірка та звірка розрахунків з дебіторами та кредиторами, а також їх 

контроль. Набує необхідності затвердження єдиної форми виписки про стан розрахунків 

щодо заборгованості. Доцільно розробити рекомендації щодо звірки в електронній формі 

взаємних вимог та зобов’язаннь і знайти найбільш раціональні способи погашення взаємної 

заборгованості; провести взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги заборгованості. 

Вирішення проблем інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості 

неможливе без ефективного контролю за її формуванням та погашенням.  
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Виходячи з цього, напрямком подальших досліджень можна вважати вивчення 

організації контролю за даними активами та створення правил, яких сільськогосподарське 

підприємство буде чітко дотримуватися при проведенні інвентаризації заборгованості і 

таким чином зможе уникнути існуючих проблем, які були зазначені у даному дослідженні. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПЕРАЦІЙНОГО АУДИТУ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств, як і будь-яких виробничих 

підприємств, характеризуються показниками виробництва продукції як у натуральному, так і 

вартісному вираженні. Немаловажне значення має і якість сільськогосподарської продукції. 

Саме якість підвищує конкурентноспроможність продукції, можливість її реалізації та, в 

загальному, покращує фінансовий стан підприємства. Одним з найважливіших інструментів 

забезпечення ефективності виробничої діяльності, підвищення конкурентноспроможності 

сільськогосподарського підприємства та послідовної реалізації його управлінської політики у 

сфері виробництва є операщйний аудит [2]. Цей вид аудиту широко використовуеться для 

вирішення багатьох управлінських проблем на Заході, а в Україні він лише поступово набуває 

поширення. В Україні процес розвитку операщйного аудиту уповільнений через майже 

повну відсутністю наукових праць, у яких теоретично обгрунтовуються його методологія та 

організація, не висвітлені проблеми узгодження теорії операщйного аудиту з теорією 

менеджменту [1]. В результаті підприємства не отримують управлінський ефект, який 

забезпечив би операційний аудит при його використанні. Тому  проблеми, пов'язані з 

впровадженням операційного аудиту, є актуальними. 

Що стосується визначення операційного аудиту, то пропонуємо визначати 

операційний аудит як перевірку відповідності господарсъких операцій та процесів меті 

бізнесу, політиці керівництва підприємства та визначеним критеріям економічності, 

продуктивності, якості продукції, ефективності та результативності [3]. У даному визначенні 

шдкреслюємо не тільки його спрямованість на досягнення високих показників 

продуктивності, але й якості продукції, яка є важливим фактором підвищення ефективності 

та результативності виробництва. 

До програми операційного аудиту доцільно включити такі етапи перевірки: 

1. Загальне ознайомлення із специфікою виробництва продукції на підприємстві та 

вивчення її впливу на побудову системи обліку - необхідні аудиторські процедури:.  

 Ознайомлення з основними видами продукції, яка випускається підприємством. 

 Ознайомлення з технологічним процесом виробництва та організаційною струк-

турою підприємства.  
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 Оцінка складського обліку запасів та готової продукції.  

 Ознайомлення із станом обліку незавершеного виробництва. 

 Ознайомлення з організацією робіт з контролю якості продукції, контролю 

технології виробництва, контролю контролю технологічної дисципліни. 

2. Оцінка стану документообігу по виробництву продукції: 

 Перевірка первинних документів з метою підтвердження якості та повноти їх 

заповнення.  

 Зіставлення даних складських карток з даними первинних документів з метою 

підтвердження їх узгодженості. 

3. Перевірка правильності визначення собівартості виготовленої продукції 

 Перевірка наявності первинних документів, які підтверджують факт здійснення 

витрат, що включаються до фактичної собівартості готової продукції.  

 Перевірка оцінювання витрат на забезпечення якості продукції. 

 Підтвердження правомірності віднесення до складу фактичної собівартості готової 

продукції прямих витрат.  

 Перевірка порядку формування та розподілу непрямих витрат. 

 Перевірка правильності формування облікової вартості готової продукції.  

 Арифметична перевірка правильності визначення коефіцієнта відношення фак-

тичної собівартості продукції до її вартості за обліковими цінами. 

Отже, застосування комплексного підходу до управління підприємством створює 

передумови для формування нової концепції операційного аудиту, найвищим пріоритетом 

для якого виступають не короткострокові цілі, а довгострокова стратепя розвитку 

підприємства.  
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: ЙОГО ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сільський зелений туризм — це проведення вільного часу в сільському середовищі, 

якому притаманна вiдповiдна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт.  

Зелений він тому, що туристичні заняття у вигляді пiшохiдних i кінних прогулянок, 

спортивних та оздоровчих подорожей (навіть полювання i рибальство) відбуваються у 

сiльськiй мiсцевостi серед живої зеленої природи.  

Термін “зелений туризм” окремі експерти пояснювали як явище політичного 

походження, пов’язане з дiяльнiстю “зелених” партій, полiтикiв i суспільних рухів, а 

іспанець Монтанер Х. Монтехано трактує зелений туризм як “дiяльнiсть, що відбувається у 

контакті з природою, життям у таборах, або поселеннях. Це дiяльнiсть, поєднана із 

сільськогосподарськими роботами, знайомством із життям невеликих поселень, пішими 

екскурсіями, вивченням флори i фауни, заняттям річковим спортом i под.”  

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/771/97-%25DO
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Сільський зелений туризм часто ототожнюють з агротуризмом. На думку М. 

Рутинського i Ю. Зінька, знак рiвностi між цими поняттями ставити не можна, бо поняття 

“сільський зелений туризм” за змістом значно ширше порівняно з поняттям “агротуризм”.  

Агротуризм - форма сільського туризму, оскільки він має тісний зв’язок саме із 

сільським фермерським господарством, де відпочинок пов’язаний з активним залученням 

його учасників до традиційних форм господарювання на селі (збір винограду, сіна, догляд за 

худобою тощо). У науково-популярній лiтературi часто використовують поняття 

“екологічний туризм”. Навіть видані праці, які розкривають його суть, зауважують, що 

екологічний туризм - важливе явище у світовому туризмі й гостинності.  

За прогнозами експертів ВТО, у ХХI ст. темпи його значно зростатимуть, а доходи від 

нього сприятимуть розвитку економіки багатьох країн, зокрема тих, що розвиваються. Не 

випадково 2002 р. ООН проголосила роком екологічного туризму. Суть екологічного 

туризму зводиться до органiзацiї туризму на малозмiнених людиною ландшафтах без 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Саме до таких належать території 

національних та ландшафтних парків, де здійснюються без шкоди екології тури в природу. 

 Оскільки екотуризм i сільський зелений туризм спрямовані на збереження екосистем, 

то між екотуризмом i сільським туризмом існують паралелі. Останнім часом навіть з’явилося 

нове поняття — екоагротуризм. Воно поєднує використання агроосель як головного об’єкта 

розміщення туристів, котрі беруть участь у сільському зеленому туризмі, з використанням 

екотуристичних програм. На думку дослiдникiв, сільський зелений туризм вiдрiзняється від 

екотуризму основною метою — вiдповiдним використанням вільного часу: сільський туризм 

— це вид проведення вільного часу як стаціонарного відпочинку у сiльськiй мiсцевостi з 

невеликими радіальними маршрутами, а екотуризм — проведення вільного часу на 

маршруті, під час якого люди знайомляться з природними чи історико-культурними 

пам’ятками території. 

Сільський зелений туризм має давнi традиції. Ще в період Римської імперії існувала 

традиція виїзду із Риму на відпочинок у сільську мiсцевiсть. На сучасному етапі це явище 

особливо поширилось у другій половині ХХ ст., коли населення великих міст 

постiндустрiальних держав вже не могло обійтися без чистого повітря, привабливих 

малозаселених, екологічно чистих сільських територій. 

 Попит на сільський відпочинок зумовлений також збільшенням вартості платних 

відпусток, зростанням освiченостi громадян i розвитком транспортної інфраструктури, 

передусім мережі швидкісних автобанiв, залізниць, сучасного повітряного транспорту. 

Наприкiнцi ХХ — початку ХХI ст. подолано суттєву перешкоду, що заважала розвитку 

туризму в сiльськiй мiсцевостi, зокрема у Центрально-Схiдних європейських країнах, — 

необлаштованiсть об’єктів розміщення туристів. Цього вдалося досягти в останні роки 

розвитку малого підприємництва i створення мережі агроосель, агроготелей для прийому 

відпочиваючих. Агрооселя — це житлове приміщення, що знаходиться в сільській 

мiсцевостi, містить не більше п’яти кімнат, пристосованих для проживання туристів, i 

належить на правах приватної власності господарю, який займається сільськогосподарською 

дiяльнiстю або зайнятий у сфері обслуговування чи соціальній сфері села. Агрооселя — 

житлове приміщення агрооселяного типу, призначене для надання туристично-рекреацiйних 

послуг у сiльськiй мiсцевостi. Агрооселя володіє сiльсъким туристичним продуктом у 

вигляді сукупних послуг клієнту: туристично приваблива мiсцевiсть - природне середовище 

зі сприятливим кліматом, унікальними краєвидами; iсторико-культурнi об’єкти, традицiїї та 

звичаї мiсцевостi; інфраструктура як надійна база розміщення туристів — гастрономічна 

складова, транспортні засоби. Неабияке значення має суспільний iмiдж мiсцевостi, а також 

сприятливі ціни. 

За визначенням експертів ВТО, сільський зелений туризм найдинамiчнiший сектор 

світового туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних послуг у 

постiндустрiалъних країнах у 2—4 рази перевищують обсяги зростання агрооселяної бази та 

курортного сервісу в цих країнах. Послугами сільського туризму переважно користується 
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молодь до 35 років, яка мешкає у великих містах. Їхня частка становить понад 4/5 від 

сумарної кiлькостi агротуристiв.  

Вагомим питанням подальшого розвитку сільського зеленого туризму є категоризацію 

зелених садиб. Клієнт повинен чітко знати, які саме послуги йому запропонують у тій чи 

iншiй садибі. Поки що сiльськi садиби належать до першої категорії, тобто найнижчого рівня 

категоризації. У Польщі влада виробила стандарти стосовно сільського туризму, а господарі 

здійснили добровільну категоризацію садиб. Усе це дає змогу оцінити якість послуг зелених 

садиб. 

Сільський зелений туризм в Україні має великі перспективи для розвитку, адже 

українське село здатне запропонувати туристові дуже багатий сільський туристичний 

продукт: самобутній побут, величезну iсторико-архiтектурну народну спадщину, екологічно 

чисті продукти харчування, мальовничі ландшафти тощо. Сільський зелений туризм 

найперспективнішим видом відпочинку та туризму в Карпатському, Подiлъському, 

Наддніпрянському регіонах і навіть у захiднiй частині Поліського регіону України. 

Соцiально-економiчне значення розвитку сільського зеленого туризму для держави 

полягає у тому, що він: 

 стимулює розвиток селянських господарств, які займаються зеленим туризмом; 

  допомагає розвитку місцевої інфраструктури; 

 сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові 

прибутки селян i відрахування у мiсцевi бюджети; 

 активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі, 

понижуючи потребу в закордонному заробiтчанствi; 

 слугує охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної 

самобутності українців; 

 створює можливості для змістовного відпочинку незаможних людей; 

 позитивно впливає на підвищення культурного рівня й екологічної свiдомостi 

мешканців села. 

Наголосимо, що в умовах світової економічної кризи сільський зелений туризм може 

отримати новий поштовх для подальшого розвитку, адже чимало громадян нашої країни 

обиратимуть для активного відпочинку Українські Карпати, Подiльськi чи Надднiпрянськi 

регіони, а не надто дорогі закордонні об’єкти на розрекламованих міжнародних маршрутах. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ДОХОДИ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

  Щорічні витрати України від неефективного, нераціоального природокористування 

становлять 20 % її національного доходу [1]. Це є наслідками нехтування екологічними 

законами та надмірної експлуатації природних ресурсів. Усвідомлення негативних явищ, що 

виникають від впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, відбувається 

через отримання інформації про зазначений вплив. Бухгалтерський облік, як система виміру 

господарських явищ і процесів, має здатність створювати їх числову характеристику та 

виступати джерелом інформації, а відтак  і стимулювати природоохоронні  заходи. 

  Багаторічні дослідження та дискусії щодо можливостей узгодження необмеженого 

господарського зростання з охороною навколишнього середовища у високорозвинутих 
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країнах, як зазначає Л. Максимів [3], довели, що існує можливість такого узгодження, але за 

умови відображення в бухгалтерському обліку об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю 

підприємства. За дослідженнями Е. Бужим “засоби природи та їх облікове відображення на 

рівні підприємства розширює об’єкти бухгалтерського обліку. Зазначений облік має велике 

значення для прийняття господарських рішень, що стосуються використання засобів 

(напрямів інвестування), як і їх ефективної експлуатації”. 

Таким чином, екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 

вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та 

підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в галузі 

природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для 

прийняття оптимальних рішень [2]. 

Як зазначає вітчизняний науковець Л.М. Пелиньо, існує низка перешкод, що 

заважають підприємствам впроваджувати екологічний облік, а саме: 

– витрати підлягають вирахуванню із суми оподатковуваного податком доходу лише 

після того, як вони проведені. Внаслідок цього немає стимулу враховувати зобов’язання, 

зокрема екологічні; 

– оскільки інвестори уважно стежать за величиною прибутку виходячи з однієї акції, 

підприємства відкладають вживання заходів, які могли б призвести до зменшення прибутків; 

– надмірна складність виділення витрат на природоохоронні заходи із загальних 

витрат; 

– відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації про 

природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на підприємствах. 

На думку науковця, екологічний облік має знайти відображення в загальній системі 

бухгалтерського обліку, адже лише у цьому випадку він стане ефективним інструментом 

природоохоронної діяльності на підприємстві [4]. 

Побудова системи екологічного обліку на підприємстві перш за все пов’язана з  чіткім 

окресленням об’єктів. Таким чином, екологічні доходи як об`єкт бухгалтерського обліку 

менш очевидний, ніж витрати. Екологічні витрати не збігаються в часі з екологічними 

доходами розрив між ними досить значний. Це спричиняє незначну зацікавленість 

підприємств в екологічній діяльності.  

  Джерелами екологічних доходів є:  

- упровадження безвідходного, екологічного виробництва; 

- виробництво екологічної чистої продукції; 

- надходження у формі екологічного стимулювання. 

Поняття «екологічні зобов`язання» для українського середовища є новим. Слід 

відзначити, що екологічні зобов`язання можуть виникати в результаті: 

- здійснення основної діяльності; 

- недотримання норм екологічного законодавства, які тягнуть за собою компенсацію 

завданої шкоди, виплату штрафів тощо; 

- добровільних дій підприємства щодо усунення негативних впливів на навколишнє 

середовище виходячи з міркувань піклування про свою репутацію. 

Екологічні зобов’язання можуть бути двох видів: умовні і реальні. Умовні 

формуються на підставі того, що підприємство в майбутньому буде змушене здійснювати 

природоохоронні заходи через забруднення, здійснене сьогодні.   Такі зобов’язання важко 

піддаються підрахунку у зв’язку з: 

 – труднощами встановлення джерел викидів або скидів і вжиття заходів для 

виправлення ситуації; 

 – технологічними невизначеностями, що ускладнюють визначення рівня забруднення 

та рівня витрат, пов’язаних із проведенням заходів для виправлення ситуації;  

– відсутності порядку розподілу витрат між забруднювачами; 

 – неналагодженим екологічним законодавством.  
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Відображення в системі бухгалтерського обліку умовних екологічних зобов’язань 

неможливе. Реальні екологічні зобов’язання можуть бути відображені в системі 

бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за розрізами аналітики. 

Утворення екологічних зобов’язань призводить до формування екологічних витрат 

промислових підприємств. Так, загальна сума витрат на охорону навколишнього середовища 

складається з капітальних і поточних витрат.  

Екологічні витрати «випаровуються» у загальній сумі витрат підприємства, при цьому 

вони впливають на фінансовий результат його функціонування. 

Назрілі екологічні проблеми, викликані значним забруднення навколишнього 

природного середовища та виснаженням запасів природних ресурсів, вимагають організації 

бухгалтерського обліку зазначених об’єктів з метою надання інформації про досліджувані 

об’єкти для управління ними. 

Існуючий рівень організації обліку, на нашу думку, не здатний задовольнити всі 

вимоги щодо екологічного обліку та надати необхідну інформацію у повному обсязі, тому 

кожне підприємство, яке впроваджує систему суцільного управління екологією, повинно 

розробити власну методику обліку та забезпечити його ефективну організацію. Це дасть 

можливість підвищити ефективність діяльності підприємства, якість її продукції та рівень 

конкурентоспроможності та рівень рейтингу серед інших підприємств. 

Таким чином, до основних проблем та перспектив запровадження екологічного обліку 

слід віднести: 

– відсутність раціональної, ефективної екологічної політики кожного підприємства 

(екологічна інформація часто є нечіткою та відносною); 

– більшість природних утрат не можна виразити в грошовому вимірнику, вони важко 

піддаються навіть кількісному виміру (важлива екологічна інформація може бути отримана 

не з фінансово-економічних джерел, а таких сфер, як геологія, екологія, біологія, фізика і т. 

ін.) 

– відсутність жорстких законодавчих вимог, податкових стимулів враховувати та 

запобігати нанесенню шкоди навколишньому середовищу; 

– відчувається потреба в удосконаленні єдиної системи стандартизації та якості 

товарів, включаючи розробку конкретних технічних регламентів; підвищенні 

інформаційного забезпечення та покращанні якості життя через планування асортименту 

продукції відповідно до потреб населення (особливо в сільській місцевості); активізації 

відповідальності споживачів, що впливає на їх вибір товарів; удосконаленні механізму 

ціноутворення  та лібералізації внутрішнього ринку. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основною метою діяльності підприємств усіх форм власності незалежно від галузевої 

належності, виду діяльності та інших чинників є отримання доходів у розмірі, достатньому 

для покриття витрат і подальшого розвитку виробництва. Проте, сучасні умови 

господарювання та стан економіки України зумовлюють поступове зменшення кількості 

прибуткових підприємств і відповідно, збільшення збиткових. Причинами цього є 

порушення пропорцій у розвитку промисловості та сільського господарства, зниження 

купівельної спроможності споживачів, підвищення податкового тиску та інше. Проте 

підприємства самостійно шукають вихід із кризового становища з метою підвищення 

платоспроможності, конкурентоздатності власної продукції та покращення фінансового 

стану. 

Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші 

управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам для прийняття 

управлінських рішень різних напрямків. Формування такої достовірної, точної, оперативної 

та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку, контролю  та фінансової 

звітності.  

На сьогоднішній день у нашій країні продовжується процес реформування обліку з 

метою максимального наближення до міжнародної системи і використання прогресивного 

досвіду економічно розвинутих країн. Безумовно, що жодна реформа не може відбуватися 

абсолютно безболісно. Тому впровадження національних стандартів обліку викликає певні 

труднощі як у бухгалтерів-практиків, так і у науковців. Про це свідчить велика кількість 

критичних та проблемних публікацій провідних вчених та практиків у періодичних виданнях 

облікового характеру [3]. 

В  сучасних  умовах  господарювання  одним  з найважливіших показників,  що  

характеризує  ефективність  фінансової діяльності підприємства є фінансовий результат: 

прибуток чи збиток. Основною метою діяльності підприємства в умовах глобальних 

економічних перетворень є одержання максимального прибутку при мінімальних витратах. 

Це пов’язано  з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, 

аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан, ефективність діяльності підприємства 

та можливість її подальшого розвитку і розширення [4]. 

Для забезпечення належної організації обліку витрат, доходів і фінансових результатів 

на рівні суб’єкта господарювання суттєву роль відіграє облік за технологічними фазами. Це 

дозволить, розглядати виробничий процес як сукупність організаційних частин з метою 

необхідного та належного управління формуванням доходів, витрат і фінансових результатів 

підприємств, а тому призведе до делегування повноважень між центрами відповідальності. 

У свою чергу цілеспрямоване освоєння бюджетування вимагає вдосконалення 

внутрігосподарського управління: централізацію і децентралізацію  його функцій, 

відокремленого або сумісного їх виконання на рівні підприємства та підрозділів. Оскільки в 

бюджетуванні необхідною умовою є визначення організаційної структури господарюючого 

суб’єкта, тому було виділено в рамках окремого аграрного формування відповідні структурні 

одиниці, які можна розглядати як сукупність різних центрів відповідальності. 

Взаємоузгодження діяльності внутрігосподарських виробничих підрозділів аграрних 

формувань на основі центрів відповідальності із системою бюджетування показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Взаємоузгодження діяльності внутрігосподарських виробничих підрозділів аграрних 

формувань із системою бюджетування та центрів фінансової відповідальності* 

*розроблено на основі [1] 

 

На рис. 1 відображено структурування бюджетів аграрного формування та показано їх 

взаємозв’язок із підрозділами, що виступають як центри відповідальності. Перелічені 

бюджети є базовими, однак, виходячи з потреб кожного окремого суб’єкта господарювання, 

можуть формуватися додаткові бюджети, що формалізують інші напрями діяльності 

підприємств (фінансова, інвестиційна діяльність та ін.) [1]. 

Складання бюджетів та виділення центрів фінансової відповідальності на рівні 

підрозділів аграрного формування дозволить посилити контрольну функцію між процесами 

виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг окремого аграрного формування. 

В цьому контексті, успішне управління фінансовим результатом залежить, в першу 

чергу, від контролю витрат та доходів за центрами відповідальності, що мають знайти 

відображення у інформаційній моделі фінансових результатів. Особливість побудови 

останньої, залежить від організаційної структури суб’єкта господарювання (табл. 1).  

Як свідчать дані інформаційної моделі обчислення прибутку (збитку) в розрізі галузей 

сільськогосподарського виробництва є необхідним для прийняття як оперативних, так і 

стратегічних управлінських рішень. Визначення фінансового результату за видами продукції, 

робіт чи послуг забезпечить керівництво підприємства інформацією про найбільш вигідні 

для вирощування культури (надані послуги) та внесок кожного виду продукції (послуг) у 

покриття витрат підприємства [2].  

 



180 
 

 

Таблиця 1 

Структура рахунку 791 «Фінансовий результат операційної діяльності» 

сільськогосподарських підприємств за умови виділення на рівні суб’єкта 

господарювання центрів фінансової відповідальності 

Субрахунок 

Аналітичні рахунки 

першого 

порядку 

другого 

порядку 

третього 

порядку 

четвертого 

порядку 

п’ятого 

порядку 

791 

«Фінансовий 

результат 

операційної 

діяльності» 

791.1 

«Фінансовий 

результат 

основної 

діяльності» 

791.1.1 

«Фінансовий 

результат 

галузі 

рослинництва»; 

791.1.2 

«Фінансовий 

результат 

галузі 

тваринництва»; 

791.1.3 

«Фінансовий 

результат 

діяльності 

допоміжних 

виробництв»; 

791.1.4     

«Фінансовий 

результат 

діяльності 

обслуговуючих 

господарств» 

791.1.1.1 

«Фінансовий 

результат від 

реалізації 

зернових та 

зернобобових 

культур» і 

т.д. за 

видами 

продукції, 

робіт чи 

послуг 

791.1.1.1.1 

«Фінансовий 

результат від 

реалізації 

зернових та 

зернобобових 

культур 

центром 

відпові-

дальності    

№ 1» і т.д. в 

розрізі 

центрів 

відпові-

дальності 

791.1.1.1.1.1 

«Фінансовий 

результат від 

реалізації 

зернових та 

зернобобових 

культур 

центром 

відповідаль-

ності № 1 

державі» і 

т.д. в розрізі 

каналів 

реалізації 

(держава, 

переробні чи 

заготівельні 

підприємств, 

кінцеві 

споживачі) 

 

Таким чином, запропоновані методичні підходи для обліково-аналітичного 

забезпечення в сільськогосподарському виробництві забезпечать необхідну деталізацію 

інформації про доходи, витрати і фінансові результати та розширять можливості її 

використання центрами відповідальності для прийняття управлінських рішень. Визначений 

фінансовий результат за певний звітний період, який  враховуватиме вклад центру 

відповідальності в його формування, що в подальшому вплине на порядок розподілу 

прибутку (покриття збитків) у розрізі центрів відповідальності забезпечить контроль і оцінку 

діяльності структурних підрозділів підприємства, їх вклад в отриманий фінансовий результат 

та покриття (економію) витрат.  
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ВИТРАТИ НА ЗБУТ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

В умовах ринкової економіки України підприємства є основною ланкою всієї 

економіки. Метою створення кожного підприємства є отримання прибутку в результаті 

господарської діяльності. Господарська діяльність тісно пов’язана зі збутом. 

 Збутова діяльність – це цілісний процес, що охоплює: планування обсягу реалізації 

товарів із урахуванням рівня прибутку, що очікується; пошук і обрання найкращого партнера 

– постачальника (покупця); проведення торгів, включаючи встановлення ціни відповідно до 

якості товару та інтенсивності попиту; виявлення й активне використання факторів, здатних 

прискорити збут продукції та збільшити прибуток від реалізації [1].  

Для того щоб зрозуміти проблеми обліку збутової діяльності та знайти шляхи 

вирішення обліку збутової діяльності, насамперед треба дати відповідь на такі запитання, що 

таке збут, реклама та маркетинг.  

Згідно з Мочерним С. В., Ларіною Я. С., Устинкою О. А., Юрієм С. І. збут – це 

комплекс післявиробничих операцій, які здійснюють юридичні та фізичні особи з моменту 

виготовлення продукції до її продажу покупцеві[2]. 

Складова частина збуту – продаж товарів, тобто особисте ділове спілкування 

продавця і покупця щодо якості й ціни товару, спрямоване на передання продавцем товару 

покупцеві за грошову оплату. Головним методом збуту товарів є опосередкований збут, який 

здійснюється через товарні біржі, торгові доми, супермаркети та посередницькі структури. 

Другий за значенням метод збуту товарів – безпосередній, за якого між виробниками і 

споживачами немає посередників. Формою безпосереднього та опосередкованого збуту є 

реалізація товарів і послуг за телефоном. Важливий метод збуту товарів – торгівля у кредит 

[2, c. 259].  

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» п. 19 [5]  витрати на збут включають:  витрати на 

рекламу та дослідження ринку (маркетинг). Але витрати на збут вкрай відрізняються від 

витрат на рекламну та маркетингову діяльність (дослідження ринку).  

Витрати на збут – це витрати підприємства, які пов’язані з пакувальними матеріалами, 

ремонтом тари, оплатою праці та комісійними винагородами продавцям, торговим агентам і 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут, передпродажною підготовкою товарів, 

витратами на відрядження працівників, зайнятих збутом, утриманням основних засобів, 

транспортуванням і страхуванням готової продукції (товарів), гарантійним ремонтом і 

гарантійним обслуговуванням та іншими витратами.  

Тобто це всі ті витрати, які безпосередньо пов’язані з післявиробничою реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг) покупцям та замовникам [4].  

В ефективному здійсненні діяльності підприємства значну роль відіграє інформаційне 

забезпечення. Інформаційний потік тягне за собою витрати на рекламу. Витрати на рекламу 

це витрати підприємства, які пов’язані з процесом поширення цілеспрямованої інформації 

про переваги конкретної продукції (товарів, робіт, послуг), сповіщення споживачів, 

створення популярності та попиту на продукцію (товари, роботи, послуги) для більш 

оперативного її просування на ринках збуту. Тобто це витрати, які пов’язані із поширенням 

інформації та відомостей про продукцію (товари, роботи, послуги), стимулювання 

споживчого попиту на продукцію.  

Згідно із ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 39 реклама – це 

інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і 



182 
 

призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо 

такої особи чи товару [5].  

Рекламу виділяють у самостійний напрямок, проте, як свідчить міжнародна практика, 

найбільшої ефективності та значущості реклама набуває лише в комплексі з маркетинговою 

діяльністю та маркетингом у цілому.  

Комплекс маркетингу – це сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, 

просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення 

маркетингових завдань [3]. 

Витрати на маркетинг включають в себе комплекс заходів – це маркетингові 

дослідження, напрямки комплексного дослідження ринку, вивчення споживачів, 

конкурентів, посередників та постачальників, витрати на розробку стратегії маркетингу, 

тобто це сукупність витрат, необхідних для здійснення маркетингової діяльності і 

маркетингових заходів щодо формування і відтворення попиту на товари і послуги.  

Отже, назва рахунку 93 «Витрати на збут» та його характеристика не повною мірою 

відповідають обліку та смисловому розумінню складу облікових витрат, що стосується збуту 

продукції (товарів, робіт, послуг) та проведення рекламних і маркетингових заходів. Тому 

для удосконалення чинного Плану рахунків, враховуючі розглянуті пропозиції різних 

авторів і результати наукових досліджень  доцільно перейменувати рахунок 93 «Витрати на 

збут» на «Витрати на збут, рекламу та маркетинг» з відкриттям відповідних субрахунків: 931 

«Витрати на збут», 932 «Витрати на рекламу», 933 «Витрати на маркетинг». Запропоновані 

субрахунки можна використовувати у практичній діяльності бухгалтерів на вітчизняних  

підприємствах для деталізації витрат в розрізі напрямів збутової діяльності. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

У період глобалізаційних змін усі суб’єкти макросередовища запроваджують заходи з 

метою мінімізації ризиків, які утворюють різні типи загроз. Виявлення, попередження та 

ліквідація таких загроз є важливим завданням системи економічної безпеки держави. Рівень 

економічної безпеки держави залежить від рівня функціонування й розвитку економічної 

системи, у тому числі усіх її компонентів у взаємозв’язку і взаємозалежності. Нехтування 

економічною безпекою може призвести до негативних соціально-економічних наслідків, 

депресивного стану галузей економіки, зростання рівня імпортної залежності, банкрутства 
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суб’єктів ринку тощо. Саме тому актуальним на часі є гарантування передумов до 

забезпечення економічної безпеки держави і нівелювання загроз.  

Національна безпека розглядається як захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам. До основних сфер національної безпеки відносять: 

зовнішньополітичну, сферу державної безпеки, воєнну сфера, сферу безпеки державного 

кордону України, внутрішньополітичну сферу, економічну сферу, соціальну й гуманітарну 

сферу, екологічну й інформаційну сфери. Історично актуальність питання гарантування 

економічної безпеки пов’язана із становленням і розвитком державності, усвідомленням 

нацією своїх інтересів [1]. 

Формування концепції і стратегії економічної безпеки держави передбачає 

використання значної кількості показників та індикаторів стану економічної безпеки 

держави, окремих її регіонів. У сукупності вони відображають загальний рівень економічної 

безпеки держави.  

Для оцінки рівня економічної безпеки держави використовуються різноманітні 

методи, а саме: оцінка темпів економічного зростання за допомогою динаміки основних 

макроекономічних показників; моніторинг основних макроекономічних показників і 

порівняння їх із середньосвітовими; методи оптимізації; методи розпізнавання образів; 

методи теорії систем; методи багатовимірного статистичного аналізу; методи експертної 

оцінки, що слугують для опису кількісних та якісних характеристик досліджуваних процесів. 

Вони використовують логічні правила вибору рішень, що формуються експертами на основі 

власних уявлень і знань про будь-яку проблему. 

З метою виявлення основних чинників впливу на формування економічної безпеки 

держави необхідно провести діагностику основних індикаторів, виявити їхню пріоритетність 

та обумовити можливості щодо нейтралізації загроз. 

За результатами проведеного дослідження узагальнено чинники впливу на економічну 

безпеку держави і виявлено основні пріоритетні функціональні чинники, що здійснюють 

вплив на інтегральний показник економічної безпеки. У дослідженні використано колективу 

експертну оцінку, яка була проведена магістрами обліково-фінансового факультету під час 

опрацювання основних чинників впливу на економічну безпеку держави. Виявлено, що до 

основних критеріїв, які необхідно враховувати під час розрахунку загроз національним 

економічним інтересам, відносять: макроекономічний показник, продовольча складова, 

соціально-демографічний показник, монетарний індикатор, фіскально-боргова складова, 

зовнішньоекономічний показник, інноваційний показник, інвестиційний показник, показник 

екологічної сталості (рисунок). 

Виявлено, що пріоритетними критеріями впливу на формування економічної безпеки 

є макроекономічний показник, продовольча складова, соціально-демографічний показник, 

монетарний індикатор, фіскально-боргова складова, інноваційний показник, інвестиційний 

показник, які становлять 80,0 % впливу на інтегральний показник економічної безпеки 

держави і мають найвищий ваговий коефіцієнт.  

На основі проведеного дослідження визначено, що економічна безпека є 

фундаментальною основою успішного розвитку країни і невід’ємною частиною її 

національної безпеки, характеризує стан економічного розвитку держави, який повною 

мірою забезпечує розвиток та ефективне усунення як внутрішніх, так і зовнішніх загроз.   

Обумовлено, що неможливо уникнути впливу глобалізаційних процесів і явищ, до них 

треба адаптуватися з метою отримання національних інтересів та забезпечення соціально-

економічного розвитку у довгостроковій перспективі. Дієвість напрямів розвитку може бути 

доведена лише шляхом залучення інноваційних рішень та максимальною нейтралізацією 

негативних тенденції у політичному, економічному, соціальному та екологічному 

спрямуванні.  
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Рисунок — Питома вага факторів впливу на рівень економічної безпеки держави за 

результатами експертної оцінки 

Джерело: узагальнено автором 

 

Забезпечення економічної безпеки держави і формування ефективних механізмів 

управління нею є одним із пріоритетних завдань в умовах всеохоплюючого впливу 

глобалізації на національну економіку. Аналіз економічної ситуації свідчить, що найбільш 

масштабну систему викликів економічній безпеці України формують саме глобалізаційні 

процеси, а саме: розширення та диверсифікація світового ринку при низькій готовності 

національної економічної системи до адаптації під нові вимоги світогосподарського 

простору, посилення глобальної конкуренції на тлі невисокого рівня 

конкурентоспроможності вітчизняного ринку, переорієнтація світового господарства у 

напряму інноваційності.  

Гарантування економічної безпеки держави пов’язане із реалізацією комплексу 

заходів на міждержавному і державному рівнях щодо забезпечення відповідного рівня 

соціальної, політичної і оборонної безпеки, охорони та цілісності території, забезпечення 

розвитку галузей економіки на інноваційних засадах, невразливості і незалежності 

національних інтересів відповідно до виникнення зовнішніх і внутрішніх загроз, в першу 

чергу глобалізаційних, унеможливлення військових конфліктів. Подібний підхід дозволить 

мінімізувати загрози та забезпечити відповідну адаптацію до глобалізаційних змін та 

тенденцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Сучасний етап розвитку аграрного сектора економіки країни характеризуються 

переходом від кількісної до якісно нової його стадії, що обумовлюється процесами 

глобалізації. Функціонування аграрного сектора національної економіки за останні роки 

характеризується суттєвими системними особливостями і структурними зрушеннями. 

Аграрний сектор економіки є однією з найважливіших та масштабних рушійних 

складових національного господарства, визначає імідж країни як світового виробника 

продовольства, її економічну безпеку, необхідно дбати про його конкурентоспроможний 

розвиток, збереження й відтворення конкурентних переваг, підвищення конкурентного 

потенціалу та конкурентоспроможності загалом. Саме такий підхід дозволяє вирішувати 

виробничо-економічні, еколого-економічні, природоохоронні, соціальні проблеми та 

акумулює концепції сталого розвитку аграрного сектора.  
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Рисунок 1 - Основні принципи стратегії формування конкурентоспроможного 

розвитку аграрного сектору національної економіки 

Джерело: розраховано автором 
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Тільки конкурентоспроможність дозволить протистояти негативним глобалізаційним 

процесам, акумулювати позитивний досвід європейської й міжнародної інтеграції та 

зміцнити позиції держави на світовому продовольчому ринку. Отже, йдеться про 

необхідність розробки відповідних конкурентних стратегічних напрямів, сценаріїв, 

механізмів та інструментів, що й визначає актуальність теми дослідження. 

Під конкурентоспроможним розвитком аграрного сектора економіки слід розуміти 

такий модернізаційний стан, за якого забезпечується економічна, соціальна та екологічна 

гарманізація розвитку господарських систем у збалансованому структурному 

співвідношенні, що створює базис з метою активного розвитку соціально-орієнтованої 

системи відносин у всіх сферах господарювання країни. 

В умовах глобалізації конкурентоспроможність забезпечується різними комбінаціями 

переваг суб’єктів економічних відносин. З метою розвитку конкурентоспроможності 

економічні агенти повинні мати певний набір конкурентних переваг, тобто сукупності 

елементів і параметрів, що стратегічно важливі для господарювання й домінування у 

конкурентній боротьбі. Визначальне місце в системі стратегічного управління посідає 

стратегічні напрями. 

Стратегічні напрями розвитку аграрного сектора має забезпечуватися дією важелів 

економічного механізму, реалізовуватися на основі збалансованого та стабільного 

законодавства, передбачати чітко визначені завдання, виконання яких покладається на 

центральні та місцеві органи влади. Вона повинна базуватися на концепції пріоритету 

аграрної політики, що ставить за мету гарантування продовольчої безпеки з 

імплементуванням світового досвіду як кращого шляху узгодження екологічних, 

економічних та соціальних чинників і процесів. 

Основою стратегічних напрямів формування конкурентоспроможного розвитку 

аграрного сектора національної економіки визначено дотримання низки основних принципів, 

наведених на рисунку 1. 

Отже, розвиток аграрного сектора економіки потребує масштабного й ефективного 

інвестиційного забезпечення. У сучасних умовах державна інвестиційна політика 

формується з урахуванням важливості здійснення інноваційних процесів у національному 

господарстві, тому незмінно зростає роль інвестицій з метою перетворення його у 

високоефективний і конкурентоспроможний сектор держави. 

Встановлено зв’язок між конкуренцією, конкурентними перевагами та 

конкурентоспроможністю. Він полягає у тому, що конкурентні переваги є факторами, що 

визначають рівень конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на конкретному 

ринку. Таким чином, конкуренція ґрунтується на конкурентних перевагах. 

Отже, підводячи підсумки зроблено висновок, що основними цілями стратегічних 

напрямів розвитку аграрного сектора економіки слід відзначити: забезпечення ведення 

ефективного і сталого сільськогосподарського виробництва; зростання 

конкурентоспроможності продукції рослинництва і тваринництва; соціальний розвиток 

сільських територій; відновлення й підтримання екологічної рівноваги тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сучасному етапі розвитку, перед сільськогосподарськими підприємствами, постають 

не вирішені питання, особливо це стосується конкурентоспроможності підприємств. Загрози 

та ризики, що існують, стосуються передусім фінансової сфери підприємств аграрного 

сектора, що є основою її діяльності.  

Таким чином функціонування і стабільність підприємств у ринковій економіці 

обумовлюються багато у чому їх фінансовим станом. Саме тому дослідження проблем 

забезпечення фінансової безпеки було і залишається актуальним питанням. 

Організація процесів щодо фінансової безпеки є невід’ємною і необхідною складовою 

успішної діяльності підприємств аграрного сектора. Слід відмітити, що за останні роки 

відбуваються негативні тенденції економічного спаду сільськогосподарських підприємств, 

що вимагає термінового здійснення науково-методичних підходів відносно визначення 

аналітичної оцінки їх фінансової безпеки.  

Під фінансовою безпекою розуміють захищеність діяльності підприємств від негативних 

впливів зовнішнього середовища, а також спроможність передбачення і усунення загрози або 

адаптації до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Головна мета 

фінансової безпеки підприємства полягає у гарантуванні його стабільного та максимально 

ефективного функціонування на даному етапі та високий потенціал розвитку у майбутньому. 

Оцінка фінансової безпеки передбачає визначення рівня платоспроможності підприємства, 

оптимальності структури й ефективності використання його капіталу, а також встановлення 

рівня показників, що відображають різні аспекти його фінансово-господарської діяльності 

[2,с.65-67]. 

Таким чином, фінансова безпека характеризується змінами, що зумовлені активним 

впливом зовнішніх і внутрішніх загроз на керований об’єкт. Провідним аспектом оцінки 

фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств повинно бути зіставлення стану 

об’єкту з певним базовим еталоном, що дає змогу виявити наслідки впливу загроз на 

діяльність підприємства. 

Методи оцінки фінансової безпеки підприємства, зокрема їх вибір у кожному 

окремому випадку залежать від конкретного змісту, що вкладається у саме поняття 

«фінансова безпека підприємства». 

Вибір методів з метою здійснення аналітичної оцінки окремих елементів фінансової 

безпеки залежить від характеру дослідження [4]. У межах дослідження з метою вирішення 

конкретних завдань фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств актуальним є 

методи кількісної оцінки загроз, оскільки у фінансовій теорії відсутній підхід, що забезпечує 

системність відбиття забезпеченості фінансової безпеки.  

Досліджуючи методи оцінки фінансової безпеки на рівні держави, вже слід зазначити, 

що вони вже розроблені [1,с.47]. На рівні підприємства залишаються дискусійними, а саме: 

вибір критеріїв оцінки фінансової безпеки, система показників, що її характеризують, і 

методичні підходи до визначення рівня фінансової безпеки. 

Дослідження рівня фінансової безпеки характеризується показниками прибутковості - 

коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу, продукції, діяльності; ділової 

активності - коефіцієнти оборотності активів, дебіторської заборгованості, кредиторської 

заборгованості, матеріальних запасів, власного капіталу, рентабельності активів; фінансової 

стійкості - коефіцієнти автономії, фінансування, забезпеченості власними оборотними 

коштами, маневреності власного капіталу [3.с.134]. 



188 
 

В умовах недостатньо розвинутого інформаційно – аналітичного забезпечення, що 

притаманне майже кожному сучасному підприємству, методика оцінки рівня фінансової 

безпеки, на нашу думку, має ґрунтуватись традиційні показники, що використовуються у 

плануванні, обліку й аналізі господарської діяльності підприємств. Одним з найбільш 

поширених, на сьогоднішній день, є показники оцінки фінансового стану підприємств, що 

відображають їх стан фінансово-господарської діяльності, наявність, розміщення, 

використання та рух ресурсів.  

Підводячи підсумки зазначимо, що фінансова безпека є однією з найбільш актуальних і 

значущих, проте наукові підходи та методичне забезпечення з метою оцінювання рівня 

фінансової безпеки підприємств потребують подальшого дослідження і вдосконалення.  
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КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Однією з причин виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах 

є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели 

велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який 

зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних 

підприємствах ефективної системи контролінгу. 

Дослідження організації фінансового контролінгу є надзвичайно актуальним, оскільки 

ефективно організована служба фінансового контролінгу на підприємстві може стати 

основою системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень. Окрім 

того, дана концепція економічного управління підприємством спрямована на виявлення всіх 

шансів і ризиків, пов'язаних з головною метою діяльності суб’єкта господарювання – 

отриманням прибутку в умовах ринку. 

Саме тому зараз спостерігається підвищений інтерес з боку науковців до вивчення 

особливостей організації фінансового контролінгу, проблем та перспектив використання 

системи контролінгу на підприємствах України. 

Питанням визначення ролі контролінгу в  діяльності підприємств присвячено праці 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: О.О. Терещенко, С.Б. Ільїної, В.П. Шило, І.Ю. 

Меньша, І. Є. Давидовича та інших. Споміж зарубіжних вчених, які здійснили найбільший 

внесок у розвиток даної проблематики можна назвати Р. Манна, Д. Хана та Е. Майєра. 

Для того, щоб вижити у сучасних умовах ведення бізнесу та при жорстокій конкуренції, 

необхідно чітко розуміти та прогнозувати напрямки розвитку компанії, можливі загрози та 

шляхи їх подолання. Саме фінансовий контролінг постає такою системою управління, яка 

забезпечує гнучкість і надійність функціонування підприємства, оскільки надає можливість 

http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/10_105908.doc.htm
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планувати діяльність, ставити як короткострокові так і довгострокові цілі менеджменту та 

контролювати результати. 

Поняття «контролiнг» походить від англійського «to control», яке в економічному 

розумінні означає управління, спостереження, контроль. У сучасній практиці управління 

контролінг розглядають як систему, яка включає в себе такі елементи: фінансовий 

контролінг, інвестиційний контролінг, контролінг персоналу, маркетинговий контролінг та 

інші елементи залежно від специфіки діяльності підприємства. Фінансовий контролінг є 

важливішою невід’ємною складовою, тому що  будь-яка система управління підприємством 

направлена на досягнення головної мети – підвищення добробуту акціонерів, тобто 

отримання прибутку або підвищення вартості бізнесу. З цим і пов'язано, що кінцевим 

результатом функціонування системи є планування, контроль та оцінка саме фінансових 

результатів. 

У деяких літературних джерелах під поняттям «контролінг» розуміють виключно 

контроль або управлінський облік. Таке тлумачення даного поняття є неповним, оскільки і 

контроль, і управлінський облік є лише окремими функціями контролінгу. П.А.Орєховський 

ставить знак рівності між цими двома термінами і пише: «Контролінг (контроль) – процес 

забезпечення досягнення організаційною системою своїх цілей. Процес контролю складається 

зі встановлення стандартів, виміру фактичних досягнутих результатів і проведення коригувань 

в тому випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від стандартів» [1, С. 8]. 

М.С. Пушкар стверджує, що контролінг – це синтетична дисципліна, яка розвивається на 

основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю [2, С. 3]. 

Порівнюючи й аналізуючи зміст визначень контролінгу, ми бачимо, що ряд авторів 

небезпідставно вважають контролінг важливим засобом успішного функціонування 

підприємства, оскільки: 

- забезпечує керівництво й акціонерів необхідною інформацією для прийняття 

управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, 

інтерпретації інформації; 

- надає інформацію для управління трудовими і фінансовими ресурсами; 

- забезпечує виживання підприємства на рівнях стратегічного й тактичного управління. 

Отже, можемо дати таке визначення: контролінг — це спеціальна саморегулююча 

система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту 

підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і 

внутрішній консалтинг. 

Контролінг як система підтримки управлінських рішень був уперше запроваджений на 

підприємствах у США наприкінці XIX — на початку XX століття. Спочатку контролінг був 

сконцентрований переважно на фінансових питаннях і розглядався виключно як 

функціональний блок фінансового менеджменту.  Проте, у сучасній практиці управління 

контролінг – це система, яка включає в себе такі елементи як фінансовий контролінг, 

інвестиційний контролінг, контролінг персоналу, маркетинговий контролінг та інші елементи 

залежно від специфіки діяльності підприємства. 

На мою думку, основним елементом системи антикризового управління  є фінансовий 

контролінг, навіть більше, можна сказати, що контролінг насамперед слід розглядати як 

фінансовий, оскільки будь-яка система управління підприємством направлена на досягнення 

головної мети – отримання прибутку та підвищення вартості бізнесу. Усе інше – виробничий 

контролінг, контролінг персоналу тощо – це вже похідні елементи, які допомогають виконати 

цю основну мету.  

Однією з головних причин виникнення та втілення концепції фінансового контролінгу 

стала необхідність у системній інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами в 

організаційній системі.  Серед інших причин застосування системи фінансового контролінгу у 

системі антикризового управління та на підприємстві можна виділити наступні: низька 

оперативність інформації на підприємcтві; процес планування починається від виробництва, а 

не від збуту продукції; відсутність розподілу між управлінням прибутку та управлінням 
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грошовими коштами; низька культура аналізу досягнення мети; використання прямих і 

невигідних витрат, а не змінних і постійних. 

Провідною метою фінансового контролiнгу є орієнтація управлінського процесу на 

максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні 

ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий 

контролінг здійснює  цілий ряд функціональних завдань. Реалізація завдань досягається в 

ході виконання службами контролінгу своїх функцій: координації, фінансової стратегії, 

планування та бюджетування, бюджетного контролю, внутрішнього консалтингу та 

методологічного забезпечення, внутрішнього аудиту та ревізії.   

Тобто можна сказати, що концепція контролінгу в системі антикризового управління є 

стрижнем, навкруги якого повинні бути з’єднані основні елементи організації і управління 

діяльністю підприємства, а саме: всі категорії бізнес-процесів і їх витрати; центри 

відповідальності підприємства; системи планування і бюджетування, система управлінського 

обліку, система стратегічного управління; інформаційні потоки, що дозволяє оперативно 

фіксувати поточний стан виконання бюджетів центрів відповідальності; моніторинг і аналіз 

результатів фінансово-господарської діяльності підприємства; виявлення причин відхилень і 

формування управляючих дій в рамках центрів відповідальності. 

Висока ймовірність виникнення й розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого 

підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого антикризового управління. 

Останнім часом цей термін набув значного поширення, однак розуміння сутності цього 

напряму управління, його змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя ще перебуває на 

стадії формування.  Це спричинює різні підходи та тлумачення, нетотожність оцінок окремих 

базових положень. 

Антикризове управління є одним із найпоширеніших видів менеджменту, яке в України 

застосовувалося як для необхідності забезпечити сталий розвиток господарських систем 

різного рівня, так і для реструктуризації підприємств, що її потребували в умовах конкуренції 

й розвитку ринку. Сучасний, дедалі менш стабільний і непередбачуваний стан економіки, на 

який все більше впливають глобальні фактори, зумовлює необхідність перегляду й розвитку 

основних положень антикризового управління. 

Зважаючи на відносну новизну поняття «антикризове управління» та відсутність в 

економічній літературі єдиного узгодженого його визначення,  доречно систематизувати 

визначення, запропоновані різними науковцями. 

Управління в умовах кризи, що настала, спрямоване па вихід зі складної ситуації та 

стабілізацію стану суб'єкта господарювання. 

Згідно з першим із зазначених підходів, передбачається введення суб'єктом 

господарювання даного виду управління в той час, коли криза досягає критичного рівня й 

установа потребує сторонньої допомоги для санації в кращому випадку (або ліквідації в 

гіршому), тобто коли вона вже фактично збанкрутувала.  

Процес, спрямований на недопущення й уникнення появи кризових ситуацій суб'єкта 

господарювання. 

Відповідно до цього підходу антикризовий менеджмент здійснюється на докризовому 

етапі і передбачає діагностичні заходи, моніторинг поточної ситуації з метою своєчасного 

виявлення ознак кризи та недопущення розвитку кризових явищ у діяльності суб'єкта 

господарювання. Проте прихильники даного трактування [3;4;5] антикризового управління не 

розглядають процес виведення ринкового суб'єкта з проблемної ситуації. 

На мою думку, таке тлумачення антикризового менеджменту є найбільш вдалим, 

оскільки включає всі необхідні етапи управління кризовими ситуаціями: запобігання, 

виведення з кризи та ліквідацію негативних наслідків. 

Вважаю, що необхідно розрізняти управління, яке передбачає початок розробки та 

реалізації антикризових заходів після того, як загроза життєдіяльності підприємства стає 

очевидною, та управління, що реалізується  через попереджувальну реакцію на очікувані 

зміни. Такий підхід дозволяє менеджменту підприємства виділити різновиди антикризового 
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фінансового управління - стабілізаційний, що стабілізує кризову ситуацію, та превентивний, 

який включає профілактику кризи та забезпечення стійкого функціонального розвитку 

підприємства. 

В. Д. Ковальова зводить антикризове управління до формування й реалізації 

антикризової стратегії, що включає п'ять етапів, які дублюють підхід стратегічного 

менеджменту: точна, комплексна, своєчасна діагностика стану підприємства; перегляд місії і 

системи цілей підприємства; аналіз альтернатив і вибір стратегії; реалізація обраної 

антикризової стратегії; оцінювання і контроль антикризового стратегічного управління [6]. 
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Реалії життя показують, що складні економічні умови не можуть не відобразитися на 

результатах роботи будь-якого підприємства. Вони знижують його конкурентоздатність як 

на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, рівень економічної безпеки як окремих 

громадян нашої країни, суб’єктів підприємницької діяльності, так і національної економіки 

загалом. 

Для подолання цих проблем треба вдосконалити систему платежів, покращити 

технічний та технологічний стан підприємств, створити сприятливе інвестиційне 

середовище, подолати кризові явища тощо. Показник рівня конкурентоздатності країни 

входить в систему показників оцінки міжнародного інтегрального рівня розвитку країни. 

Підвищуючи фінансові показники діяльності, в гонитві за надприбутками, 

підприємства забувають про підняття позицій підприємства на ринку, про підвищення його 

конкурентоздатності, а це взаємопов’язані величини, бо без достатнього рівня 

конкурентоздатності підприємства неможливо отримати достатній прибуток за результатами 

діяльності. 

Вивченням теоретичних і практичних аспектів підвищення конкурентоздатності 

підприємства займались визначні вчені-економісти, і завжди дані питання були, є і будуть 

завжди актуальними. 

Метою конкурентної політики держави на сьогоднішній день є створення 

сприятливого середовища для підвищення конкурентоздатності підприємств та недопущення 

монополізму в економіці країни, розширення диверсифікації виробництва, ширше залучення 

інвестицій, зниження «тонізації» економіки країни та подолання її негативного впливу на 

рівень конкурентоздатності та економічної безпеки вітчизняних підприємств. 
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Враховуючи, що ринкові умови ведення економіки не допускають державного 

регулювання, але держава вимушена вносити певні корективи для попередження дій 

нечесних підприємств-конкурентів, а також для контролю за дотриманням норм 

законодавства щодо чесної конкуренції, в умовах монополістичної економіки.  Конкурентна 

політика держави повинна спрямовуватись на формування сприятливого середовища для 

здійснення конкуренції, нарощення ефективності конкурентної політики суб’єктів 

підприємництва та захисту їх інтересів на ринку, захисту прав та інтересів споживачів. 

Основне завдання конкурентної політики держави – створення однакових передумов 

для здійснення економічної діяльності усіх без винятку підприємств усіх форм власності та 

їх конкурування на ринку. Тому необхідним є забезпечення подолання монополізму на 

ринку, недопущення недобросовісної конкуренції, знищення перешкод для будь-якого 

підприємства для виходу на ринок, регулювання процесу надання послуг органами влади та 

ціноутворення щодо даного виду послуг, прозоре та чесне здійснення приватизації, 

попередження тіньових проявів в економіці країни, захист вітчизняного ринку, ефективна 

підтримка  українських суб’єктів підприємництва на міжнародному ринку тощо. 

Серед завдань конкурентної політики є:  

- запобігання монополізації товарних ринків,  

- протидія негативним проявам ринкової влади з боку окремих суб’єктів 

господарювання,  

- сприяння розвитку конкурентного середовища, 

- визначення, недопущення та припинення суспільно загрозливих форм шкідливого 

використання об’єктів права власності, 

- регулювання відносин приватної власності як інституту ринкової конкуренції та 

інше [1]. 

Для ефективного функціонування вітчизняних товарних ринків необхідним і 

нагальним є здійснення постійного моніторингу за функціонуванням ринків та рівнем 

конкуренції на них, вивчення кон’юнктури ринків, співвідношення попиту і пропозиції на 

них, активне і цілеспрямоване державне регулювання монополістичних і олігополістичних 

ринків, попередження та обмеження недобросовісної конкуренції. 

Суб’єктом державної конкурентної політики на сучасному етапі в Україні вважається 

Антимонопольний комітет України, основним завданням якого є недопущення, 

попередження недобросовісної конкуренції та захист прав суб'єктів підприємництва на 

ринку. 

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, 

метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності та у сфері державних закупівель. Основним завданням Антимонопольного 

комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та 

пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції; 

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання 

цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; 

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 

4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції; 

5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту 

конкуренції у сфері державних закупівель [2]. 

Кожне підприємство у формуванні власної конкурентної політики зобов’язане пройти 

наступні етапи: 
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1) розробка концепцій розвитку: конкурентного розвитку, сталого розвитку, 

антикризового управління;  

2) розробка основних детермінант розвитку: формування конкрентних переваг на 

основі створення унікальної цінності разом із споживачами, комплексне вирішення проблем 

технічного, економічного, соціального і екологічного розвитку, забезпечення життєздатності 

підприємства на основі застосування системи заходів щодо попередження кризових явищ, 

подолання негативних наслідків кризових явищ [3, с. 296]; 

3) реалізація цілей конкурентного розвитку: розробка інструментів (інновації, 

інвестиції, інтелект, інформація) та шляхів реалізації конкурентної політики (санація, 

реорганізація, реінжиніринг, організаційні зміни). 

Конкурентну політику слід розглядати у широкому та вузькому розумінні. У 

широкому розумінні конкурентна політика – це сукупність заходів економічної політики, 

спрямованих на: поступальний розвиток економіки, підвищення конкурентоспроможності 

продукції та послуг національного товаровиробника, стимулювання прогресивних змін 

структури національної економіки, забезпечення ефективної зайнятості та ін. У вузькому 

розумінні конкурентна політика – це заходи антимонопольних органів держави у сфері 

здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо 

системи захисту конкуренції [1]. 

Отже, ефективна конкурентна політика покликана створювати сприятливий клімат для 

здійснення інновацій та інвестицій, прозорі взаємовідносини між учасниками конкурентної 

боротьби, детінізації національної економіки та подолання бюрократії. Для оцінки 

ефективності конкурентної політики підприємства доцільно також оцінити і конкурентні 

позиції підприємства на ринку. Для їх оцінювання застосовується ряд методик, серед яких 

слід виділити «метод конкурентних переваг», розроблений М. Портером, та вдосконалений 

Білоусовим В.Л., який запропонував оцінювати позицію підприємства на ринку за рядом 

кількісних критеріїв, які згруповані за окремими елементами комплексу маркетингу: 

продукт, ціна, доведення продукту до споживача, (просування продукту) маркетингові 

комунікації, а також показники ділової активності й ефективності діяльності фірми. 
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Капустинська Наталія Анатолівна 

Придюк О.М. 

Івано – Франківський коледж ЛНАУ 

 

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ  РІШЕНЬ 

 

Сучасні умови ведення бізнесу та нові вимоги управління потребують новітніх моделей 

обліково-інформаційного забезпечення менеджменту на підприємстві, що зумовлює 

необхідність розробки стратегічно орієнтованих систем обліку. Логічною передумовою 

констатації прийнятності стратегічного обліку для підприємств України повинен стати 
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аналіз причин доцільності розробки обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління з метою конкретизації вимог, які висуваються менеджментом підприємства до 

побудови стратегічно орієнтованої системи обліку. 

На початку третього тисячоліття Україна докладає багато зусиль до інтеграції в сучасну 

європейську та світову співдружність. Цей факт безпосередньо пов’язаний з необхідністю 

доведення до високого рівня всіх сфер економічного життя країни. 

Вітчизняні підприємства перебувають на дуже складному етапі свого розвитку. Поряд з 

економічною кризою, постійними змінами податкового законодавства йдуть процеси 

накопичення досвіду в галузі, які формують нові антикризові форми господарювання, що 

вимагають від менеджменту підприємства заходів з формування та зміцнення 

конкурентоспроможності в умовах постійних змін зовнішнього середовища. 

Сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу діяльності як своїх 

підрозділів, так підприємства в цілому. Техніко-економічні, фінансові та інші показники 

виробничо-фінансової діяльності, які використовуються в обліково-аналітичній практиці, так 

як і методи їх оцінки і використання в системі ефективного управління підприємством, 

мають суттєві недоліки. В даних умовах найбільш важливим елементом управління 

господарською діяльністю є бухгалтерський облік. Облікова та аналітична інформація 

повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань, які використовуються на 

різних рівнях управління підприємством. Для цього необхідно сформувати та реалізувати 

обліково-аналітичну систему. 

Важливим етапом освоєння системи обліку має аналіз досвіду та напрацювань 

вітчизняної і закордонної обліково-аналітичної школи, теорії і практики менеджменту та 

чітке розуміння завдань та потреб, що стоять перед системою бухгалтерського обліку в 

умовах ринкової економіки. 

Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології формування обліково-

аналітичної системи внесли наступні науковці: Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина,     А.М. 

Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.Б. Івашкевич, В.А. Константинов,  І.О. Ламикін, 

Ю.Я. Литвин, В.С. Лень, Б.Г. Маслов., І.А. Маслова, Ю.А. Мішин,        Л.В. Нападовська, Б. 

Нідлз, Л.К. Сук, В.Ф. Палій, Г.О. Партин, І.І. Поклад, П.В Попова, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, 

Г.О. Фалько, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет. 

Однак, проблемі визначення місця і ролі облікової-аналітичної системи для прийняття 

управлінських рішень не було приділено належної уваги. 

Метою обліково-аналітичного забезпечення менеджерів фірми є забезпечення 

управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією 

для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. Управління підприємством 

вимагає систематичної інформації про господарські процеси, їх характер і обсяг, про 

наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові 

результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного 

бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій звітності, яка використовується не 

тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання 

інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і 

економіки загалом. 

Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми власності. 

Недбалість і неточність у системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих 

збитків. Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий потік первинних 

документів, постійне виконання арифметичних операцій, перевірка правильності розрахунків 

і здійснення операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних ділянках обліку тощо. 

Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на прийнятих у світовій практиці 

методологічних принципах і підходах до аналітичних досліджень, спрямованих на всебічний 

вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та зміцнення його 

фінансових позицій на ринку. 
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Отже, на наш погляд, основним джерелом інформаційного забезпечення у 

функціонуванні підприємства є обліково-аналітична інформація. У період поглиблення 

ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, що покликані 

вирішувати бухгалтерський облік та економічний аналіз. Стрімкий розвиток науково-

технічного прогресу, впровадження інноваційних технологій та поява нових організаційних 

форм виробництва зумовлюють ускладнення управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення системи 

інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної 

інформації, її обробки та зберігання, що є необхідною умовою для ефективного управління 

підприємством. 

Проте питанням структури та класифікації основних складових обліково-аналітичного 

забезпечення доцільно приділити більше уваги, як системі ефективного інформаційного 

управління переробними підприємствами АПК. 

Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінського обліку 

викликане, зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, 

відповідно, умов економічної діяльності, умов виробництва, розвитком системи 

розгалужених взаємозв'язків з іншими інформаційними системами управління 

підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і 

техніко-економічних характеристик сучасного програмного забезпечення збору, обробки і 

передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі комп'ютеризації обліково-

аналітичного процесу. 

Аналіз практики діяльності українських підприємств дає підстави констатувати, що 

відсутність необхідного обліково-аналітичного забезпечення призводить до того, що 

організації або формують фінансові результати недостовірно, або ставляться до формування 

її елементів формально. Своєю чергою, через це організаціям складно орієнтуватися у 

подальшому розвитку, знижується їх конкурентоспроможність і стійкість, що зрештою може 

призвести до фінансової неспроможності та банкрутства. 

Визначальну роль в інформаційній системі менеджменту займає система обробки 

даних. 

Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім вони проходять 

трансформацію, або процес, що передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу 

(такі як класифікація, сортування, підрахунок, підсумки), які трансформують дані в 

інформацію. Інформаційно-процесійні системи також, як правило, використовують склад 

даних або їх акумулювання. Вихід даних – це звіти, документи, інші системні кінцеві 

показники, які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання 

поставлених завдань. 

Таким чином, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як 

процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, 

координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає у швидкому та надійному 

передаванні даних. 

Потреби різних організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту 

задовольняють п'ять головних типів інформаційних систем: діло–процесійні , офісно-

автоматизаційні, управлінсько- інформаційні, системи підтримки рішення, системи 

підтримки виконання рішень. 

Обліково-аналітична система складається з елементів, які взаємодіють між собою, 

залежать одне від одного і формують єдине ціле. Ми вважаємо, обліково-аналітичну систему 

можна представити як сукупність наступних складових: обліку, аналізу та аудиту (рис. 1).  
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Облікова інформація як впливовий фактор виробничого процесу або окремих елементів 

даного процесу може бути деталізована за напрямами її використання в сфері управління 

конкретними видами діяльності, складними внутрішньовиробничими відносинами, 

економікою підприємства вцілому, відносинами з контрагентами, ринком. 

Часто на практиці дана класифікація обліково-аналітичної інформації залежить від 

сформованої структури управління підприємством. Групування за елементам виробничого 

процесу розкриває функціональні особливості побудови апарату управління. В її основі 

лежить розмежування всієї системи управління підприємством за функціями та стадіями 

управлінської діяльності. На основі даної класифікації для кожного підрозділу, виду 

діяльності виділяються її специфічні види. В подальшому вона може бути деталізована за 

видами сировини та матеріалів, засобів праці, продукції, особливостями економічних 

відносин і зв’язків . 

Таким чином, інформаційним забезпеченням управління діяльністю підприємства 

повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична система, яка являє собою 

сукупність облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних, які сприяють 

прийняттю управлінських рішень на макро- і мікро- рівнях. Основним принципом, що 

забезпечує ефективність функціонування обліково-аналітичної системи, є безперервність 

взаємодії її складових: обліку, аналізу та аудиту.  

Обліково-аналітична інформація є основним джерелом застосування аналітичних 

процедур у системі прийняття управлінських рішень, застосування яких дозволяють 

побудувати інформаційну модель системи управління на основі обліково-аналітичного 

забезпечення. Сучасні ринкові умови функціонування підприємства характеризуються 

високою гнучкістю управління. Критерії, яким повинна відповідати обліково-аналітична 

інформація, дають можливість стверджувати, що стабільним і абсолютним є тільки кількісні 

критерії, однак як надлишок, так і її нестача негативно впливають на процес прийняття 

управлінських рішень та на ефективність його реалізації. Сформована інформаційна модель 

буде працювати тільки за умови, що отримана обліково-аналітична інформація буде 

відповідати якісним характеристикам. За таких умов реалізація прийнятого управлінського 

рішення буде мати ефективні результати для підприємства. В іншому випадку, модель не 

буде забезпечувати позитивного результату для системи управління, а отже негативний 

ефект. Питання формування інформаційної моделі для системи управління безпосередньо 
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пов’язане з принципами та методикою побудови такої моделі, специфікою інформаційних 

систем, рухом і обробкою інформації. 
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Вишнянський коледж Львівського НАУ 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Вітчизняні підприємства перебувають на дуже складному етапі свого розвитку. Поряд з 

економічною кризою, постійними змінами податкового законодавства йдуть процеси 

накопичення досвіду в галузі, які формують нові антикризові форми господарювання, що 

вимагають від менеджменту підприємства заходів з формування та зміцнення 

конкурентоспроможності в умовах постійних змін зовнішнього середовища. 

Метою обліково-аналітичного забезпечення менеджерів фірми є забезпечення 

управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією 

для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. Управління підприємством 

вимагає систематичної інформації про господарські процеси, їх характер і обсяг, про 

наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові 

результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного 

бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій звітності, яка використовується не 

тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання 

інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і 

економіки загалом. 

 Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми власності. 

Недбалість і неточність у системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих 

збитків. Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий потік первинних 

документів, постійне виконання арифметичних операцій, перевірка правильності розрахунків 

і здійснення операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних ділянках обліку тощо.  

Основним джерелом інформаційного забезпечення у функціонуванні підприємства є 

обліково-аналітична інформація. У період поглиблення ринкових відносин та 

глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, що покликані вирішувати 

бухгалтерський облік та економічний аналіз. Стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу, впровадження інноваційних технологій та поява нових організаційних форм 

виробництва зумовлюють ускладнення управління господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення системи інформаційного 
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забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної інформації, її 

обробки та зберігання, що є необхідною умовою для ефективного управління підприємством. 

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень з метою розв'язання економічних проблем 

зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікової 

інформації суб'єктами господарювання для задоволення різноманітних інформаційних 

потреб і прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і 

досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої облікової 

інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової 

інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які 

вони можуть приймати на основі цієї облікової інформації.  

 Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за 

рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню процесу 

управління, зокрема розробленню та реалізації управлінських рішень. Інформаційне 

забезпечення – це якісне інформаційне обслуговування управлінського персоналу 

підприємства шляхом створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та 

перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для ефективного 

ведення процесу управління та прийняття відповідних управлінських рішень. 

 Для успішного управління документообігом, оперативного одержання потрібної 

інформації та її обробки для прийняття рішення з потоку документації (поза залежністю від її 

характеристик: фінансова, технічна, нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна 

особлива система керування документами. Ця система повинна вирішувати завдання 

швидкого й якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства, 

забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансово-економічної 

інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних економічних 

ситуаціях. Так само в межах цієї системи повинні використовуватися програмні продукти, 

що дають змогу здійснювати планування, аналіз і оптимізацію фінансової діяльності.  

Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами інформаційної системи 

підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, фінансової та 

інших видів інформації, забезпечення зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією 

про фінансовий стан і результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – 

функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів досліджує 

наявність, структуру, динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх 

використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан підприємства. 

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою 

прийняття управлінських рішень.  

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу роль в 

функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних 

структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Під 

системою розуміють сукупність множин взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну 

цілісність. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є:  

 аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;  

 облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгалтерського 

обліку з додаванням нефінансових показників;  

 контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, 

обліку та за достовірністю аналітичних даних;  

 планування діяльності підприємства за її основними видами: операційної, 

інвестиційної, фінансової, податкової та підприємства загалом;  
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 формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової облікової 

та аналітичної інформації.  

Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб менеджменту є суттєвим 

елементом розвитку економіки. Домінуючі підходи до формування інформаційних потоків 

обліково-аналітичного спрямування поступаються місцем новому підходу, основним 

принципом якого є забезпечення корисності для прийняття управлінських рішень. 

Відповідно в новітній економіці різко зростає цінність інформації. Зовнішнє нестабільне 

оточення вимагає від підприємств розроблення складніших та деталізованіших систем 

управління. Кожний етап якісного переходу до нової концепції управління характеризується 

різкими змінами на макро- та мікроекономічному рівні.  

Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінського обліку 

викликане, зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, 

відповідно, умов економічної діяльності, умов виробництва, розвитком системи 

розгалужених взаємозв'язків з іншими інформаційними системами управління 

підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і 

техніко-економічних характеристик сучасного програмного забезпечення збору, обробки і 

передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі комп'ютеризації обліково-

аналітичного процесу. 

Визначальну роль в інформаційній системі менеджменту займає система обробки 

даних. Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім вони проходять 

трансформацію, або процес, що передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу 

(такі як класифікація, сортування, підрахунок, підсумки), які трансформують дані в 

інформацію. Інформаційно-процесійні системи також, як правило, використовують склад 

даних або їх акумулювання. Вихід даних – це звіти, документи, інші системні кінцеві 

показники, які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання 

поставлених завдань.  

Таким чином, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як 

процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, 

координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає у швидкому та надійному 

передаванні даних.  

Процес формування обліково-аналітичного забезпечення, що охоплює менеджмент 

підприємства, схематично відображено на рис. 1. 

 Отримуючи інформацію, користувачі досить часто переслідують різні цілі, тому 

змінюється кількість і цінність інформації, що відповідає методологічним засадам організації 

фінансового та управлінського обліку. 

 
 

Рис. 1. Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 
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Отже, ступінь релевантності інформаційного блока для прийняття управлінських 

рішень залежить від цілей окремої людини, тобто велика частина інформації 

використовується для вироблення кількох управлінських рішень і кількома особами, які 

приймають ці рішення. Загальною цінністю цієї частини інформації є сума значень щодо її 

кількості та якості в кожному рішенні, яку на практиці визначити досить важко. Головна 

проблема полягає в неможливості в період збору інформації врахувати численні аспекти 

використання всіх її видів. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазаначити, що обліково-аналітичне забезпечення 

системи менеджменту підприємств відіграє велику роль у забезпеченні прийняття 

ефективних управлінських рішень, проте в сучасних умовах господарювання вимоги і 

критерії до інформаційної бази обліково-аналітичної системи істотно змінюються у зв’язку із 

зростанням корисності економічної інформації, якісних змін у формах внутрішньої звітності, 

відборі оптимального переліку показників первинної звітності та розрахункових показників 

економічної ефективності функціонування підприємств. Зростання вимог до кількісних і 

якісних характеристик інформаційної бази менеджменту спонукають до перегляду 

кваліфікаційних характеристик працівників обліково-аналітичних та економічних служб 

підприємств. 

Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні завдання 

управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про 

господарські процеси та зв'язки із зовнішнім середовищем. 

 

Савоник Т.В. 

к.е.н., доц. Ковальова О.В. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ НИМИ 

 

Складовою успішного розвитку підприємництва є ефективна та раціональна 

організація бухгалтерського обліку. Ефективність обліку значно підвищується, якщо його 

інформація є повною, своєчасною і динамічною, що обумовлює необхідність автоматизації 

облікової інформації. Тому перед підприємствами, котрі прагнуть ефективно організувати 

свою діяльність, постає завдання обрати і запровадити програмний продукт для 

автоматизації обліку та управління, котрий якомога більше задовольнятиме їх вимоги. 

Автоматизація допомагає домогтися максимальної керованості своєї компанії, 

відчувати зміни ринку і мати можливість швидко на них реагувати. Одним з основних 

показників ефективності роботи підприємства є його продуктивність: якість, кількість і 

швидкість обробки інформації.  

Застосування комп’ютерної техніки для автоматизації обліку та управління на 

підприємствах має як переваги та недоліки. Як перевагу, можливо визначити, що сучасні 

комп’ютерні засоби дозволяють значно полегшити працю бухгалтерів та знизити 

трудомісткість окремих операції, зменшити кількість помилок при складанні первинних 

документів та зведених облікових регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію, як 

недолік (особливо для малих підприємств) – високу вартість комп’ютерного обладнання та 

програмного забезпечення, що не завжди може дозволити собі підприємство з невеликими 

обсягами діяльності. 

В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська 

інформація використовуються набагато ширше, ніж при ручній обробці даних. Можна 
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виділити три категорії користувачів автоматизованої системи обліку: керівники, користувачі 

з прямим фінансовим інтересом, тобто особи, зацікавлені в стабільному фінансовому стані 

підприємства (інвестори, кредитори), та користувачі з непрямим фінансовим інтересом 

(державна податкова адміністрація, фондові біржі, урядові організації, працівники 

підприємства, покупці продукції, що випускається, тощо). 

Основним джерелом доходу для сільськогосподарських підприємств є реалізація 

сільськогосподарської продукції. Тому важливо ефективно організувати облік виробництва і 

реалізації сільгосппродукції на підприємстві та автоматизувати його. Поліпшення організації 

обліку готової продукції також є основним способом досягнення ефективності діяльності 

підприємства.  

Згідно П(С)БО 9 «Запаси» готовою продукцією є продукція, що виготовлена на 

підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, 

передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Для сільськогосподарського підприємства, доцільно застосовувати комп’ютерну 

техніку, здатну ідентифікувати окрему одиницю готової продукції. Використання такої 

техніки є необхідним, оскільки це дає змогу отримати інформацію про всі операції в даний 

момент та в місці їх здійснення. Застосування комп’ютерної техніки актуальне тому, що в 

такому разі інформація реєструється та обробляється в режимі реального часу і система 

управлінського обліку оперативно реагує на можливі відхилення основних показників 

діяльності. Це дозволяє ефективно управляти динамічною системою пересування місцями 

збереження й обробки готової продукції, в будь-який час володіти повною інформацією про 

асортимент вхідних і вихідних товарно-матеріальних потоків. 

Використання комп'ютерної техніки для обліку реалізації готової продукції на 

багатьох виробничих підприємствах зазвичай здійснюється без застосування узагальнюючих 

документів, виняток становить формування оборотно-сальдової відомості за рахунком 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» (готова продукція). Цей документ 

характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової продукції. Однак цього 

недостатньо, тому ми вважаємо за доцільне на підставі первинних документів складати 

реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно формувати за 

напрямками реалізації. 

Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та процесу її 

реалізації за своїми процесами аналогічна до звичайної паперової форми обліку. Але існують 

деякі відмінності між журнально-ордерною й автоматизованими обліковими формами, які 

полягають у послідовності виконання операцій і збереження даних. Застосування 

автоматизованого обліку готової продукції на підприємстві дає змогу повністю позбутися 

помилок, які виникають на етапі перенесення даних з одного первинного документа до 

іншого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів. При автоматизованій формі 

процес введення вхідної інформації проводиться тільки один раз і частково контролюється 

програмним забезпеченням, решта процесів – складання реєстрів, звітності тощо – 

проводиться автоматично. Автоматизована форма ведення бухгалтерського є кращою тим, 

що програмне забезпечення дає змогу перевірити повноту, правильність заповнення регістрів 

відповідно до нормативних актів, швидко виявити помилку і вказати способи її виправлення. 

Таким чином, автоматизація обліку забезпечує підвищення достовірності та оперативності 

надання  інформації [2, 3]. 

Контроль за наявністю й рухом матеріальних цінностей підприємства – це одне із 

завдань бухгалтерського обліку, що перетинається із завданнями складського обліку. Це 

завдання вирішене в «1С:Бухгалтерії 8». При реалізації матеріальні цінності враховуються в 

розрізі позицій номенклатури, партій і складів. Завдяки програмному забезпеченню рух 

обліку готової продукції стане більш зрозумілим. 

Використання автоматизованої техніки для обліку готової продукції та її реалізації 

забезпечує автоматизоване виконання таких робіт: 

- документування операцій з обліку готової продукції; 
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- ведення інформаційної бази про надходження готової продукції з виробництва; 

- визначення стану запасів готової продукції; 

- перевірку виконання планів з відвантаження й реалізації продукції; 

- визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг. 

Звіт «Оборотна відомість з готової продукції» забезпечує визначення кількісного 

руху, тобто залишків на початок і кінець, оприбуткування та вибуття готової продукції за 

певний період. Період може бути заданий довільно. Цей звіт забезпечує перевірку 

правильності ведення кількісного аналітичного та бухгалтерського обліку готової продукції в 

системі. Розбіжності в результатах за цим звітом та аналітичним бухгалтерським звітом 

Оборотно-сальдова відомість з рахунка, сформованого за одним й тим самим рахунком, 

показують, що при проведенні документів у роботі з готовою продукцією трапляються 

помилки в господарських операціях деяких документів. 

Відомість «Залишки готової продукції» показує залишки готової продукції по 

вибраному сільськогосподарському підприємству, підрозділу, плану рахунків, рахунку, 

постачальнику і забезпечує перевірку правильності ведення кількісного аналітичного та 

бухгалтерського синтетичного обліку в системі. Розбіжності в результатах за цим звітом та 

бухгалтерським звітом, що показує сальдо з рахунка, сформовані одним і тим самим 

рахунком, вказують на помилки в господарських операціях документів. 

Бухгалтер може формувати звіт за певними параметрами: підприємство, підрозділ, 

вид готової продукції або група видів готової продукції, виробник, постачальник, 

конкретний рахунок або план рахунків, валюта звіту тощо. 

Звіт «Залишки готової продукції» показує залишки по вибраному підприємстві, 

підрозділі, плані рахунків, рахунку, постачальнику, за якими рух за вибраний період не 

відбувався. Результати формування звіту аналогічні до результатів формування звіту 

«Залишки готової продукції». 

Особливе значення при організації автоматизованого процесу обліку готової 

продукції та її реалізації має використання бухгалтером функцій для отримання довідкової 

інформації. Бухгалтер на підставі наявних в інформаційній базі даних отримує на екрані або 

друкувальному пристрої необхідну для контролю (перевірки) інформацію. Шляхом 

використання в системі автоматизованого формування документа, за обраними даними, 

бухгалтер здійснює контроль (перевірку) за такими основними параметрами: 

-  контроль за правильністю припустимої кореспонденції бухгалтерських рахунків, 

шляхом використання довідника «проводки господарських операцій». При виявленні 

помилок бухгалтер переглядає формування даних у первинних документах і робить зміни 

відповідно до діючої системи обліку; 

-  контроль за повнотою вихідної інформації шляхом порівняння первинних даних і 

даних, що беруть участь у розрахунку; 

-  контроль за правильністю здійснення розрахунків (алгоритм вирішення завдання); 

-  своєчасність здійснення розрахунків і відображення результатів на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

-  контроль взаємозв'язку показників в інформаційній базі. 

Особливу увагу слід приділити можливості автоматизації розрахункових операцій між 

підприємствами та реалізації готової продукції через Інтернет. Впровадження в обліковий 

процес комп'ютерної техніки зумовило заміну паперових носіїв інформації технічними з 

наданням їм, відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку,  юридичної сили [4]. 

Отже, на даний час залишається досить актуальною проблема дослідження 

можливостей програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку готової 

продукції. Для вирішені цього питання потрібно обрати таке програмне забезпечення, яке 

спиралося б на системну комплексну оцінку. Крім того, ведення бухгалтерського обліку за 

допомогою сучасних комп’ютерних систем надасть підприємству можливість заощадити 

один з найважливіших ресурсів – час, який можна використовувати для ухвалення рішень, 
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для більш поглибленого аналізу господарської діяльності підприємства, планування і 

прогнозування. 

В умовах конкурентної боротьби для підприємства особливий інтерес має процес 

моделювання різних сторін господарської діяльності. За наявною інформацією в базі даних 

та базі моделей можна проаналізувати рентабельність виробництва і реалізації продукції; 

змоделювати рентабельність продукції на майбутні періоди; внести конкретні пропозиції 

щодо організації виробництва готової продукції чи про припинення випуску нерентабельних 

її видів. Досліджене програмне забезпечення забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять 

перед бухгалтерською службою підприємства.  
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також між ними 

і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових розрахунків. Ці 

взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їх функціях – коштів обігу і коштів 

платежу. При цьому підприємство водночас є постачальником для одних і покупцем для 

інших. 

Контрагент (лат. Contrahens - домовлятися; contra - проти + agens - діючий; con-trahere 

взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах [1]. 

Контр- або проти відбувається з протиставлення однієї сторони іншій, в договорі 

кожному з зобов'язань сторін взаємно протистоїть (кореспондує) право іншої сторони і 

навпаки. У цивільно-правових відносинах під контрагентом розуміється одна зі сторін 

договору. У ролі контрагента виступають обидві сторони договору по відношенню один до 

одного. Кожен з партнерів, що укладають контракт, вважається контрагентом. Контрагентом 

можуть називати, наприклад, підрядника - фізична або юридична особа, що зобов'язується 

зробити певну роботу, згідно із завданням замовника, отримуючи за це винагороду [2]. 

Розрахунки з дебіторами та кредиторами пов’язані з вхідними та вихідними 

фінансовими потоками. Стан цих розрахунків у певний момент часу розкривається через 

суми дебіторської та кредиторської заборгованості на цей момент. Таким чином, облік 

розрахунків з дебіторами та кредиторами полягає у визначенні сум дебіторської та 

кредиторської заборгованості підприємства, оцінки і класифікації їх для відображення у 

фінансовій звітності.  

Найбільш загальна класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості за 

строками погашення — це поділ її на довгострокову і поточну. 

У таблиці 1 наведено класифікацію розрахунків з контрагентами. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Таблиця 1  

Класифікація розрахунків з контрагентами 

Класифікаційна ознака Вид розрахунків 

За способом економічного групування в 

бухгалтерській звітності 

з покупцями і замовниками 

з постачальниками і підрядниками 

з різними дебіторами і кредиторами 

За формою  
грошові (готівкові, безготівкові) 

негрошові (взаємозалік ) 

За категорією контрагентів 

з фізичними особами 

з юридичними особами 

з державою 

Джерело: побудовано на підставі [3, с.121] 

 

Для обліку розрахунків із дебіторами (дебіторської заборгованості) призначено 

рахунки синтетичного обліку 34 «Короткострокові векселі одержані» (активний), 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (активні 

або активно-пасивні) та пасивний рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів». 

Для обліку розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями призначено рахунки 

класу 5 «Довгострокові зобов’язання» (рахунки 50 — 55). Розрахунки за поточними 

зобов’язаннями обліковують на рахунках класу 6 «Поточні зобов’язання» (рахунки 60 — 68). 

Ці рахунки, у принципі, є пасивними, проте на окремих субрахунках синтетичних рахунків 

63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, а й дебетовим [4].   

Порядок та форми розрахунків між постачальниками та покупцем визначаються в 

господарських договорах, складання і використання яких регламентовано Господарським 

кодексом України [5].  

Це найбільш поширена і важлива підстава виникнення зобов’язань, основна форма 

реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Обов’язковою умовою 

укладання договорів має бути максимально точне відображення зобов’язань обох сторін. 

Формування підсистеми бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами є 

найважливішим завданням комплексної інформаційної системи для забезпечення 

життєздатності підприємств, тому що інформація про розрахунки є первинною інформацією 

в ефективному управлінні господарською діяльністю. Вона забезпечує збір, структурування 

даних, формування зведених звітів, що представляють базу для проведення аналітичних 

процедур і об'єкт контролю. 
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СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ОБЛІКУ 

 

Прoблемa здiйснення сoцiaльних витрaт пoв’язaнa нaсaмперед iз сoцiaльним зaхистoм 

прaцiвникiв, отже, із здійсненням первного кола соціальних виплат. Сoцiaльнa склaдoвa 

дiяльнoстi пiдприємств є присутньoю пiд чaс здiйснення всiх видiв дiяльнoстi  нa всiх стaдiях 

i прoцесaх, щo пiдтверджує склaднiсть прoцесу oблiку i кoнтрoлю сoцiaльних витрaт. 

Сoцiaльними витрaтaми ввaжaють вибуття рiзних видiв екoнoмiчних ресурсiв 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвчих, сoцiaльнo-екoнoмiчних i мoрaльнo-психoлoгiчних гaрaнтiй, якi 

спрямoвaнo нa  зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб фiзичних чи юридичних oсiб. А соціальними 

виплатами вважаємо виплату коштів працівникам підприємства та іншим фізичним і 

юридичним особам. 

Oблiк i aнaлiз сoцiaльних витрaт є нaпрямoм дoслiдження O.I. Пaцули, Т.O. 

Стрибулевич,  Г.Г. Фoменкa,  O.O. Яременкa тa iнших. Соціальні виплати є соціальними 

витратами підприємства, їх складовою частиною, яка має доволі різнобічну характеристику, 

а, отже, і класифікацію та особливості відображення в обліку. До того ж, соціальні виплати є 

присутніми у всіх підприємствах, тоді як інші складові соціальних витрат, наприклад 

подарунки до свят, витрати на покращення екологічного стану тощо можуть і не мати місця 

у діяльності сьогоденних аграрних підприємств. Взaгaлi, нa aгрaрних пiдприємствaх 

Миколаївської області нaйпoширенiшими нaпрямaми сoцiaльних витрaт є сoцiaльнi виплaти 

прaцiвникaм, витрaти нa сoцiaльне стрaхувaння, зoкремa вiдрaхувaння нa сoцiaльнi зaхoди тa 

удoскoнaлення умoв i oхoрoни прaцi. 

Маємо на меті визначити види соціальних виплат за класифікаційними ознаками 

соціальних витрат та визначити їх особливості обліку. 

Бiльшiсть дoслiдникiв сoцiaльнi витрaти пoдiляються нa oбoв’язкoвi тa дoдaткoвi [1].  

Дo oбoв’язкoвих сoцiaльних витрaт вiднoсяться: витрaти нa зaбезпечення сoцiaльних 

виплaт прaцiвникaм, якi є зaкoнoдaвчo встaнoвленими (oбoв‘язкoвi сoцiaльнi виплaти 

прaцiвникaм); витрaти, у виглядi внескiв нa зaгaльнooбoв’язкoве держaвне сoцiaльне 

стрaхувaння; витрaти нa удoскoнaлення умoв i oхoрoну прaцi; iншi витрaти.  

Дo дoдaткoвих сoцiaльних витрaт вiднoсяться: витрaти нa зaбезпечення дoдaткoвих 

сoцiaльних пoтреб прaцiвникiв, щo виплaчуються зa рaхунoк прибутку (дoдaткoвi сoцiaльнi 

виплaти прaцiвникaм); витрaти нa фiнaнсувaння сoцiaльних прoектiв, в тoму числi видaтки 

нa блaгoдiйну дiяльнiсть тa iншi виплaти сoцiaльнoгo хaрaктеру, щo здiйснюються нa 

кoристь iнших фiзичних чи юридичних oсiб;  витрaти нa утримaння oб‘єктiв сoцiaльнoї 

iнфрaструктури, щo перебувaють нa бaлaнсi пiдприємств. 

Отже, обов’язковими виплатами на підприємстві є виплати, які передбачено 

законодавством, зокрема виплата заробітної плати на рівні, не нижче встановленого 

законодавчо, додаткової заробітної плати, виплата лікарняних, відпустних тощо. 

Додатковими соціальними виплатами є виплати, зазначені у колективному договорі, які 

сплачуються за рахунок прибутку підприємства. Такими виплатами можуть бути виплати до 

професійних свят, ювілеїв, певних подій у житті працівника тощо. 

Відповідним чином соціальні виплати поділяються за такими класифікаційними 

ознаками як джерело фінансування (собівартість або чистий прибуток); можливість 

регулювання підприємством (нерегульовані та регульовані). Також соціальні виплати 

аналогічно можна поділити на поточні (наприклад, заробітна плата) і разові (наприклад, до 

50-річчя). Внутрішні соціальні виплати спрямовані для працівників підприємства, зовнішні – 

грошові виплати іншим фізичним або юридичним особам (наприклад, виплата з нагоди 

професійного свята пенсіонерам, які були працівниками підприємства). 
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Зазначену вище класифікацію соціальних витрат було доповнено [2], тому аналогічно 

проаналізуємо соціальні виплати у таблиці 1.  

Тaблиця 1  

Клaсифiкaцiя сoцiaльних виплат aгрaрних пiдприємств 

Клaсифiкaцiйнa oзнaкa Вид сoцiaльних виплат 

aгрaрнoгo пiдприємствa Aнaлiтичнi рaхунки дo 

субрaхунку 949 «Iншi 

витрaти oперaцiйнoї 

дiяльнoстi»,  

рaхунку 66 «Рoзрaхунки зa 

виплaтaми прaцiвникaм»,  

рaхунку 65 «Рoзрaхунки зa 

стрaхувaнням» 

Зa oбoв’язкoвiстю 

здiйснення 

Oбoв’язкoвi  

Регулюючi 

Зaoхoчувaльнi 

Прoфспiлкoвi 

Дoбрoвiльнi  

Зa ступенем держaвнoгo 

регулювaння 

Реглaментoвaнi 

Не реглaментoвaнi 

Джерелo: побудовано з використанням [2] 

Щодо первинного обліку соціальних виплат, то первинним документами є документи 

по витрачанню коштів – видатковий касовий ордер, платіжна відомість, патіжне доручення. 

Також зазначено в таблиці 1 рахунки та субрахунки, які використовують на підприємствах 

для відображення соціальних виплат. Aнaлiтичний oблiк сoцiaльних виплат ведуть зa видaми 

сoцiaльних виплат тa прaцiвникaми. Відображення соціальних виплат у фінансовій звітності 

підприємств є таким: стaття «Пoтoчнa кредитoрськa зaбoргoвaнiсть зa рoзрaхункaми з 

бюджетoм»  (кoд рядку 1620) та стaття «Пoтoчнa кредитoрськa зaбoргoвaнiсть зa 

рoзрaхункaми з oплaти прaцi» (кoд рядку 1630) фoрми фiнaнсoвoї звiтнoстi 1 «Бaлaнс (звiт 

прo фiнaнсoвий стaн)»; стaття «Витрaти нa oплaту прaцi» (кoд рядку 2505), стaття 

«Вiдрaхувaння нa сoцiaльнi зaхoди» (кoд рядку 2510), стaття «Чистий прибутoк (збитoк)» 

(кoд рядку 2350), стaття «Iншi oперaцiйнi витрaти» (кoд рядку 2180) фoрмa фiнaнсoвoї 

звiтнoстi 2 «Звiт прo фiнaнсoвi результaти (звiт прo сукупний дoхiд)». 

Зазначимо, що для аналізу, контролю, планування соціальних виплат підприємств, 

зокрема і аграрних, доцільним є ведення внутрішньої звітності соціальних виплат. 
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ДОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ВІДПУСТКА: ЗАКОНОДАВЧО-ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

Працівники, які працюють за трудовим договором з підприємствами та організаціями 

незалежно від форм власності мають повне право на відпустки. 

Відпустка – це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається 

працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати [1]. 

На кожному підприємстві є працівники, які мають дітей, а відтак, і право на додаткові 

соціальні відпустки. Додатковою соціальною відпусткою є додаткова до основної щорічної 



207 
 

відпустки кількість днів відпустки, яка надається працівнику за певиних умов на підставі 

заяви та відповідного документального оформлення. 

Отже, додаткова соціальна відпустка – це відпустка, що може надаватися в будь – 

який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати 

народження дитини – до чи після [1]. На перший погляд, досить просте питання, але на 

практиці виникає безліч варіантів її надання, оформлення, відшкодування тощо, що стало 

підставою для наукових досліджень у зазначеному напрямі. 

Зазначимо, що право піти у відпустку на дітей для прийомних батьків з’явилося лише 

із 2010 року. Протягом 2003–2009 рр. відпустку надавали тривалістю 7 і 14 календарних днів 

відповідно. З 1997 року по 2003 рік її тривалість становила 5 календарних днів незалежно від 

кількості підстав. Отже, слід урахувати зазначений порядок змін при наданні відпусток за 

попередні роки чи виплати грошової компенсації в разі звільнення [2].  

Відповідно  до Закону України «Про відпустки» право на додаткові відпустки мають:  

- жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років; 

- жінка, яка працює і має дитину – інваліда; 

- жінка, яка усиновила дитину; 

- мати інваліда з дитинства підгрупи А I групи; 

- одинока мати (батько); 

- батько інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує його без матері (у тому 

числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);  

- особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи 

одному із прийомних батьків [1]. 

Право на додаткову соціальну відпустку залежить від віку дитини. 

Наявність неповнолітніх дітей або ж повнолітньої дитини–інваліда є окремими 

підставами для надання такої відпустки. А поєднання цих двох підстав (наприклад, в 

працівниці є дві неповнолітні дитини, одна з яких є інвалідом) дає право на підвищений 

розмір такої відпустки. 

Починаючи з 2010 року і до сьогоднішнього дня тривалість відпусток на дітей 

становить 10 календарних днів, у випадку якщо є дві і більше підстави надають 17 

календарних днів. Період зазначеної вище відпустки, як і у випадку зі щорічною, 

подовжують на святкові та неробочі дні [3]. 

За наявності відповідних підстав  і підтвердних документів відпустку на дітей 

можна взяти в перший рік роботи ще до відпрацювання шести місяців. Але якщо працівник 

протягом поточного року вже скористався відпусткою за попереднім місцем роботи 

(отримав за неї компенсацію), новий роботодавець у цьому році відпустку не надає. 

Право на «дитячу» відпустку можна втратити також, коли працівник або дитина 

втратить відповідний статус, а саме: 

- одинока жінка виходить заміж та її чоловік всиновлює дітей; 

- з дитини зняли інвалідність; 

- працівника позбавили батьківських прав; 

- дитина помирає [2]. 

Тоді останній рік, за який нададуть відпустку, той, коли відбулася відповідна подія. 

Відпустка на дітей документально оформляється на підставі заяви працівника, копії 

свідоцтва про народження дітей та наказу керівника «Про надання додаткової соціальної 

відпустки». У наказі про надання відпустки зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, 

посада, місце роботи працівника; вид, дата початку та строк відпустки; період, за який вона 

надається. 

Оплата за час відпустки належить до фонду оплати праці.  А доходи у вигляді 

заробітної плати, як встановлює Податковий кодекс України, включаються до загального 

оподатковуваного доходу фізичної особи. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, узагальнимо особливості надання додаткових 

відпусток на дітей [4]. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1086.523.0
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По-перше право на додаткову відпустку виникає раз на рік і не залежить від 

відпрацьованого часу. У випадку звільнення робітника має право відгуляти таку відпустку в 

повному обсязі або отримати грошову компенсацію. 

По-друге на додаткову відпустку на дітей розповсюджується загальні права переносу 

або продовження відпусток, яка встановлена ст. 11 Закону про відпустки. 

По-третє, роботодавець взагалі не має права відкликати працівника із додаткової 

відпустки на дітей. 

По-четверте, додаткова відпустка на дітей дається зверх всіх інших відпусток. 

По-п’яте, на додаткову відпустку на дітей мають право особи які працюють за 

сумісництвом. 

По-шосте, як ми вже казали строку давності після якого працівник втрачає право на 

додаткову відпустку немає. 

По-сьоме, отримати грошову компенсацію за додаткову відпустку можна лише в разі 

звільнення. Звісно можна зробити хід конем і поступити наприклад наступним чином: взяти 

14 календарних днів щорічної відпустки та 10 календарних днів додаткової відпустки на 

дітей, а частину, що залишилася щорічної відпустки замінити грошовою компенсацією. 

По-восьме, Перерахувати суму компенсації за невикористані дні додаткової 

відпустки на дітей новому роботодавцю, якщо працівник звільняється у зв’язку з 

переведенням на інше підприємство, не можна 9це можна зробити лише за основну 

відпустку). 
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ «БЛАКИТНИХ ОКЕАНІВ» У  

ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА 

 

Питання як вирватися підприємству з кола жорстокої конкуренції все частіше постає 

перед товаровиробниками. Особливо гостро це питання стосується сільського господарства, 

оскільки аграрна галузь в сучасних ринкових умовах змушена конкурувати не тільки в 

середині галузі, а й значно більше за її межами. Аграрна сфера потребує особливого 

вдосконалення враховуючи науково-технічний прогрес та досягнення в свері хімії, біохімії, 

генної інженерії. 

Актуальність теми полягає у пошуку систематичноно підходу, здатного забезпечити 

сільськогосподарському підприємству досягти умов мінімізації конкуренції й зберегти при 

цьому високу ефективність роботи.  

Стратегія блакитного океану – один з можливих варіантів стратегії розвитку 

підприємств сформульований К. Чаном і Р. Моборн. 

https://www.buh24.com.ua/zakon-ukrayini-pro-vidpustki/#11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
http://www.vobu.com.ua/ukr/guide/view/1749
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Суть стратегії "блакитного океану" в створенні нового продукту, формуванні 

продукуту, який раніше не існував та попиту на нього, нового ринку, де практично відсутні 

конкуренти. Під "блакитним океаном" розуміється як раз новий неконкурентний ринок. 

Стратегія блакитного океану – це відображення поглядів авторів на підхід до 

маркетингової стратегії розвитку компанії з позиції творчості, а не війни - прямої 

конкуренції з незліченною кількістю виробників схожих або аналогічних продуктів. 

Як створити блакитний океан в галузі сільського господарства? Найважливіша 

відмінність успішних підприємств від тих, які змушені припинити свою діяльність у сфері 

створення блакитних океанів полягає у підході до стратегії. Економічні умови вказують на 

потребу створити блакитні океани, але переконання, що шанси на успіх стають менш 

ймовірними, якщо компанія у процесі своєї діяльності виходить за межі наявного галузевого 

простору. Щоб спрямувати підприємство на шлях потужного зростання не варто рівнятися 

на конкурентів намагаючись їх переграти шляхом зниження ціни продукції. Така стратегія 

дещо збільшить рівень продажу, але не виведе підприємство на ринковий простір, який би 

мінімізував ризик конкурентного середовища. Дослідження настрою споживача теж не 

завжди веде до блакитних океанів, адже споживачі не зажди розуміють чого потребують. 

Традиційний логічний спосіб пошуку розв'язання проблем виправдовує себе, але в рамках 

галузі. 

У процесі створення нової кривої, прагнучи реконстроювати традиційні цілісні 

елементи покупця, автори стратегії блакитноно океану створили модель "чотирьох дій" 

рис. 1.  

Для того щоб усунути узгодженість між диференціацією та низькими витратами треба 

відповісти на основні питання, що стосуються стратегічної логіки характерної галузі. 

      У процесі застосування моделі чотирьох дій до стратегічної послідовності 

сільськогосподарської галузі, отримуємо нове бачення на звичнні поняття. Австралійська 

виноробна компанія Casella Wines змінила традиційне завдання виноробної промисловості, 

поставивши завдання: як створити особливе вино для всіх. Почавши мислити на основі 

чотирьох дій компанія Casella Wines виробила вино, ідея якого виявилася поза конкуренцією 

 
Рис. 1. Модель чотирьох дій. 
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і таким чином створила блакитний океан. Компанія запропонувала вино, як напій для 

вечірок, який зацікавив всіх потенційних споживачів. За короткий термін напій для вечірок - 

став брендом, що заполонив ринок максимально швидко в історії австралійської й 

американської виноробної індустрії та виперидивши французькі та італійські вина. До 

середини 2003 року кількість продажів Casella Wines становила 4,5 мільйона пляшок на рік. 

Вже близько 14 років цей бренд входить до п'ятірки найпотужніших у світі, а продукцію 

компанії можна купити більше ніж у п'ятдесяти країнах світу.  

Casella Wines використала всі чотири дії: усунула, зменшила, підняла й створила - в 

результаті опанувала для себе не охоплений конкуренцією ринковий простір. 

Як галузь агропромислового комплексу України виноградарство має велике 

господарське значення. Це зумовлюється цінними поживними та лікувально-оздоровчими 

властивостями свіжого винограду і продукції, що одержують з нього (кишмиш, ізюм, вина, 

олія, оцет, корми та ін.), невибагливістю винограду до грунту та його меліоративною роллю 

під час освоєння схилових, кам’янистих і піщаних земель, непридатних для інших культур, 

високою економічною ефективністю. 

В Україні виноградарство й виноробство, попри давні історичні традиції, досі має 

нереалізований потенціал. Якщо в дореволюційний період і за радянських часів галузь була 

основною рушійною силою економіки південних областей нашої держави, то зараз  

відновити свої позиції їй заважає низка факторів, у тому числі суб'єктивних. 

Використання моделі чотирьох дій відкриває українським виноробам нові можливості 

для вдосконалення та створення блакитних океанів.  

 

Цепок В. Р.  

к.е.н.,  завідувач кафедри обліку та оподаткування  Петришин Л.П..  

Львівський національний аграрний університет 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ 

КОРИСТУВАННЯ НИМИ В УКРАЇНІ 

 

Земля-як унікальний об’єкт суспільно-економічних відносин, перебуває у центрі уваги 

усіх членів людського суспільства і слугує універсальним та незамінним фактором 

життєзабезпечення.  В ринковій економіці вона приносить досить стійкий дохід не лише як 

чинник виробництва, як натурально-речова форма капіталу, але й передусім як об’єкт 

власності. Все це потребує організації обліку земель сільськогосподарського призначення 

суб’єктами аграрного землекористування і формування системи звітності й контролю щодо 

їх раціонального та ефективного використання. 

В Україні земельні ділянки у вартісному виразі відображаються у Балансі та Примітках 

до фінансової звітності (рядок 100, рядок 110).  

Однак, у Балансі земля відображається разом із даними про інші основні засоби 

підприємства. 

У Примітках до фінансової звітності згорнуто відображаються залишки на початок 

року, надходження, переоцінка, вибуття та залишок на кінець року по всіх земельних 

ділянках (під об'єктами нерухомості, землі промисловості і землі сільськогосподарського 

призначення й інші). 

Окремий облік земельних ділянок сільськогосподарського призначення є лише у 

статистичній звітності.  

У той же час розкриття даних лише про вартість складових земельного капіталу без 

зазначення фактичної площі земельних угідь не дозволяє сформувати повноцінне уявлення 

користувачів звітності про виробничий потенціал земель сільськогосподарського 

призначення, виникає необхідність подати інформацію про площу власних та орендованих 

земельних угідь  в натуральному вимірнику, тобто в гектарах. 
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Таким чином можна констатувати, що інформація, щодо земель 

сільськогосподарського призначення, як активу ( капіталу) аграрних підприємств, відсутня у 

фінансовій звітності, а у статистичній є досить обмеженою.  

Для цього ми пропонуємо доповнити форму № 5»Примітки до річної фінансової 

звітності» окремим розділом 16 «Землі сільськогосподарського призначення та права 

користування ними», де : 

- відокремлено відображатимуться земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення та права користування ними з деталізацією останніх за видами та 

терміном дії; 

- крім вартісних, вводитимуться також натуральні показники та розкриватиметься 

частку ріллі в структурі земель сільськогосподарського призначення – як найбільш 

продуктивної частини сільськогосподарських угідь (таблиця 1) 

   

Таблиця 1 

Запропонована доповнена редакція форми №5 «Примітки до річної фінансової 

звітності» Розділом 16 «Землі сільськогосподарського призначення та права 

користування ними» 

XVI Землі сільськогосподарського призначення та права користування ними 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

земельних 

ділянок, 

тис. грн 

Площа с.-г. 

угідь, га 
Вартість прав, тис. грн 

всього 

У 

т.ч. 

рілля 

первісна  

(переоцінена) 

накопичена 

амортизація 

А. Земельні ділянки с.-г. 

призначення, всього: 

з них: 

 власні земельні 

ділянки  

1600 

 

 

1601 

     

 земельні ділянки 

взяті у фінансову 

оренду 

1602 

     

Б. Права користування 

земельними ділянками, 

всього: 

з них: 

 права постійного 

користування 

земельними 

ділянками 

1610 

 

 

 

 

1611 

     

 довгострокова 

оренда земельних 

ділянок, емфітевзис 

1612 

     

 короткострокова 

оренда земельних 

ділянок (терміном 

до 1 року) 

1613 

     

 

Можливо така позиція, як синтез показників форм фінансових і статистичних звітів, є 

нетрадиційною, однак вона не суперечить підходам до розкриття інформації у Примітках до 

річної фінансової звітності. 
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В наукових публікаціях ідея розширення інформації бухгалтерської звітності на основі 

поєднання вартісних і натуральних показників ще не набула значного висвітлення, а 

запропоновані за таким підходом рішення стосуються переважно форм статистичної 

звітності. 

Потребу доповнення інформації фінансової звітності нефінансовою складовою 

формують тенденції змін в умовах господарювання. Саме на це звертав увагу професор Г. Г. 

Кірєйцев: « Відміна Бретон-Вудької системи регулювання грошових потоків у іноземній 

валюті на міжнародному рівні та відмова США від золотого паритету долара послабили роль 

грошового вимірника в обліку. Названі умови були доповнені розробкою методології 

стратегічного управління. Все це актуалізувало потребу повнішого використання 

нефінансової інформації. В обліково-аналітичній діяльності очевидним став факт 

використання багатомірного відображення всіх фактів господарського життя та розробки 

методик його відображення [ 1] 

         Удосконаливши Примітки до річної фінансової звітності за необхідності можна 

виключити розділ Б Довідки 2 із форми №50-сг «Звіт про основні економічні показники 

роботи сільськогосподарських підприємств», розкривши землекористування в натуральних і 

вартісних показниках у запропонованій таблиці XVI форми №5. 

Розкриття натурально-вартісної інформації про землекористування у формі №5 дасть 

можливість розшифрувати рядки форми №1 «Баланс» 1000 «Нематеріальні активи, 1010 

«Основні засоби», у складі яких відображаються земельні ділянки та права користування 

ними. Додатково користувач зможе оцінити земельний капітал з позиції взаємозв’язку його 

натуральних, вартісних та структурних характеристик.  

Розроблена таблична форма може бути використана не лише для доповнення Приміток 

до річної фінансової звітності на нормативному рівні, але й задіяна в системі внутрішнього 

(управлінського) обліку на підприємстві з метою інформування власників про стан 

землекористування. 

Запропоноване доповнення показників форми №5  збільшить обсяг потрачених зусиль 

та часу бухгалтерів аграрних підприємств на підготовку фінансової звітності і дасть 

можливість суттєво змінити інформаційне забезпечення прийняття рішень користувачами, 

поглибивши розкриття складових земельного капіталу сільськогосподарського призначення 

у фінансовій звітності.  

 

Бібліографічний список 
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6. Дослідження моделей динамічних та інформаційних систем в 

менеджменті. 
 

 

Новоселець Артем Ігорович 

к.е.н., доц. Проценко Н.М. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПРОЕКТІВ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Управління інвестиційною привабливістю – пріоритетне завдання будь-якої 

економіки і цей факт визнається багатьма фахівцями. Разом з тим, сутність процесу 

інвестування в сучасних умовах слід розглядати в залежності від сфери застосування і 

особливостей залучення інвестицій. Зважаючи на ключову роль інвестиційної діяльності у 

розвитку господарюючих суб'єктів, управління інвестиційною сферою є найважливішою 

складовою управління економічними системами. Управління розвитком економічних систем 

за допомогою інвестиційної діяльності здійснюють інвестори через відбір і фінансування 

різних об'єктів капіталовкладень.  

Як правило, інвестор насамперед повинен переконатися в тому, що продукція 

підприємства, що лежить в основі інвестиційного проекту, матиме попит на ринку. А для 

цього повинні проводитися різні дослідження., на основі яких інвестор вибирає альтернативу 

своїм вкладенням Таким чином, обґрунтування інвестицій є одним з важливих етапів 

прийняття рішень про доцільність участі в тому чи іншому проекті. Інвестори є незалежними 

економічними агентами, що діють виключно в власних інтересах і, безумовно, при всіх 

інших рівних умовах, головною метою будь-якого інвестора є максимізація прибутковості на 

вкладений капітал. Виходячи з цього, інвестиційна привабливість проекту визначається 

виключно його здатністю генерувати грошові потоки при мінімумі інвестиційних витрат і 

повною мірою характеризується «класичними» показниками інвестиційної привабливості: 

NPV, IRR, PI, PBP і т.д. В рамках даного підходу фінансові результати діяльності 

підприємства розглядаються як єдина значуща мета функціонування підприємства. Інші 

критерії ефективності роботи господарюючого суб'єкта (якість продукції, умови праці, 

екологічна безпека тощо) є обмеженнями і, відповідно, повинні підвищуватися лише 

настільки, наскільки це необхідно з позиції максимізації прибутку [1]. 

Проте, існує інший погляд, де економічна система виступає механізмом задоволення 

матеріальних і духовних потреб громадян. Критерії максимізації прибутковості і 

рентабельності – найважливіші умови стійкості функціонування господарюючих суб'єктів, 

проте, вони є вторинними по відношенню до критерію виробництва необхідних суспільству 

товарів і послуг належної якості. Отже, в рамках даного підходу, поряд з показниками 

фінансової спроможності та ефективності проекту, інвестиційна привабливість визначається 

показниками якості виробленої продукції, соціальної значимості проекту, екологічної 

безпеки виробництва тощо. Цей підхід дозволяє врахувати інтереси всіх учасників 

господарського процесу: інвесторів, найманих працівників, споживачів, влади і суспільства. 

Але, при обох підходах, сучасні підприємства існують в умовах когнітивної економіки знань. 

яка пов'язана з проблемами придбання, обробки, інтерпретації вимірювальної економічної 

інформації про предметні областях дослідження [2]. Тобто, когнітивна економіки знань – це 

інформаційна економіка, предметними областями дослідження якої є підприємства різної 

архітектури, їх зовнішня і внутрішнє середовище. 

В умовах інформаційної економіки змінюються умови ведення підприємницької 

діяльності, що пов'язано зі всеосяжними процесами інформатизації. Розвиваються нові 

системи інформаційного обміну, трансформуються внутрішні бізнес-процеси, змінюються 
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схеми підготовки і обґрунтування управлінських рішень, з'являються і впроваджуються в 

системи менеджменту нові інтелектуальні алгоритми управління і т.д. Саме інформаційний 

менеджмент є важливим інструментом розвитку сучасних підприємств. Відомий професор 

інформаційних технологій і менеджменту в Babson College і директор досліджень Babson 

Executive Education Том Девенпорт у статті «Saving IT’s Soul: Human-Centered Information 

Management» (що дослівно можна перекласти як управління інформацією, яка орієнтована на 

людину) показує ефективність запропонованої ним теорії управління на основі 

інформаційних технологій при її застосуванні в діяльності підприємства для вирішення 

конкретних завдань. Його розробки мають велике практичне значення для підприємств, 

персонал яких працює з великим об'ємом інформації, використовуваної в процесі 

управління, і вчений визначає, що інформація має свій власний менеджмент [3]. 

Справа в тому, що конкурентоспроможність сучасних підприємницьких структур в усі 

зростаючій мірі залежить від ефективності, динамічності систем менеджменту. Сучасні 

методи проектування бізнес-процесів в поєднанні з розвиненими засобами документообігу та 

зв'язку дозволяють істотно підвищити гнучкість і віддачу від виробництва. 

Конкурентоспроможність в сучасних умовах залежить не тільки від прибутку від кожної 

операції, але і від швидкості проведення операцій. Це випливає з того факту, що висока 

оборотність капіталу навіть при невисокій прибутку, одержуваної в кожному циклі його 

звернення, дозволяє отримати значну масу прибутку. Швидке реагування на вимоги ринку, 

короткі терміни розробки, налагодження і виведення на ринок нових видів продукції, 

оперативне і надійне виконання замовлень неможливі без побудови сучасної системи 

управління підприємством на основі використання інформаційних технологій. 

Світ сучасного бізнесу змінився настільки істотно, що організації, створені для роботи 

в колишніх стабільних умовах, не можуть пристосуватися до нового оточення, якщо не 

удосконалюють принципи діяльності і структуру. Саме в цьому контексті слід трактувати 

поняття «реінжиніринг» бізнесу, яке визначається як «фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування ділового процесу для досягнення корінних поліпшень в 

головних на сьогоднішній час показниках діяльності, таких як вартість, якість, послуги і 

швидкість». Інформаційні технології дають реальні можливості для реінжинірингу і 

отримання вагомих конкурентних переваг. Використання потенціалу технологій для зміни 

бізнес-процесів підприємств та істотного випередження конкурентів не є одноразовою 

подією. Потрібні прагматичний погляд і творче мислення, щоб розгледіти потенційні 

можливості технологій, які спочатку можуть здаватися не мають очевидного застосування в 

операціях підприємства, або побачити, крім очевидних, також інноваційні сфери 

застосування інформаційних технологій. Якщо компанії хочуть домагатися успіху в епоху 

постійних технологічних змін, то їм потрібно розглядати здатність до використання 

інформаційних технологій як один з ключових умінь. 

Однак, застосування інформаційних технологій вимагає серйозних інвестицій, які 

необхідно використовувати для досягнення стратегічних цілей, вміти оцінювати і 

контролювати витрати, застосовувати напрацьовані методи підвищення ефективності їх 

використання. Важливо зрозуміти загальну методологію, яка, по-особливому заломлюючись 

в кожному конкретному бізнесі, дозволить витягти з інформаційної технології щось 

унікальне, що вона дає лідерство на світових ринках. Технологічна гонка не всім під силу, 

тому пропонується безліч способів підвищення ефективності роботи інформаційних систем: 

орієнтація на кінцевих користувачів, самостійна розробка прикладного програмного 

забезпечення, передача своїх інформаційних ресурсів компаніям, що спеціалізуються на 

обробці інформації тощо. 

Стратегічна мета інформаційних технологій – сприяти менеджменту організації 

реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати конкурентні 

переваги. Виконання цього завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, 

які мають наступні атрибути: 1) максимальна доступність, тобто кожна людина може дістати 

доступ до інформаційних технологій ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця; 2) будь-
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який інформаційний об'єкт повинен бути доступний одночасно багатьом; 3) маневреність 

прикладних програм – необхідний перехід до мережевої архітектури, що призводить до 

серйозних змін в організації і роботі інформаційно-технологічних відділів [4]. 

На закінчення, хотілося б підкреслити, що забезпечити ефективне функціонування 

сучасних корпоративних інформаційних систем неможливо без впровадження мережевих 

інформаційних технологій роботи з «великими обсягами даних», механізмів організації 

інформаційно-комунікаційних взаємодій елементів інфраструктури з зовнішньої і 

внутрішньої середовищами, методик оцінки ефективності автоматизованих інформаційних 

систем, методик проведення техніко-економічних розрахунків оцінки доцільності проектів 

інформатизації, механізмів інформаційної безпеки. 

Актуальними завданнями інформаційного менеджменту є завдання формування 

бізнес-рішень для BPM-інформаційних систем (управління ефективністю бізнесу) при 

постійному накопиченні, обробці, оновленні великого обсягу економічної інформації, 

корпоративних знань для задач бізнес-аналітики за результатами економічних вимірювань на 

базі сучасних інструментів інформаційного менеджменту бізнес-процесів. 

Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки проектів інформатизації 

пов'язане з вирішенням комплексу задач по розрахунку ефективності автоматизованих 

інформаційних систем, розрахунком внутрішнього і зовнішнього економічного ефекту, 

строків окупності проектів. Управління інвестиційною привабливістю проектів 

інформатизації неможливо здійснювати без ранжирування ключових показників 

ефективності для оцінки інвестиційної привабливості, розробки комплексної моделі оцінки 

інвестиційної привабливості проекту інформатизації в сучасних умовах. 
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

В умовах глобалізації економічного, політичного, культурного та соціального 

просторів сучасної світової економіки міжнародний туризм є однією з найдохідніших 

галузей, що розвиваються. 

Перспектива розвитку міжнародного туризму в Україні ґрунтується на певних 

засадах, що склалися на її території. За умов наявності значного туристичного потенціалу, 

відсутні практичні рекомендації щодо схем планування, раціонального використання, та 

http://tourlib.net/statti_tourism/surova2.htm
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економічних засад функціонування сфери туризму. По всьому світі спостерігається 

збільшення обсягів виїзного та в’їзного туризму. В свою чергу міжнародний туризм 

формується під впливом економічних та географічних особливостей регіонів. 

Закон України  про основи туристської діяльності в державі  визначає туризм як 

«тимчасові виїзди (подорожі) громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства (далі - громадяни) з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, 

професійно - ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без зайняття оплачуваною 

діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування ». Туристська індустрія - це «сукупність 

готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського харчування, 

об'єктів і засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та 

іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, 

а також організацій, що надають екскурсійні послуги та послуги гідів - перекладачів » 

За даними СОТ, обслуговування одного іноземного туриста в країні його перебування 

генерує в сукупності близько дев'яти робочих місць. Основні особливості характеру праці і 

структури зайнятості в туризмі полягають в наступному: неповна зайнятість; сезонні 

коливання обсягу зайнятості та трудового навантаження; значну питому вагу 

некваліфікованих працівників (близько 80%). Крім того, статистика зайнятості показує, що 

кількість робочих місць в туризмі зростає в 1,5 рази швидше, ніж в будь-якому іншому 

секторі економіки, а частка жінок в індустрії готельного господарства перевищує 50%. 

Розвиток туристичної галузі в країні або окремо взятому регіоні дає наступні переваги: 

 збільшення грошового потоку, в тому числі приплив іноземної валюти, а отже, і 

зростання доходів населення;  

 зростання валового національного продукту (ВНП);  

 поповнення бюджету через збільшення податкових зборів приймаючого регіону та 

інших надходжень;  

 створення нових робочих місць, так як  збільшення зайнятості населення;  

 залучення капіталу, в тому числі іноземного;  

 це-ефект мультиплікатора - розвиваючи сферу туризму, країна поступово розвиває й 

інші галузі;  

 розвиток інфраструктури;  

 реформування структури відпочинку, яка може бути використана як туристами, так і 

місцевим населенням;  

 підвищення якості життя місцевих жителів внаслідок демонстраційного ефекту. 

До недоліків, пов'язаних з розвитком міжнародного туризму, можна віднести:    

 зростання цін на місцеві товари і послуги, природні ресурси і нерухомість;  

 можливість обмеження розвитку інших галузей;  

 сезонний характер туризму;  

 екологічні та соціальні проблеми. 

Застосування кластерного підходу до розвитку в'їзного туризму може прискорити 

настання переваг і пом'якшити, а в деяких випадках і уникнути зазначених недоліків. 

Застосовуючи кластерного  підходу, держава в першу чергу створює умови для розвитку 

приватного бізнесу, формує пріоритети, підпорядковуючи всі галузі господарства території 

однієї головної. Причому, держава не може створювати кластери, вони складаються 

історично, роль держави - побачити їх і проводити грамотну політику, здатну підтримувати 

високий рівень конкуренції, що в свою чергу буде значно підвищувати рівень надаваних 

послуг і рівень прибутковості і конкурентоспроможності території в цілому. Кластери 

стають точками розвитку регіонів і міжрегіональних зв'язків, активізувавши навколо себе 

розвиток малого і середнього бізнесу. 

Якщо мова йде про туристські кластери, то їх наявність визначається такими ознаками: 

 наявність унікальних туристських ресурсів. 
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 присутність на території туристських організацій, що реалізують 

конкурентоспроможні туристичні продукти. 

 існування на території інфраструктури, достатньої для організації туристської 

діяльності. 

 існування стійких економічних зв'язків між організаціями, орієнтованими на 

задоволення суспільних потреб в рекреації. 

 здатність турфірм території залучати туристів, відрізняються високою вимогливістю 

до якості і складу туристських послуг. 

 наявність державних і некомерційних інститутів підтримки туристської діяльності в 

регіоні. 

Кластерний аналіз передбачає зосередження на обмеженій території підприємств і 

організацій, що займаються розробкою, виробництвом, просуванням і продажем 

туристського продукту, а також діяльністю, суміжній з туризмом і рекреаційними послугами. 

В рамках формування туристсько-рекреаційних кластерів на основі науково-обгрунтованих 

рішень, а також з використанням механізмів державно-приватного партнерства повинні бути 

створені необхідні і достатні умови для якнайшвидшого розвитку туристичної 

інфраструктури, а також сфери супутніх послуг. 

Вплив індустрії туризму та відпочинку на економіку Волинського регіону поки 

залишається невеликим. Частка їх в сумарному обсязі виробленої в області продукції 

становить всього 1%, в чисельності зайнятих - трохи більше 2%, в обсязі платних послуг 

населенню - понад 12%, в податкових надходженнях до регіонального бюджету - 0,3%.  За 

даними агентства по туризму Волинської області обсяг туристичних послуг, наданих 

населенню, в 2015 році склав 58 млн. грн. . Рівень послуг, що надаються знаходиться на 

середньому рівні.  

Спеціалізована туристична інфраструктура - сфера діяльності виключно приватного 

бізнесу. І чим вище конкуренція, тим вище якість послуг. Хоча в Волинській області 

зосереджено 7% всіх українських природних рекреаційних ресурсів, на її частку припадає 

менше 1% місць у закладах відпочинку та оздоровлення України, менше 2% місць в 

готельному господарстві країни. Це свідчить про слабке використання рекреаційно-

туристичного потенціалу території і наявності великих резервів у розвитку індустрії туризму.  

У 2015 році в області налічується 413 колективних засобів розміщення із загальною 

кількістю місць близько 20 тисяч.  

Основні засоби розміщення (малі готелі, бази відпочинку, готелі, санаторії, санаторії-

профілакторії) знаходяться в перспективних туристських територіях. 

На території Шацьких озер  в 2015 році налічувалося 250 колективних засобів 

розміщення надають послуги готелів (готелі, мотелі, пансіонати, гуртожитки для приїжджих 

та ін.) І спеціалізованих колективних засобів розміщення (санаторно-курортні організації, 

організацій відпочинку, туристичні бази і ін.).  

Приватний бізнес поодинці не може впоратися з цією проблемою, тут потрібна системна 

партнерська робота державних установ і приватного бізнесу. 

Інформаційна інфраструктура також страждає недостатністю: інформаційних центрів 

відкритих в місцях скупчення туристів, недостатньо. За даними  агентства з туризму, 

працюють всього шість інформаційних центрів. Основним джерелом інформації на місці 

часто виявляється лише туроператор, який організував подорож. Хоча в даний час спільними 

зусиллями туроператорів і державних інститутів створюються інформаційні ресурси, 

доступні на вулицях міста і в інтернеті як українцям, так і іноземним туристам. 

Розглянувши програму розвитку туризму у Волинській області на період 2012 – 2016, 

можна відзначити корінні зміни в підході до цього питання. Головна відмінність нової 

програми  полягає по-перше в тому, що в новій програмі на 15 мільйонів гривень з бюджетів 

різних рівнів планується залучити майже 5 мільйонів гривень інвестицій, в той час як в 

програмі 2010 року на 20 мільйонів гривень з бюджету планувалося залучити за все 3,5 

мільйона приватних інвестицій. Таким чином нова програма більш орієнтована на роботу 
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приватного капіталу, що відповідає кластерного підходу. Крім того, 70% зазначених 

бюджетних коштів в новій програмі будуть спрямовані на будівництво об'єктів базової 

інфраструктури, а майже весь приватний капітал передбачений на будівництво об'єктів 

туристичної інфраструктури. 

Туризм - це величезна перспектива для нашої країни, і питання його розвитку можна 

відкладати на потім, а слід скористатися сприятливою ситуацією і надати йому необхідний 

імпульс. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕТОДІВ  ЛІДЕРСТВА  В  УПРАВЛІННІ 
 

Роль лідерів особливо велика в переломні періоди розвитку людства, коли потрібно 

швидко ухвалювати рішення, вміти правильно зрозуміти конкретні завдання. При цьому в 

суспільстві доволі часто побутує думка, що «сильний лідер» може одноосібно вирішити всі 

проблеми. Проте, як зазначає О.С. Віханський, основне завдання лідера не вирішувати по 

одинці всі проблеми, а стимулювати групу, націлювати її на розв'язання певних завдань, 

піклуватися про засоби, за допомогою яких ці завдання можуть бути вирішені.  

Лідер володіє владою, що дозволяє контролювати дії інших людей. Існує безліч 

трактувань природи влади. Так, згідно із психологічним підходом, влада – особлива суть, 

носієм якої виступає особа, яка виражається в концентрованій енергії, що примушує інших 

людей підкорятися. Ця концентрована енергія має назву владної волі. Разом із 

психологічним існує соціологічний підхід, прихильники якого переносять акцент із владної 

волі на соціальну взаємодію. Класичне визначення з позицій даного підходу дав Макс Вебер. 

Він визначає владу як будь - яку можливість проводити усередині даних суспільних відносин 

власну волю, навіть усупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість 

ґрунтується. 

Лідерство - це процес соціальної організації і управління спілкуванням і діяльністю 

членів групи, здійснюваний суб'єктом (лідером), який наділений певною владою. 

Сучасні дослідження показали, що ефективні лідери дійсно відрізняються від інших 

людей за кількома характеристиками, включаючи: мотивацію до лідерства - лідер хоче вести 

людей за собою і впливати на оточуючих; когнітивні здібності - лідери можуть обробляти і 

інтерпретувати великий обсяг інформації; пристосовність - лідери можуть адаптуватися до 

потреб своїх послідовників і до мінливих вимог ситуації. 

Для дослідження методів управління та лідерства, нами обрано 274 аграрних 

підприємства Львівської області, як складного соціально-психологічного процесу групового 

розвитку диференціюється за різними ознаками:  

* за змістом діяльності: - лідер-натхненник, що пропонує програму поведінки; - лідер-

виконавець, що забезпечує виконання вже прийнятої програми; - лідер, який одночасно є і 

натхненником, і організатором.  
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* за характером діяльності: - універсальний, що постійно проявляє свої якості лідера; 

ситуаційний – якості лідера проявляються лише в певних, специфічних ситуаціях.  

* за стилем лідерства: - авторитарний, - демократичний, -ліберальний; - змішаний. 

Респондентів поділили на чотири категорії: I-ша категорія - керівники віком до 30 

років; II-га категорія – керівники віком від 31 до 40 років; III-тя категорія – керівники віком 

від 41 до 50 років; IV-та категорія – керівники віком від 51 років і старше. Опитування 

проведено 274 керівників, з них 49 жінок (17,9%) у віці від 30 до 50 років. 

На основі результатів експериментального дослідження були визначені риси 

особистості, що відповідають певному стилю управління і використовуються керівником в 

залежності від ситуації. 

Загальні риси особистості: рішучість, відповідальність, демократичність, 

толерантність, послідовність, справедливість, чесність, виваженість, почуття гумору, 

порядність, комунікабельність, сила волі, працьовитість, компетентність, вихованість, 

фаховість, стабільність, наполегливість, гнучкість, авторитетність. 

Риси особистості, що проявляються у вирішенні конфліктних ситуацій: толерантність, 

виваженість, відкритість, справедливість, рішучість, врівноваженість, стійкість, сила волі, 

послідовність, гнучкість, терплячість, вміння бути психологом, чесність. 

В процесі дослідження було визначено таке співвідношення стилів керівництва: 

Для I-ї та II-ї категорії керівників у загальних рисах особистості домінують якості 

Демократичного стилю (60,6%), значно меншу частину займає Авторитарний стиль (28,3%), 

та незначний відсоток складають риси Ліберального керівника (7,4%). 

У прийнятті рішень ефективний управлінець керується Авторитарним (46,3%) та 

Демократичним стилем (35,6%), поступаються якості Ліберального стилю (18,8%). 

Для вирішення конфліктної ситуації важливий Демократичний стиль (57,8%), якості 

Авторитарного та Ліберального стилів тут застосовуються менше (38,8%:30,4%). 

Для III-ї і IV-ї категорії керівників визначено таке співвідношення стилів керівництва: 

На відміну від попередніх, оптимальні керівники в даному випадку володіють більше 

Авторитарними рисами (54,9%), Демократичний стиль становить 51,9%, а Ліберальний стиль 

– 15,4%. 

У прийняття рішень домінуючим стилем є Авторитарний (66,3%), Демократичний і 

Ліберальний стилі мають нижчі показники (57,8%:52,1%). 

Для вирішення конфліктної ситуації керівник в цих категоріях використовує якості 

Демократичного стилю (66%), поступаються йому Авторитарний стиль (40%) і Ліберальний 

стиль (40%). 

В результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що для ефективного 

управління аграрними підприємствами керівнику необхідно змінювати стилі управління в 

залежності від ситуації. Результати даного дослідження підтверджують думку про те, що у 

процесі управління неможливо керуватись лише одним стилем, а необхідно застосовувати їх 

поєднання. 

 

Іваніцький Ю.І. 

к.е.н., доц. Желєзняк А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 

Економічна активність мешканців окремого регіону є важливим чинником, що 

впливає на формування валового регіонального продукту і може бути реалізована у різних 

формах, у тому числі і шляхом зайнятості або самозайнятості у різних галузях економіки. 

Разом з тим загальний стан економіки визначає основні тенденції на ринку праці не лише 

регіону, але і країни. Тому кризові стани економіки негативним чином впливають на 
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формування ринку праці, призводять до зростання безробіття населення, його добробуту. Як 

наслідок зростає еміграція найбільш продуктивної верстви населення в країни, для яких 

характерними рисами є вищий рівень життя, безпеки, стабільності. Однак виникають 

запитання, наскільки впливає міграція населення на формування ринку праці в окремо 

взятому регіоні і яким чином це може позначитися на забезпеченості трудовими ресурсами 

підприємств в умовах виходу України з економічної кризи в умовах євроінтеграції. 

Вагомий внесок у дослідження проблематики міграції та її впливу на ринок праці 

зробили такі зарубіжні і вітчизняні вчені як Мульська О.П., Карда Д., Г. Боряса Г., Ангріста 

Дж., Садова У.Я., Семів Л.К., В.С. Кравців В.С., Шульц С.Л. та ін. В їх працях 

проаналізовано проблеми зайнятості, збільшення рівня безробіття, регулювання ринку праці 

та міграційних процесів. Міжнародна трудова міграція, стан та динаміка ринку праці в 

країнах ОЕСР, причини та наслідки досліджувались рядом українських та зарубіжних 

науковців, серед яких в першу чергу варто виділити Дж. Борхаса, В. Будкіна, А. Вінтерса, А. 

Гайдуцького, Р. Доббса, С. Дрінквотера, І. Івахнюка, Р. Чамі та ін. 

Незважаючи на те, що питанню міграції приділяється чимало уваги з боку науковців, 

економістів, практиків, представників громадських організацій, у 2014-2015 рр. в Україні 

вона набула нових рис і характеристик. Посилилась внутрішня міграція українського 

населення за рахунок внутрішньо перемішених осіб це питання потребує нових досліджень, а 

також поглиблення взаємовідносин Україна-ЄС призвело до нової хвилі трудової міграції в 

країни Європейського Союзу. 

Хоча під міграцією слід розуміти переміщення, переселення, в науковій літератрі 

можна знайти чимало визначень міграції.  

Так, доволі широке тлумачення міграції знаходимо в наукових дослідженнях 

Ровенчак О., згідно якими «…міграція — це перетин адміністративного кордону, 

добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до 

місця (країни) в’їзду за наявності або без неї законних підстав на певний період часу або 

назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання; цей рух включає в 

себе еміграцію та імміграцію» [1, с. 128].  

Оскільки міграційні процеси у вигляді еміграції (виїзд за кордон) та імміграції (приїзд 

з-за кордону) часто пов’язані з станом ринку праці на глобальному рівні, виділимо основні 

чинники, які впливають на формування світового ринку праці. 

Існує дві групи причин, які породжують міграцію робочої сили: загальні, що 

визначають тенденції розвитку всіх форм міжнародних економічних відносин, і специфічні, 

які пов'язані тільки з міграцією. До першої групи причин належать: інтернаціоналізація 

господарського життя; нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих країн; 

структурні зрушення в економіці, які обумовлюють витіснення робочої сили з одних галузей 

і додаткову потребу в ній інших; економічна політика ТНК, які концентрують трудомісткі 

виробництва в одних країнах і наукомісткі в інших; політична й економічна нестабільність в 

окремих країнах. 

Друга група причин включає в себе: відмінності між країнами в рівні заробітної плати 

і соціального забезпечення; нестачу робочої сили певних спеціальностей і кваліфікацій; 

відносний надлишок робочої сили в багатьох країнах, що розвиваються; відмінності між 

країнами в можливостях і умовах професійного зростання. 

Міграція має різні форми та види, однак з позиції впливу на формування ринку праці 

найбільш вагомий вплив має трудова міграція. Науковці трудову міграцію визначають як 

переміщення особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується 

перетинанням державного кордону (зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-

територіальних одиниць України (внутрішня трудова міграція) [3, с. 474 - 475]. 

Сучасні міграційні процеси у контексті участі України в європейському та світовому 

міграційному просторі розглядається як один із важливих чинників формування 

національної міграційної політики держави, приведення її у відповідність до європейських 

стандартів. 
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Певні аспекти міграційних питань у взаємовідносинах Україна- Європейський Союз 

були відображенні ще в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС), що набула чинності 1 

березня 1998 р. В зазначеному документі було зафіксовано зобов’язання з боку держави-

членів ЄС щодо недопущення дискримінації українських громадян, які на законних 

підставах працюють в ЄС. Це дозволило в подальшому уникнути проблеми у вирішенні 

питання нарахування пенсії, отримання медичного обслуговування, а також можливості 

переказу пенсії з однієї країни до іншої. 

Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом мала б призвести до значних змін 

усередині України, однак вона не може вплинути на умови поїздок українських громадян до 

країн Євросоюзу. Навіть можливе введення безвізового режиму суттєво не вплине на 

ситуацію у цій сфері. Як свідчать результати досліджень українських науковців наслідків 

впровадження вільної торгівлі між Україною та ЄС, реалізація відповідної угоди «…не 

зможе забезпечити вільний рух українських громадян на території країн-членів ЄС у 

повному обсязі. Однак ця угода може сприяти створенню кращих умов для тих, хто вже 

працює в ЄС і для членів їхніх родин». 

Дійсно викликати зростання інтенсивності трудової міграції могло б тільки 

забезпечення вільного руху робочої сили. Однак про це наразі не йдеться. Як зазначено у 

публікації, розміщеній на Урядовому порталі (офіційний сайт Кабінету Міністрів України) 

одним із принципів, на яких ґрунтуватиметься майбутня всеохоплююча та поглиблена зона 

вільної торгівлі, є «поступове досягання чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталу, 

частково – робочої сили)»6 . Тобто визнається, що повна свобода руху робочої сили 

досягнута не буде. Деяке збільшення інтенсивності виїзду на роботу за кордон можливе 

лише серед молоді, яка розпочинає або нещодавно розпочала трудову діяльність.  

За часи незалежності в Європейський Союз емігрувало найбільш працездатне 

українське населення віком 25-54 роки, при чому цієї вікової категорії за даними Євростату у 

2008 році було 93% чоловіків і 76% жінок.  

Швидке старіння населення Європи є однією з її головних проблем, що визначає 

зацікавленість окремих країн ЄС в питанні внутрішньої трудової міграції за рахунок 

бідніших країн-членів ЄС. Якщо 2012 р. населення працездатного віку країн ЄС (15-64 роки) 

становило 335,6 млн осіб, то на 2060 р., за прогнозом, нараховуватиметься лише 290,6 млн 

працездатних європейців. Демографічне навантаження особами старшого віку (тобто 

співвідношення чисельності непрацездатних осіб старшого віку до чисельності 

працездатного населення) становило 26,8 %, а в 2060 р. зросте до 52,6 % 5 . Це призведе до 

проблем у функціонуванні пенсійної системи, забезпеченні потреб економіки робочою 

силою. 

У 2014 році за даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи 

НАН України внутрішня міграціїя в Україні становила 1,3 млн.осіб, зовнішня міграція – 6 

млн. Зокрема на країни ЄС припадало 56,7%, на Російську Федерацію – 38,5%, інші країни – 

менше 5%.  

До основних причин перетину українцями польського кордону можна віднести: виїзд 

на роботу, навчання, ділові поїздки, туризм, шопінг, відвідини родини, транзит, лікування. 

Оскільки Польща входить в Шенгенську зону, чимало українців перетинають польський 

кордон на шляху в інші країни Європейського Союзу. 

До основних видів трудової міграції в країни Європейського Союзу українців у різні 

хвилі можна віднести: тимчасову (сезонну роботу); навчання з «квитком в один бік»; 

еміграція фахівців. 

Загалом навчання закордоном останніми роками стає все більш привабливим для 

української молоді. За даними досліджень CEDOS Число українців на студіях в іноземних 

університетах станом на 2014/2015 навчальний рік становило 59648 осіб. Серед найбільш 

бажаних для навчання країн, як і раніше, залишаються Польща, Німеччина, Росія, Канада, 

Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина [2]. 
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Частка українців серед іноземних студентів Польщі є доволі відчутною - 2014/2015 

році вона склала 53%, однак в глобальному вимірі за даними аналітиків українці складають 

лише одну соту частину в структурі студенства, що навчається не в країнах свого 

громадянства. 

Узагальнивши результати дослідження теопетичних та практичних сторін міграції, 

можна виділити такі риси міграції щодо її впливу на формування ринку праці та трудових 

ресурсів у Львівській області: 

1. на ринок праці та трудових ресурсів Львівської області суттєво впливає 

зовнішня трудова міграція. У 2014-2015 рр спостерігається замішення зовнішньої трудової 

міграції в Російську Федерацію, що спостерігалося до аналізованого періоду, зростанням 

динаміки зовнішньої трудової міграції в країни Європейського Союзу, зокрема в Польщу. 

2. як показало опитування молодих людей віком 17-22 роки, в переважній 

більшості вони готові проживати та працювати закордоном, їхні родичі та батьки в 

переважній більшості мають такий досвід, тому в недалекому майбутньому може виникнути 

дисбаланс в структурі населення Львівської області, в результаті чого кількість людей 

пенсійного віку може переважати над працездатним населенням.  

3. формування ринку праці та трудових ресурсів в Львівській області у 2014-2015 

рр. зазнало впливу приїзду внутрішньо переміщених осіб, рівень офіційних звернень яких до 

центру зайнятості становив понад 18%, а їх трудова активність в пошуку роботи була більш 

мотивована в порівнянні з місцевими мешканцями, що познатичилося на зростанні 

пропозиції на ринку праці та встановлення рівня її оплати; 

4. динаміка міграційних процесів регіону показала, що міграційна активність 

впливає на ринок праці суттєвіше, ніж безробіття; 

5. найбільший вплив на формування ринку праці Львівської області в умовах 

інтенсивної міграції мають висококваліфіковані працівники, зокрема в високооплачуваних 

галуззях. 
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7. Проблеми правового забезпечення сучасної системи менеджменту. 

 

 
Нікітіна А. Є. 

к.е.н., ст. викл. Корчинська О.О. 

 Львівський національний аграрний університет 

 

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Із появою нових технологій і можливостей, які нам надає Інтернетресурс ми можемо 

спостерігати, що економіка XXI ст. розвивається в нових напрямках та характеризується 

іншими, не відомими до тепер ознаками.  

Розвиток  інформації і комунікаційних технологій дає можливість формуванню нового 

глобального електронного середовища для економічної діяльності. І назва цього нового 

середовища є "мережева економіка". 

Мережева економіка знаходиться на стадії активного зародження, основою формування 

якої є електронний бізнес, різноманітні платежі, управління рахунками в Інтернеті, 

віртуальні торгівельні майданчики тощо.  

Що ж до визначення мережевої економіки, то у науковій літературі воно представлено 

досить вузько, однак ми можемо сказати, що: мережева економіка – є важливим спектром 

розвитку всієї економіки загалом, оскільки, вона здійснюється за допомогою електронних 

мереж, що спрощує доступ користувача до інформації. Також, така економіка вимагає досить 

низькі затрати. 

Основою мережевої економіки являються  мережеві організації. Такий вид економіки 

хоч є відносно новим, однак прогресуючим. Таким чином, при мінімальних затратах і 

вдалому менеджменті є можливість вести чудову економічну діяльність. Грамотний 

менеджмент допоможе розставити пріоритети розвитку даної економічної діяльності. 

Загалом, ми можемо сказати, що саме така економіка є найбільш перспективною, адже 

темпи її розвитку неможливо охопити. Зараз відкриваються магазини із віртуальними 

покупками, ви можете не виходячи із дому купити продукти, техніку, різноманітні послуги. 

Це надає можливість зростання економічного та соціального рівня життя населення. 

Так, головні перспективи являють собою:  

- ріст технологічних можливостей – ріст мережевої економіки;  

- розвиток соціальних відносин, забезпечують безперервний потік клієнтів; 

- стабільність Інтернет-компаній дозволяє збільшенню економічних ресурсів. 

Однак, як свідчить науковий аналіз і практика, в Україні ще недостатньо приділяється 

уваги оцінці рівня мережевої готовності. Дана ситуація відображає теоретичну 

неопрацьованість категорії "мережева економіка". 

Це пов'язяно із повільним надходженням передових технологій на територію нашої 

держави, а також із не готовністю людей до зустрічі із глобальністю мереж. Така модель 

поведінки, зумовлена тим, що до середини 90-х років лише незначна частина суспільства 

мала доступ до Інтернет-мережі. Проте, зараз НТП наздоганяє і Україну, що надає їй 

перспектив до розвитку у цій сфері. 

Процеси, що спричинили створення та розширення мережевої економіки можна звести 

до наступного: створення глобального інформаційного простору; забезпечення технологіями; 

перенесення в електронне різних видів соціально-економічної діяльності; зростання ролі 

високотехнологічних транснаціональних компаній;  перетворення традиційних організацій в 

мережеві структури.   

Що ж, якщо суспільство не стоїть на місці і прагне до постійного розвитку, то й і 

мережева система не може на тривалий термін затримуватися. Тому, для вдалої економічної 

діяльності в Україні потрібно вводити більш глобальне забезпечення технологіями, що  
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надасть можливості стрімкого розвитку економічної діяльності. 

Адже, можна стверджувати, що ХХІ ст. – це століття Інтернету, і економічна діяльність 

в мережі також є значною його частиною.  Таким чином, мережева економіка - окрема гілка 

економіки, яка дає надії і перспективи розвитку за допомогою вдалої організації роботи. 

 

Насибова Р.Л. 

к.е.н.,ст. викладач Корчинська О.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

УКРАЇНИ 

 

Адміністративно-територіальна реформа передбачає укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць, запроваджуючи раціональний адміністративно-територіальний 

устрій держави. Одним з найважливіших напрямків регіональної політики є фінансове 

вирівнювання регіонів з метою зближення рівнів соціально-економічного їхнього розвитку. 

Адміністративно-територіальна реформа має здійснюватись в кількох напрямках : 

1.створення нової правової бази, що регламентує державне управління в Україні; 

2.формування нових інститутів, організаційних структур та інструкцій здійснення 

державного управління; 

3.кадрове забезпечення нової системи державного управління; 

4.зміцнення та формування фінансово-економічних основ функцій державного 

управління; 

5.наукове та інформаційне забезпечення моніторингу її функцій. 

Виконавча влада, реалізуючи свої функції демократичної, соціальної правової держави,  

створює умови для реалізації прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола 

державних, в тому числі управлінських послуг. Держава цілеспрямовано мінімізує своє 

втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе надання лише тих послуг, які в даний 

період розвитку суспільства в змозі гарантувати і неможливо знайти на ринку. Вона постійно 

прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій недержавним інституціям. Цей процес 

має грунтуватися на тому, що:  

1) надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спрямовано на задоволення  

потреб особи і суспільства. Тому потрібно визначити перелік відповідних послуг, які 

потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та ефективності їх надання;  

2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише у разі, якщо це  

обумовлено інтересами всього суспільства. Відносини між споживачами та постачальниками  

товарів і послуг регулюються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно  

задовольнити потреби суспільства;  

3) управлінські послуги повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має  

вибір - чи користуватися, цією послугою, чи ні;  

4) управлінські послуги повинні надаватися, насамперед, на низових рівнях структури  

виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до споживачів. У деяких випадках надання 

послуг на більш високому структурному рівні може бути обумовлено потребами економіки 

чи вимогами до якості надання послуги. 

Регіональна політика має бути визначена як діяльність держави, що  

спрямована на адміністративно-економічну оптимізацію регіональної структури країни та  

відносин між центром і територіями з метою забезпечення збалансованого розвитку за 

рахунок максимально ефективного використання наявних внутрішніх і залучення зовнішніх 

ресурсів.  

При цьому основними засадами державної регіональної політики мають стати:  

- чітке розмежування законами України повноважень щодо управління регіонами між  
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центральними та місцевими органами державної влади, органами самоврядування відповідно  

до принципів децентралізації та з додержанням загальнодержавних інтересів;  

- збалансування соціально-економічного розвитку регіонів, згладжування  

міжрегіональних диспропорцій, забезпечення єдиних соціальних стандартів якості і рівня  

життя громадян, які проживають на різних територіях держави;  

- збереження оптимального співвідношення між регіональною та секторною політикою,  

оптимальне використання природно-ресурсних особливостей регіонів, їх  

географічного розташування, інфраструктури, специфіки людських ресурсів;  

- екологізація соціально-економічного розвитку;  

- створення фінансових та організаційно-правових умов для реалізації повноважень  

органів місцевого самоврядування тощо. 

Разом з тим, змістовним рівнем державної регіональної політики має бути чітке  

визначення головних пріоритетів, яких дотримуватиметься держава щодо розвитку окремих  

територій, включаючи питання державної підтримки, єдності державних соціальних 

стандартів у межах усієї території, змісту та механізмів фінансово-бюджетних відносин. 

Тому важливого значення набуває стандартизація побудови місцевих програм розвитку і 

створення спеціального фонду регіонального розвитку.  

У підсумку можна спрогнозувати можливі і проаналізувати наявні  економічні наслідки 

адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

Оскільки реформа перебуває в процесі реалізації, фінансовий добробут регіонів 

України є нерівномірним. Місцеві бюджети фінансуються за старими (дореформними) 

законами і потребами, більшість державних  установ делегують свої обов'язки у наданні 

послуг громадянам одна одній, що призводить до певного колапсу і недовіри з боку 

населення.  

Проте у поєднанні з рештою реформ, проведених починаючи з 2014 року, 

адміністративно-територіальна реформа без сумніву матиме і позитивний бік з  погляду 

економічного розвитку. Наприклад, більше фінансування місцевих громад (а не обласних 

об'єднань), дозволить швидше вирішувати низку проблем місцевого характеру. Кожна 

громада трансформуватиметься за допомогою надходжень, які відбуватимуться при 

адміністративних стягненнях на основі податкової реформи.  

Тобто, при поєднанні зусиль та наслідків реформ, які реалізовуються в Україні,  ми 

можемо досягти і прозорого ведення бізнесу (наповнення державного бюджету), і 

поліпшення економічного стану місцевих бюджетів і бюджетних організацій. 

 

Сметана Д. М. 

к. е. н., ст. викл. Корчинська О. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

САНКЦІЇ ЩОДО РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Однією з найгостріших проблем соціально-економічного характеру в Україні є 

проблема зайнятості населення. Можливість кожної особи реалізувати своє право на працю 

закріплено в положеннях ст. 43 Конституції України. Праця є одним із основних джерел 

багатства, фактором зростання виробництва, тому суспільство на всіх етапах розвитку 

цікавило питання про ефективність використання робочої сили, оскільки доведено, що 

зростання безробіття на 1%, скорочує ВНП на 2%.  

На жаль, безробіття як негативне соціально-економічне явище набуло позитивної 

тенденції і в Україні. Тому одним із дуже важливих аспектів сьогодення є забезпечення 

ефективної зайнятості населення та стимулювання роботодавців до створення нових робочих 

місць шляхом забезпечення реалізації державних цільових програм та інвестиційних 

проектів, які повинні бути законодавчо закріплені. 
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Надзвичайно актуальним є питання врегулювання трудових відносин в Україні, 

оскільки немає чітко прийнятих норм, які б відповідали інтересам держави, роботодавця та 

працівника. Це зумовлено насамперед неоднозначною законодавчою базою щодо трудового 

законодавства, яке часто змінюється або доповнюється, що змушує, зокрема роботодавців 

займатися підприємницькою діяльністю не завжди в межах закону. Тому ця проблема 

потребує значної уваги з боку компетентних органів державної влади, а саме Кабінету 

Міністрів та Верховної Ради України. Вони неодноразово намагаються вирішити цю 

проблему, щоб назавжди позбутися так званої "тіньової економіки" в Україні і стати на шлях 

стабільного економічного розвитку. 

З 2017 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України" №1774-VIII від 6 грудня 2016 року встановлені нові складові порушень 

законодавства про працю з колосальними штрафами для роботодавців. Так, цим Законом 

доповнено Кодекс законів про працю, а саме ст. 265, якою встановлюється фінансова 

відповідальність для роботодавців – юридичних та фізичних осіб-підприємців.  

Згідно положень, прийнятого Закону, провести перевірку щодо дотримання норм 

трудового законодавства, а також застосувати фінансові (штрафні) санкції до роботодавців, 

зможуть: 

- інспекції з питань праці (Державна служба України питань праці); 

- органи місцевого самоврядування; 

- фіскальна служба (у частині сплати податків). 

Санкції, які можуть бути застосовані до роботодавця: 

1. Фінансова відповідальність: юридичні та фізичні особи-підприємці, які 

використовують найману працю, згідно зі статтею 265 КЗпП несуть фінансову 

відповідальність у таких розмірах (для розрахунку суми штрафу в гривнях беремо 

мінімальну зарплату, яка встановлена на 1 січня 2017 року, а саме 3200 грн): 

100 мінімальних зарплат (320 000 грн), - за недопуск державного інспектора праці до 

перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими 

трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску 

(виплата зарплати у конверті); 

30 мінімальних зарплат (96 000 грн) - за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення: 

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту); 

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 

роботи за повний робочий час, встановлений на підприємстві (тобто людина офіційно має 

працювати 4 години, але за фактом працює 8 годин); 

- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків; 

- порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших 

виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць; 

- виплати не в повному обсязі. 

10 мінімальних зарплат (32 000 грн) - за кожного працівника при недотриманні 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, якщо не сплатите роботи у 

нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу тощо); 

3 мінімальні зарплати (9 600) - немає прив'язки до кожного працівника, отже, цей 

штраф у цілому по підприємству: 

- за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, 

передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному 

обсязі; 

- за недопуск інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є не 

оформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплати у конверті.  

1 мінімальна зарплата (3 200) - за порушення інших вимог трудового законодавства, 
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крім зазначених вище. До цього виду штрафу відноситься і штраф за неподання або 

несвоєчасне подання повідомлення про прийняття працівника на роботу. 

2. Адміністративна відповідальність до роботодавця може застосовуватися практично 

до всіх порушених норм КЗпП. Тому для простоти обрані порушення, які найчастіше 

зустрічаються на практиці: 

- 30-100 неоподатковуваних мінімумів (нмдг) (510-1700 грн) - за порушення вимог 

законодавства про працю (виплата зарплати з порушенням строків, у неповному обсязі; 

ненадання працівникам інформації, яка необхідна для нарахування пенсії; порушення 

терміну проведення атестації робочих місць; незаконне переведення працівника на неповний 

робочий день; звільнення працівника з порушенням трудового законодавства; відправлення 

працівника у відпустку без збереження зарплати понад встановленого законом терміну 

тощо.); 

- 100-300 нмдг (1 700-5 100 грн) - за повторне порушення протягом року і за дії, 

вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, самотнього батька. Матері або особи, яка 

замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; 

- 500-1000 нмдг (8 500-17 000 грн) - за допуск до роботи працівника без оформлення 

договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства без наявності 

дозволу на роботу; 

- 1000-2000 нмдг (17 000-34 000 грн) - повторне порушення протягом року: допуск до 

роботи без відповідних документів (договір, контракт, наказ, дозвіл на роботу); 

- 50-100 нмдг (850-1700 грн) - за невиконання законних вимог працівників Держпраці 

щодо усунення порушень трудового законодавства; 

- 20-40 нмдг (340 - 680 грн) - за порушення законодавства про охорону праці; 

- 20-50 нмдг (340-850 грн) - за порушення порядку про повідомлення про нещасний 

випадок на виробництві; 

- 3-10 нмдг (51-170 грн) - за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни 

або доповнення колективного договору; 

- 50-100 нмдг (850-1 700 грн) - за порушення або невиконання зобов'язань за 

колективним договором; 

- 1-5 нмдг (17-85 грн) - за ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів, 

укладення колективного договору. 

3. Кримінальна відповідальність 

За одне і те ж порушення трудового законодавства роботодавець може нести як 

адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність 

застосовується, якщо порушення у судовому порядку не визнано грубим. 

Зазначимо, що до кримінальної відповідальності роботодавець може бути 

притягнутий тільки за рішенням суду, а відкрити кримінальну справу можуть правоохоронні 

органи після звернення громадян, чиї права порушені, або контролюючих органів, які 

виявили факт порушення. 

Що може загрожувати (за Кримінальним кодексом) за деякі порушення трудового 

законодавства: 

1. За незаконне звільнення працівника роботодавцем: 

- штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 34 000 грн до 51 000 грн); 

- позбавлення права займати посаду керівника терміном до 3 років; 

- виправні роботи на строк до 2 років. 

2. При повторному порушенні або вчинення неправомірних дій по відношенню до 

соціально захищеним категоріям громадян (вагітні, неповнолітні, батьки і матері одиночки, 

опікуни, які виховують дітей до 14 років) роботодавцю слід бути до готовим до того, що 

йому доведеться (суд визначить міру покарання): 

- заплатити штраф у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (51 000-85 000 грн); 
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- не займати посаду керівника терміном до 5 років; 

- відправитися на виправні роботи на строк до 2 років; 

- відбути арешт до 6 місяців. 

3. За умисну невиплату заробітної плати за період більше, ніж за один місяць: 

- розмір штрафу зріс до 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 

500-17 000 грн); 

- виправні роботи до 2 років; 

- термін до 2 років з позбавленням права бути керівником на 3 роки. 

4. За нецільове використання грошей, призначених для виплати зарплати: 

- 1000-1500 нмдг (17 000-25 500 грн); 

- обмеження волі до 3 років; 

- позбавлення волі на термін до 5 років (без права бути керівником на строк до 3 

років). 

Проте, сьогодні необхідно не тільки створювати нові робочі місця, а й дбати про 

збереження вже існуючих. Разом з тим важливо знати, що використання праці найманих 

працівників та виплата їм заробітної плати мають бути легальними. Отже, в Україні 

необхідно провести ефективні заходи щодо детінізації трудових відносин. Адже це може 

стати вирішальним фактором соціально-економічного розвитку України в майбутньому. 
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КРАУДФАНДИНГ: ЗА ТА ПРОТИ 

 

Краудфандинг - це колективна співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші 

або інші ресурси, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або 

організацій. 

Фінансування за схемою краудфандингу може виконувати різні функції - допомога 

постраждалим від стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів, підтримка 

політичних кампаній, фінансування стартап-компаній та малого бізнесу, створення вільного 

програмного забезпечення і багато ін. 

Для старту збору коштів обов’язково повинна бути задекларована мета, визначена ціна 

її досягнення, а обрахунок усіх витрат і процес збору мають бути відкриті для публіки у 

вільному доступі. 

Краудфандинг був започаткований підприємцем Еріком Бауманом в кіноіндустрії із 

запуском FilmVenture.com в 2002 році. А через 2 роки французькі підприємці та виробники 

Бенджамін Помера і Гійом Колбок з почали кампанію зі збору пожертв в Інтернеті, щоб 

дозняти свій фільм "Очікування вчора". Відповідно до умов контракту краудфандингу 

інвесторам і членам знімальної команди один раз на рік протягом десяти років з моменту 

виходу фільму виплачується роялті-дивіденди. 

Підприємець, який прагне використовувати краудфандинг (наприклад, для стартового 
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капіталу), зазвичай використовує інтернет-спільноти, щоб випросити невеликі суми грошей 

від осіб, які, як правило, не є професійними фінансистами. Діапазон варіацій досить 

широкий, наприклад: 

1) збирання грошей у людей без жодної прямої матеріальної віддачі тим, хто 

пожертвував певні кошти; 

2) публічне висвітлення імені жертводавця/грантодавця в подяку за надані гроші; 

3) можна брати гроші в займи (мікрофінансування); 

4) простий інвестиційний акціонерний капітал; 

5) підхід, за якого теж існує поріг пожертвувань як і в першому варіанті, але тут 

існують винагороди в обмін на подарунки чи пожертвування. 

Основна складова успіху краудфандинг-кампанії – відповідальність автора проекту. 

Щоб зібрати гроші на проект, автор має враховувати інтереси зацікавлених сторін: 

доброчинців та партнерів.  

Однією з проблем розміщення нових ідей на сайтах з краудфандингу може бути 

відсутність або недостатність захисту інтелектуальної власності збоку самих краудфандинг-

сайтів. Як тільки ідея розміщена, вона може бути скопійована. Проте, ця проблема 

вирішується завдяки завчасному заповненню усіх патентних документів, а також завдяки 

використанню авторських прав (копірайту) і торгової марки. Також слід використовувати 

нову форму захисту, яка підтримується Всесвітньою Організацією із захисту інтелектуальної 

власності і називається творчий штрих-код. 

Існує багато великих краудфандингових іноземних платформ, проте є одне "але" – в 

більшості випадків скористатись ними громадянам з інших країн можливо лише тоді, якщо 

вони мають рахунок в банку цієї країни, або знайдуть агентів в цих країнах для взаємодії з 

платформою.  

В Україні краудфандинг з'явився досить нещодавно, втім у світі він почав набувати 

обертів як стихійне явище приблизно 20 років тому. Що стосується політичного 

краудфандингу, то, на нашу думку, в нашій країні він ще знаходиться у стадії 

концептуального зародження. 

Найбільшою українською краудфандинговою платформою є "Велика ідея" – з 2012 

року вона збирає кошти на різноманітні проекти, які представлені на сайті у 20 категоріях. 

Серед них - "економіка", "соціальний бізнес", "права людини", але немає жодної категорії, 

пов'язаної з політикою – підтримкою політичних партій, створенням нових політичних або 

громадських об'єднань, фінансуванням передвиборчих кампаній тощо. Виходячи з цього, 

знайти народне фінансування на політичну активність за допомогою найбільшої 

краудфандингової платформи в Україні наразі є неможливим. 

На думку багатьох представників української спільноти, саме за допомогою 

краудфандингу спонсорувалися Євромайдан та українська армія. Але такий спільно кошт по 

суті не відповідає принципам краудфандингу: мета є доволі абстрактною, чітка необхідна 

сума - відсутня, та й прозорість процесу є доволі фрагментарною. По факту це була 

благодійність, проте, за ствердженнями тих, хто ресурсно підтримував ці проекти, це було 

успішним початком впровадження краудфандингу в Україні. 

   Прихильники краудфандингу стверджують, що він допомагає хорошим ідеям, які не 

відповідають формам традиційного сприйняття фінансистів, пробитися і отримати гроші 

завдяки мудрості натовпу. Якщо проект втягнувся, тобто стартував збір коштів, то це для 

підприємця означає ще більше шансів на успіх, адже його потенційні майбутні клієнти 

долучаються до творення бізнесу і в добавок до цього рекламують цей проект з уст в уста. 

Недоліком є лише те, що ідея мусить бути повністю розкритою на сайті, аби отримати 

підтримку людей, тому вона може бути вкраденою чи перехопленою конкурентами. 

   У світі існує безліч краудфандингових платформ, найбільші - Kickstarter, Indiegogo, 

RocketHub, Boomerang і так далі. Всі вони трохи відрізняються за напрямками, але діють за 

одним і тим же принципом: ви заявляєте про свій проект, визначаєте суму, яку хочете 

зібрати, а люди, зацікавлені в ньому або просто вирішили простягнути вам руку допомоги, 
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роблять невеликі пожертви - іноді безоплатні чи за нематеріальну винагороду, наприклад, 

квитки на прем'єру або автограф зірки.  

Попри це, деякі платформи діють за принципом "все або нічого". Якщо ви не наберете 

необхідної суми за відведений вам час, то вона згорає, всі гроші повертаються назад до 

меценатів. Є інша схема типу "і на тому спасибі": ви забираєте стільки, скільки зуміли 

зібрати, але платите сайту вищу комісію, скажімо, не 5%, а 9%. 

Є кілька основних схем краудфандингу: 

˗ без віддачі: люди просто жертвують гроші на вашу ідею, без жодних зобов'язань з 

вашої сторони;  

˗ попередній продаж продукту: кошти збираються для того, аби організувати 

попередній продаж продукту; 

˗ рівноцінний розподіл: всі, хто пожертвував певну суму на вашу ідею, стають 

спільними власниками вашого продукту. 

Зазвичай краудфандинг стає місцем, де висловлюються найбільш круті та інноваційні 

ідеї нашої культури: безпілотні дрони для зйомки відео, зарядні пристрої, окуляри 

віртуальної реальності та багато іншого. Проте у цього процесу є і зворотній бік медалі: 

часто люди жертвують колосальні гроші на банальні чи навіть жартівливі ідеї.  

  Загалом, краудфандинг – це ефективний механізм для збору коштів на реалізацію 

різноманітних проектів. 

 Отже, перевагою краудфандингу є те, що він допомагає інноваційним ідеям, на 

реалізацію яких автор не має достатніх коштів, а фінансові установи або погоджуються 

надавати їх лише під великі відсотки. Недоліком є лише те, що ідея може бути вкраденою чи 

перехопленою конкурентами, оскільки вона повністю відкрита для людей. 

 

Шуміляс Христина Збігнєвна 

к.е.н., ст. викладач Батюк Г. В. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ТА ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Самоменеджмент – це послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних 

методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом 

використовувати свій час. Основна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально 

використовувати власні можливості, свідомо керувати плином свого життя 

(самовизначатися) і переборювати зовнішні обставини як на роботі, так в особистому житті. 

Кожній людині взагалі й особливо тому, хто готує себе до роботи керівника чи вже є 

таким, у першу чергу, необхідно вміти перетворити ситуацію, для якої типова 

невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і 

здійсненних задач. Навіть тоді, коли на вас з усіх боків звалюються різні завдання, можна 

завдяки послідовному плануванню часу і використанню методів наукової організації праці 

краще здійснювати свою діяльність, щодня виділяючи резерв часу (у тому числі і для 

дозвілля) для дійсно керівних функцій. Багато керівників інколи занадто зорієнтовані на 

процес діяльності, а не на його результати. Для управлінця корисними є  такі емоції як: 

˗ хвилювання, тому що стимулює активність; 

˗ співпереживання (співчуття), оскільки робить спілкування гуманним;  

˗ зацікавленість і цікавість, так як дозволяє освоювати нові сфери і рухатися вперед.  

Оскільки стримування емоцій провокує хронічний затиск певних груп м'язів і 

провокує різні хвороби, протиотрутою до напруги і стримування себе може бути така 

поведінка:  

˗ вивчіть і прийміть себе таким як є; 

˗ будуйте тісні і довірчі відносини з оточуючими; 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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˗ шукайте виклик: успіх збільшує здатність використовувати свою енергію;  

˗ сприймайте свої невдачі, вчіться на них; 

˗ оцінюйте то чого ви вартуєте реалістично і оптимістично.  

Щоденне рішення різного роду задач і проблем можна представити у виді ряду різних 

функцій, які знаходяться у визначеній взаємозалежності між собою і, як правило, 

здійснюються у визначеній послідовності. Процес самоменеджменту в аспекті послідовності 

виконання конкретних функцій може охоплювати шість фаз: 

˗ постановка цілі – аналіз і формування особистих цілей; 

˗ планування – розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності; 

˗ прийняття рішень по конкретних справах; 

˗ організація і реалізація – складання розпорядку дня й організація особистого 

трудового процесу з метою реалізації поставлених задач; 

˗ контроль – самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби – коректування 

цілей); 

˗ інформація і комунікації – фаза, властива у визначеній ступені усім функціям, тому 

що і комунікації, і обмін інформацією необхідні на усіх фазах самоменеджменту. 

Окремі функції не обов'язково суворо випливають одна за іншої, а можуть 

переплітатися. Переваги оволодіння мистецтвом самоменеджменту полягають у 

наступному: 

 виконання роботи з меншими витратами часу, краща організація праці;  

 менше поспіху і стресів;  

 більше задоволення від роботи;  

 активна мотивація праці;  

 ріст кваліфікації;  

 зниження завантаженості роботою;  

 скорочення помилок при виконанні своїх функцій;  

 досягнення професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом.  

Внутрішній шлях самовдосконалення набагато важчий, хоча й окупається в багато 

разів більше. Результати його відчуваються практично відразу, якщо ви знайшли свій 

справжній, індивідуальний, свій неповторний шлях. Ось тут важлива не зовнішня сторона 

благополуччя (хоча це є лише наслідком внутрішніх причин), а стан внутрішнього 

щиросердечного комфорту, визначення справжніх цілей і бажань. Найчастіше ми прагнемо 

того, що не є нашим власним бажанням, а визначено бажаннями, цілями соціуму, у якому ми 

знаходимося. Саме тому досягнення поставлених цілей відбувається дуже важко, з великими 

зусиллями чи взагалі не здійснюється. Ми спонукувані якимись потребами, які, насправді, не 

є нашими, а продиктовані нашими рідними, близькими, учителями, знайомими й ін. 

Рухаємося потоком, не усвідомлюючи себе повноцінною одиницею всесвіту і світу. А потім 

виявляємося зануреними в різного роду проблеми, неприємності. 

Дослідник самоменеджменту Л.Зайверт обґрунтовано нагадує про те, що поліпшувати 

своє життя необхідно із самого себе. “Зміни себе – і ти зміниш світ навколо себе”. Замість 

того, щоб змінювати обставини, які ми і так не в силах змінити, потрібно змінити своє 

відношення до них. 
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8. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими 

ресурсами. 
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ПОВЕДІНКА ІНТЕРНЕТ ПОКУПЦІВ ГУРТОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

РИНКУ 

 

Одним з кращих шляхів диверсифікації збуту продукції з метою одержання 

найвищого прибутку є її продаж на гуртовому ринку. Економісти зазначають, що гуртовий 

ринок – це цивілізоване місце зустрічі гуртових пропозицій сільськогосподарської продукції 

та відповідного попиту, де виявляють реальну ціну товару, вирівнюють її коливання, 

оперативно переміщуючи товарні потоки [1, 3, 4]. Попит на гуртовому ринку формують різні 

категорії покупців: від великогуртових до роздрібних. Останнім часом в їх сукупності 

виділяють ще одну групу – інтернет-покупців. В умовах розвитку інформаційного 

суспільства, мережа інтернет стає невід’ємною частиною економічних процесів суб’єктів 

ринкових відносин. Мережа інтернет трансформується з каналу комунікацій в середовище 

взаємодії учасників ринку, що характеризується власними особливостями та 

інфраструктурою. 

Поведінка споживачів на ринку (купівельна поведінка споживачів) розуміється як 

сукупність рішень, що приймаються споживачами стосовно покупки продукту або 

отримання послуги. Це цільова діяльність споживачів скерована на задоволення їх 

споживчих потреб. 

Окремо досліджуваною групою є інтернет-клієнти. Вони вимагають особливого 

підходу. Інтернет створює новий ринок клієнтів, які недостатньо вивчені дослідниками. 

Поведінка інтернет-покупців відрізняється від поведінки покупця на традиційному ринку. 

Оскільки інтернет є, по суті, глобальним ринком, то інтернет-покупці є глобальними 

клієнтами. Вони можуть легко переносити попит від одного продавця до другого. Однак, з 

іншого боку, інтернет створює гірші умови для формування лояльності клієнтів, оскільки 

лояльність зароджується на основі особистих контактів клієнта з підприємством.  

Перші ініціативні групи по створенню оптових ринків в Україні виникли на початку 

2000-х років. Ряд міжнародних інституцій і організацій, таких як Світовий банк, USAID, 

Європейський Союз, ФАО, підтримали ініціативу розвитку гуртових ринків в Україні, 

надавали і продовжують надати необхідну технічну допомогу. 

Перший український гуртовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (в 

щоденному ужитку – гуртовий) був створений на приватні кошти. На початку діяльності 

територія оптового ринку складала 0,5 га, в 2003 році територія розширилася до 2,5 га,  в 

2004 році - до 7,8 га. На даний час територія ринку складає 12 гектарів. Гуртовий ринок 

«Шувар» входить до десятки найбільших гуртових ринків Європи за обсягами торгівлі 

плодоовочевою продукцією. Найбільшим гуртовим ринком Європи є ринок у м. Мадрид , 

через який щорічно продається понад 1,0 млн. тонн свіжої плодоовочевої продукції. 

Проектна потужність львівського ринку «Шувар» складає 500 тис. тонн продукції [6]. 

Починаючи з 2010 року паралельно із гуртовим ринком "Шувар" функціонує 

інтернет-магазин "VIP-послуга". Метою даного проекту є забезпечення свіжою якісною 

плодоовочевою продукцією тих львів'ян, які цінують свій час чи не мають можливості 

здійснювати покупки на ринку. 

У клієнтів інтернет-магазину з'явилась можливість замовляти домашню продукцію з 

екологічно чистих районів Львівщини. В рамках цієї програми організований проект "Від 

родини до родини". При виборі родин-постачальників домашньої продукції береться до 
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уваги цілий ряд факторів, серед яких важливу роль відіграють умови, в яких утримується 

живність, чим її годують; як обробляють землю та вирощують на ній овочі та інші культури, 

які добрива та засоби захисту рослин використовують. Все це є особливо важливо, коли мова 

йде про смачне й здорове харчування. 

В результаті проведення дослідження на основі безпосереднього анкетування було 

опитано 301 покупця ринку «Шувар».  Серед опитаних виявлено 48 осіб (15,9%), які роблять 

покупки на ринку "Шувар" не тільки безпосередньо на ринку, але і через інтернет-магазин 

VIP-обслуговування. Негативним виявлено те, що майже 18% покупців не мають уявлення 

про існування такої форми купівлі сільськогосподарської продукції на ринку «Шувар». Із 

загальної кількості інтерент-покупців лише кожен двадцятий з них постійно здійснює 

купівлю товарів на ринку через Інтернет. Зауважимо, що ТзОВ “Шувар” практично єдине 

підприємство, яке здійснює торгівлю сільськогосподарською продукцією через Інтернет. 

Серед інтернет-покупців основну частку складають гуртові покупці, що підтверджує 

статус саме гуртового ринку. Якщо серед гуртових покупців частка осіб, що купують товари 

через Інтернет складає 28,4%, то серед дрібно гуртових – 13,3%, а серед роздрібних – лише 

10,5%.  Дрібногуртові та роздрібні закупки покупці в більшості своїй роблять безпосередньо 

на ринку "Шувар". Це пов'язано з тим, що купуючи в менших кількостях, вони мають 

можливість особисто вибирати продукти, звертаючи увагу на їх властивості та ціну, маючи 

для цього достатньо часу, натомість гуртові покупці цінують зручність і економію часу, які 

забезпечують інтернет-магазини. 

Крім того, на території м. Львів та 10 км поза містом при закупівлі товарів на суму 

більше 300 грн доставка товару здійснюється безоплатно, на суму менше 300 грн – вартість 

доставки складає 20 грн. Саме це спричинило, що серед інтернет-покупців значно менше 

осіб, які локалізовані на значній віддалі від ринку. Відмітимо, що в досліджуваній групі 

покупців значно менше і тих, які мешкають близько ринку «Шувар», оскільки мають кращі 

(частіше, менші витрати часу) можливості безпосередньої купівлі сільськогосподарської 

продукції. 

Цілком очікуваною є вікова структура інтернет-покупців, що обґрунтовується не 

тільки віковою структурою користувачів інтернету, але й місцевим традиціоналізмом. 

Практично відсутні відмінності між різними групами покупців в залежності від статі. 

Треба відмітити нижчу лояльність інтернет-клієнтів до функціонування ринку. 

Більшість покупців на ринку здійснюють покупки понад 5 років. У той час як покупці через 

інтернет здійснюють покупки на ринку в границях 1-5 років, оскільки це нова форма 

продажу і тільки розвивається. Респонденти, які співпрацюють з ринком "Шувар" менш ніж 

рік в обох групах представляють найменший відсоток. Це показує, що досліджуване 

підприємство має велику групу постійних клієнтів, що є доброю ознакою перспективності 

його функціонування. 

З точки зору причин, з яких клієнти роблять покупки на ринку "Шувар", не було 

ніяких істотних відмінностей між загального числа респондентів, а також тих, хто купує 

сільськогосподарські і харчові продукти через інтернет. Найбільшу кількість відповідей в 

обох групах отримали низькі ціни продуктів, що пропонуються на ринку. Важливими 

причинами респонденти визнали також свіжість продуктів, високу їх якість та зручність 

розташування ринку "Шувар". Інтернет-покупці в більшій мірі цінують високу якість і 

свіжість пропонованої продукції. 

Найчастіше інтернет-покупці на гуртовому ринку купують м'ясо, м’ясні вироби, 

ковбаси, картоплю, овочі і фрукти. Причому вони в більшій мірі задовольняють сімейні 

потреби в продуктах харчування за рахунок купівлі продовольства саме на даному ринку.  

Інтернет-клієнти характеризуються більшою раціональністю при закупівлі продукції 

на гуртовому ринку. Через інтернет неосмислені і спонтанні покупки здійснює лише кожен 

двадцять п’ятий респондент, натомість серед традиційних покупців – кожен десятий. В 

цілому треба зауважити, що економічна криза змусила споживачів до більш раціональної 

поведінки. Згідно з дослідженнями, в країнах Європейського союзу найпрагматичнішими 
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виявилися споживачі Великобританії. Майже 55% британців відмічають необхідність 

скорочення витрат на харчування, хоча в середньому по Європейському союзі цей показник 

складає лише 31% [7]. 

Дослідження показують, що споживачів в значній мірі цікавлять процеси, які 

відносяться до покупки. Характерними є постійні запитання до продавця, висловлення 

зауважень до виробника та постачальника, обмін інформацією стосовно продукту і процесу 

купівлі з іншими особами, постійна присутність в блогах і на веб-форумах,  соціальних 

мережах. Він також активний в реальному світі. Звідси серед завдань, які стоять перед 

підприємством, можна відмітити два ключових:  забезпечення доступу клієнтам до всякої 

можливої інформації (про підприємство, товар, умови купівлі); побудова системи пошуку і 

використання зворотної інформації від покупця (створення спільноти навколо бренду, аналіз 

блогів і інтернет-форумів).  Підприємство мусить усвідомити, що інтернет-покупці в сильній 

мірі впливають на формування його візерунку в очах інших користувачів. 

Маркетингова збутова політика в Інтернет на сьогодні є невід’ємною частиною 

бізнесу. З кожним роком кількість покупок через Мережу зростає, що визначає великі 

перспективи розвитку електронної комерції в Україні [2, c. 69].  

Вище наведене дозволяє відмітити такі основні особливості поведінки інтернет-

покупців:  

1. Постійна комунікація з продавцями товарів, як в перед, так і після продажний 

період; 

2. Більш раціональний підхід до усвідомлення потреби і прийняття рішення про 

купівлю товару; 

3. Формування і поширення в мережі власної думки про корисні властивості товару та 

процес його закупівлі: 

4. Активніша реакція на появу нових пропозицій продавців товару. 

Тому, розглядаючи купівельну поведінку споживачів в інтернет-середовищі необхідно 

враховувати такі особливості як канали інформування, які використовує споживач, а також 

сам характер інформації, її зміст, тональність, тощо. Варто також звернути увагу і на те, що 

сьогодні споживачі, насамперед користувачі інтернету, все більше і більше стають 

експертами в пошуку інформації про товари та умови їх придбання. Вони проводять 

постійний моніторинг ринку в пошуках сприятливих можливостей. Саме тому від продавців 

очікують привабливих пропозицій за доступними цінами. 
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ВПЛИВ ПРИБУТКУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика 

максимізації прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового 

накопичення, що створюється в економіці: Він займає одне з центральних місць у загальній 

системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.  

Прибуток є одним із найважливіших джерел фінансування інвестицій безпосередньо 

на підприємстві. Процес накопичення прибутку, як елемент первинного формування 

капіталу, є початковою умовою здійснення інвестиційної діяльності на усіх її стадіях, а 

також важливою складовою інвестиційної та загальної фінансової стратегії підприємства. 

З цієї точки зору прибуток є запорукою запровадження інтенсивних технологій, 

покращення якості продукції, поступового зниження прямих витрат виробництва, а з тим і 

покращення показників ефективності сільськогосподарських підприємств. 

Фінансова стійкість та фінансова стабільність є одними із найважливіших якісних 

характеристик діяльності підприємства в нинішніх умовах та на перспективу. Особливо 

важливого значення набула оцінка фінансової стійкості підприємства в умовах 

запровадження ринкових відносин та інтеграції України до світового економічного простору.  

Фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому 

підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами та ефективно використовуючи 

фінансові ресурси, здатне забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації 

продукції, а також вкладати кошти в подальше розширене відтворення [1, c.221]. 

В сучасній економічній науковій літературі існує декілька підходів до визначення 

категорії «фінансова стійкість підприємства». Систематизувавши бачення провідних 

вітчизняних науковців відмітимо, що одні під фінансовою стійкістю вбачають раціональну 

структуру та склад оборотних активів, наголошуючи, що виробничі запаси підприємства, 

повинні формуватись за рахунок власного капіталу. Тобто, більш акцентують увагу на 

поточній або короткостроковій фінансовій стійкості. Інші характеризують фінансову 

стійкість як довгострокову платоспроможність, особливу увагу звертаючи на структуру 

позикового капіталу підприємства. Третій, найбільш поширений, підхід до визначення 

фінансової стійкості розглядає її як таке співвідношення власного та залученого капіталу та 

ефективність їх використання, які дозволяють підприємству стабільно розвиватися як у 

короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. [2, c. 36] 

Визначення фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш 

важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова 

стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, їх 

неплатоспроможності і , в кінцевому підсумку, до банкрутства, а "надмірна" стійкість буде 

гальмувати розвиток, збільшувати витрати підприємства надлишковими запасами і 

резервами. 

Реінвестований прибуток як складова власного капіталу підприємства є одним із 

найважливіших чинників формування його фінансової стійкості, яка передусім 

характеризується співвідношенням власного та позиченого капіталу. Тому, чим більшим 

буде прибуток підприємства, тим вищими будуть показники фінансової стійкості.  

Тут слід відмітити, що не весь прибуток виступає джерелом фінансування інвестицій 

та входить до складу власного капіталу, а лише та його частина, яка залишається на 

підприємстві після сплати дивідендів учасникам. Відповідно до «Фінансово-економічного 

словника» Загороднього А.Г. прибуток, що залишається на підприємстві після сплати 

доходів власникам та формування резервного капіталу називається нерозподілений прибуток 
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[3]. По своїй суть це та частина прибутку, яка відповідно до побажання власників 

сільськогосподарських підприємств направляється на реінвестування, тобто купівлю 

основних засобів, закладку багаторічних насаджень, формування основного стада тощо.  

В балансі підприємства нерозподілений прибуток відображається у складі першого 

розділу пасиву «Власний капітал». Оскільки будь-які зміни «власного капіталу» 

підприємства є чітко регламентовані та мають відповідно до установчих договорів чи статуту 

узгоджуватись із власниками, то розмір нерозподіленого прибутку є єдиною складовою 

власного капіталу збільшення якої залежить не від бажання власників, а від результатів 

діяльності підприємства.  

Слід відмітити, що в результаті неефективного здійснення господарської діяльності та 

вилучення значної частини прибутку власниками сільськогосподарське підприємство замість 

нерозподіленого прибутку має непокритий збиток, який зменшує розмір власного капіталу 

[4]. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є зв’язковим елементом між двома 

найважливішими формами фінансової звітності, а саме формою №1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та формою №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 

адже нерозподілений прибуток на кінець року визначається як сума нерозподіленого 

прибутку на початок року та чистого прибутку за поточний рік. Тобто, чистий прибуток з 

року в рік акумулюється у вигляді нерозподіленого прибутку в складі власного капіталу 

підприємства. 

Отже, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) в умовах апріорі сталих інших 

складових власного капіталу виступає одним із найважливіших чинників зміни власного 

капіталу, а отже і ряду показників фінансової стійкості підприємства від якої залежить його 

інвестиційна привабливість. Збільшення нерозподіленого прибутку зумовлює зростання 

власного оборотного капіталу підприємства, який є запорукою його стабільної 

платоспроможності. 

Високий рівень інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та їх 

стабільний фінансовий стан виступають важливими чинниками залучення додаткових 

зовнішніх джерел фінансування інвестицій. Тому, високий рівень прибутковості 

підприємства є запорукою зростання як власних так і залучених інвестиційних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств та вагомою рушійною силою підвищення їх 

конкурентоспроможності. 
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ІНДЕКС СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА ТА СВІТ 

 

Економічний стан та розвиток країни мав би поліпшувати  рівень життя людей, проте 

модель розвитку заснована винятково на економічному прогресі є недосконалою. Ринкова 

модель економіки, яка не в змозі забезпечити основні людські потребами, такі як підвищення 

соціальних умов якості життя, захист навколишнього середовище та забезпечити своїх 

громадян засобами для існування не є успішною. Ми повинні розширити наше розуміння про 

соціально-економічний розвиток суспільств за межами економічних результатів. У нашій 

уяві світу, соціальний прогрес залежить від ВВП, який є основним орієнтиром для 

національної продуктивності. Індекс соціального розвитку є першим всебічним детальним 

показником вимірювання соціального розвитку, який не залежить від ВВП, але й не конкурує 

з ним. Вперше цей показник реалізований на національному рівні у 2014 році і поліпшувався 

з кожним роком поширюючись на регіони, міста та окремі спільноти. 

Індекс соціального розвитку, як відмічається в Економічному енциклопедичному 

словнику, – це комплексний показник, який характеризує взаємодію соціальних, 

економічних і політичних факторів в економічному зростанні [2]. Індекс дозволяє дати 

цілісну оцінку розвитку суспільства та визначити пріоритети для подальшого розвитку 

держави. Він базується на оцінці трьох основних напрямів: задоволення базових потреб, 

основи добробуту та можливості, використовуючи для цього 52 окремих показники. Кожен з 

них оцінюється як в абсолютних значеннях, так і у відносних – шляхом порівняння рівня 

розвитку країн із однаковим рівнем ВВП. 

Соціальний розвиток (прогрес) визначають як здатність суспільства задовольняти 

основні людські потреби своїх громадян, створити основу, яка дозволить громадянам та 

громадам підвищувати і підтримувати якість їхнього життя, а також створити умови для всіх 

людей, щоб повністю розкрити їхній потенціал [3]. 

Індекс соціального розвитку розроблений громадською організацією Social Progress 

Imperative, яка об’єднує науковців, бізнес організації та громадських діячів. Індекс 

соціального розвитку за 2016 рік включає в себе 133 країни, що охоплюють 94% населення 

світу. Структура компонентного рівня Світового Індексу соціального розвитку наведена в 

табл.1. 

 

Таблиця 1 

Всесвітній індекс соціального розвитку та оцінка його компонентів, 2016 рік 

Індекс соціального розвитку 62.88 

Основні 

людські 

потреби 

Харчування і базове медичне обслуговування 88.63 

Водопостачання та санітарія 71.43 

Житло 67.84 

Особиста безпека 64.78 

Основи 

благополуччя 

Доступ до базових знань 85.03 

Доступ до інформації та комунікацій 62.99 

Здоров’я та самопочуття 61.93 

Рівень якості навколишнього середовища (екології) 59.02 

Можливості 

Особиста свобода і вибір 62.59 

Доступ до передової освіти 50.63 

Толерантність і включення (прийняття) 40.59 

Особисті права 39.15 
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Ми можемо розрахувати середній світовий рівень соціального розвитку (прогресу) 

шляхом зважування кожної країни за оцінкою чисельності населення і підсумовуючи по всіх 

країнах. В цілому, якщо б світ був би країною, він би оцінювався у 62.88 бали за Індексом 

соціального розвитку (прогресу), займаючи місце між Киргизстаном і Монголією. 

Погіршуючи це середнє значення за мірами та компонентами соціального розвитку, існує 

велика різноманітність в тому, як країни світу функціонують. Із загальним населенням понад 

2 млрд чоловік, Китай (соціальний розвиток нижче середнього) та Індія (низький соціальний 

розвиток) сильно впливають на загальний світовий бал. 

За результатами досліджень Топ-10 країн світу за Індексом соціального розвитку в 

цілому у 2016 році виглядає так: 1. Фінляндія, 2. Канада, 3. Данія, 4. Австралія, 5. Швейцарія, 

6. Швеція, 7. Норвегія, 8. Нідерланди, 9. Великобританія, 10. Ісландія / Нова Зеландія (з 

рівним балом). П’ять з дванадцяти країн, що отримали найвищі бали Індексу соціального 

розвитку у 2016 р. належать до скандинавського регіону. Другу десятку сформували країни 

ЄС і США. 

Серед лідерів за рівнем соціального розвитку найбільш часто згадуються Канада і 

Норвегія. Лише в окремі роки такими були Японія, Ісландія і Фінляндія. Беззаперечним 

лідером останніх світових рейтингів є Норвегія. Канада у 2015 році займала 6-е місце, цього 

року ми бачимо, що рівень соціального розвитку збільшився в порівнянні з минулим роком, 

отже рівень життя у громадян Канади покращився. 

Фінляндія у 2016 р. зайняла перше місце як найбільш соціально розвинута країна в 

світі, в той час як США з третього місця, тепер займає 19-е. Отже можна зробити висновок, 

що багатство країни, її високі економічні показники, зокрема такі як ВВП, та інші економічні 

характеристики, не розкривають всієї суті соціально-економічної ситуації в країні. Індекс 

соціального розвитку свідчить про те, що ВВП потрібно використовувати на соціальний 

розвиток більш ефективно, наприклад, як Коста-Ріка. ВВП Коста-Ріки на душу населення 

становить всього 14232 US $, але нація одна з найуспішніших, коли мова йде про соціальний 

розвиток. Коста-Ріка займає 28 місце в списку серед 133 країн, причому ця країна оточена 

значно більш багатими країнами. Наприклад, у США ВВП на душу населення значно 

більший і у 2016 році становив  52118 US $, а соціальний розвиток можна описати, 

в кінцевому рахунку, як  "розчарування ". Це доводить, що суспільство могли б мати 

набагато вищий рівень соціального розвитку. 

Майкл Портер, професор Гарвардської бізнес-школи та голова наглядової ради Social 

Progress Imperative, порівнюючи значення індексу соціального прогресу із показниками 

економічного розвитку країн, приходить до важливого висновку: “ВВП не є єдиним 

визначальним чинником соціального прогресу… Серед різних країн, і багатих, і бідних, ми 

бачимо приклади країн, такі як Сенегал чи Нова Зеландія, які є більш успішними у 

трансформації свого економічного зростання у соціальний розвиток, ніж інші країни, 

наприклад, США чи Нігерія” [7]. Отже, валовий внутрішній продукт є добрим індикатором 

розвитку економіки країни, однак часто позиціонується як індикатор успішності країни в 

цілому. Такий підхід не враховує ані негативних наслідків економічного зростання, ані 

інших важливих екологічних та соціальних факторів людського благополуччя. 

Індекс соціального прогресу враховує 12 компонентів та 52 окремих індикатори. Для 

прикладу, при розрахунку індексу враховують такі компоненти: харчування та медицина, 

забезпечення водою та житлом, персональна безпека, доступ до знань та інформації, 

дотримання прав людини та стан розвитку екосистем. 

Серед індикаторів, які пов’язані зі станом довкілля, враховують показник смертності 

від хвороб, викликаних забрудненням повітря, обсяги викидів парникових газів, частку 

обсягів споживання води від наявних водних ресурсів та стан біорізноманіття. 

Нажаль Україна цього року у рейтингу Індексу соціального розвитку зайняла 63-е 

місце з балом 66,41, а це рівень нижче середнього. Це означає, що соціальний та 

економічний рівень життя українців є погано забезпеченим. У 2015 році Україна займала 62-
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е місце з балом 65,7 зі 100 можливих. Останнє (133 місце) зайняла Центральноафриканська 

Республіка – 30,03 балів. 

Досить цікавою виглядає позиція нашої держави на фоні країн колишнього СРСР та 

країн Східної і Центральної Європи. Серед країн колишнього СРСР достатньо високі позиції 

в рейтингу займають прибалтійські країни, які протягом останніх десяти років значно 

покращили рівень соціального розвитку. Серед країн СНД Україна є лідером, однак варто 

зауважити, що всі країни, крім Росії, за розглядуваний період характеризуються 

покращенням позицій в світовому рейтингу. Проте достатньо передбачуваним є відставання 

України від країн-сусідів, які (за виключенням Туреччини) є членами Європейського Союзу. 

Дуже прикро, але за екологічними складовими Україна посідає значно нижчі місця, 

ніж за загальним рейтингом: 

 за рейтингом хвороб, пов’язаних із забрудненням повітря – 132 місце (115,9 

смертей на 100 000 мешканців); 

 за рівнем викидів парникових газів – 113 місце; 

 за рівнем споживання водних ресурсів – 78 місце; 

 за рівнем захисту біорізноманіття – 94 місце. 

Білорусь посіла 66-е місце, Вірменія - 67-е, а Росія – 75-е. Україна, за даними 

дослідження, демонструє відносно високі показники у сфері доступу до вищої освіти та до 

базових знань. Одними з найкращих показників України є індикатори харчування та 

базового медичного забезпечення. 

У той же час, у таких сферах як корупція, рівень злочинності, доступність житла, стан 

навколишнього середовища, здоров'я і довголіття, а також свобода вибору життєвого шляху, 

Україна, згідно з дослідженням, продемонструвала досить низькі результати. 

Отже, можна зробити висновок, що індекс соціального прогресу – це показник 

розвитку країн, який не враховує економічні індикатори, а натомість фокусується на 

екологічних та соціальних аспектах розвитку. Таким чином, розробники індексу 

намагаються оцінити соціальний розвиток країн світу безвідносно до зміни їх валового 

внутрішнього продукту. 

Для того, щоб покращити рівень соціального розвитку уряду країни необхідно 

поставити за мету покращити якість життя своїх громадян, на це суспільство відповість з 

взаємністю, краще виконуватиме роботу, не буде приховувати нічого від держави, робитиме 

все згідно з законом і просто отримуватиме задоволення від життя. 

 

Бібліографічний список 

1. Індекс соціального розвитку, 2016/[Електронний ресурс]. – Режим доступу:-

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/research /social-progress-index-

2016.html 

2. Економічний енциклопедичний словник/-   [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://subject.com.ua/economic/slovnik/2741.html 

3. Social progress Index. Main report – 2016 / By M. Porter and S. Stern with M. Green. 

Social Progress Impetrative. – 2016. – 143 p. 

4. Social progress Index. Methodological Report – 2016 / By S. Stern, A. Wares and T. 

Hellman. Social Progress Impetrative. – 2016. – 37 p. 

5. Social progress Index executive summary – 2016 / By M. Porter and S. Sternn with M. 

Green. Social Progress Impetrative. – 2016. – 26 p.  

6. Search the Human Development Report Office's Libraryhttp: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : //hdr.undp.org/en/reports 

7. Why social progress matters / M. Porter [Electronic resource]. – Mode of access : 

https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-development-social-progress-

index-by-michael-porter-2015 04#b04g14t20w15 



240 
 

Горбань Дмитро 

к.е.н., в.о. доц. Малаховський Д.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ РОЗВИТКУ 

ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЛЬВІВЩИНИ 

 

Зерновиробництво є стратегічним та найбільш пріоритетним напрямом розвитку 

аграрного сектору економіки як України в цілому, так і більшості її регіонів, зокрема і 

Львівської області.  Для України виробництво зернових культур має особливо важливе 

значення, оскільки зерно – основний експортний продукт, а зернова галузь – одна з 

найбільших галузей де отримується найбільше надходжень валюти за рахунок реалізації 

продукції на зовнішні ринки. 

До складу зернового комплексу входять: вирощування зерна, його заготівля, 

зберігання, транспортування; низка галузей харчової промисловості, що переробляють і 

використовують перероблену зернову продукцію (борошномельна, хлібопекарська, 

макаронна, кондитерська, виробництво харчових концентратів, спиртова, крохмале-патокова 

та пивоварна); селекція і насінництво зернових культур, виготовлення засобів виробництва, 

що забезпечують його функціонування; інфраструктура, що обслуговує цей комплекс. 

За останні роки господарювання, внаслідок сприятливих природно-кліматичних умов 

та належної технології виробництва, Україні вдалось істотно підвищити рівень урожайності 

та досягнути рекордних обсягів виробництва зерна за всю історію розвитку зернової галузі 

України. Валовий збір зернових та зернобобових культур у 2015 році станови 60,1 млн. т, з 

яких 44,1% припадає на пшеницю, 38,8% – на кукурудзу та 13,8% – на ячмінь. 

У 2015 році Україна зайняла друге місце в світі за експортом зернових, третє місце – 

за виробництвом та експортом ячменю, четверте – за експортом кукурудзи, п’яте – за 

експортом пшениці, сьоме – за виробництвом кукурудзи та пшениці. Грошові надходження 

(доходи) від експорту пшениці становили 2676 $ млн, від експорту кукурудзи – 2585 $ млн та 

від експорту ячменю – 788 $ млн. Як відзначає Шпичак О.М, значні темпи зростання 

експорту зерна є об’єктивною необхідністю, оскільки, за умов відсутності належної ємності 

внутрішнього ринку зернових, це забезпечує ефективність сільськогосподарського 

виробництва [4, с. 5]. 

Незважаючи на високі врожаї зернових культур та зміцнення позицій України на 

світовому ринку зерна, ряд проблем залишаються нерозв’язаними і потребують відповідних 

заходів регулювання. До них, передусім, належать: монополізація ринку, при якій 

зернотрейдерами скуповується до 90% вирощеного врожай; над концентрація виробництва, 

зокрема по кукурудзі, де 6% підприємств реалізує до 60% продукції; значні коливання 

закупівельних цін (волатильність) у розрізі регіонів та інші [1, с. 47]. 

Виробництво зерна в зоні малого полісся та лісостепу, до яких відноситься Львівська 

область, посідає важливе місце серед інших галузей АПК, оскільки задовольняє значною 

мірою потреби населення в продуктах харчування і формує продовольчу безпеку регіону. 

Основною продукцією зернової галузі у регіоні є виробництво продовольчого та фуражного 

зерна, а основними виробниками – сільськогосподарські підприємства, господарства 

населення та фермерські господарства, частка яких в структурі посівів та валових зборів 

зернових культур істотно змінилась. 

Протягом останньої декади відбулися зміни участі різних форм господарювання на 

ринку зерна. Особливо важливо відмітити зростання питомої ваги сільськогосподарських 

підприємств, як в посівних площах, так і в обсягах валових зборів. Щодо останнього частка 

яких зросла із 34,9% до 58,8%.  

Натомість достатньо значущим є зменшення частки виробництва зерна у 

господарствах населення і в певній мірі у селянських фермерських господарствах. Це 

стосується як частки посівних площ, так і валових зборів зернових культур у 
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досліджуваному регіоні. За останнє десятиріччя більш як на 20% зменшилась частка 

господарств населення у виробництві зерна. Це свідчить про те, що зернова галузь 

Львівської області переходить до великотоварних сільськогосподарських підприємств, що 

створює умови для переорієнтації виробництва на еспортно орієнтовані види продукції та 

стабільності пропозиції на ринку зерна. 

В цілому обсяг виробництва зернових культур у регіоні збільшився на 739,4 тис. т [3]. 

При цьому 79,1% приросту обсягу виробництва зерна відбулось за рахунок 

сільськогосподарських підприємств. В певній мірі збільшили обсяги виробництва зернових 

культур фермерські господарства і господарства населення. Характерно, що збільшення 

обсягів виробництва зерна відбулося переважно за рахунок розширення посівних площ. У 

загальній посівній площі частка зернових у сільськогосподарських підприємствах 

збільшилась на 12,1 п. порівняно з 2010 роком. Натомість зменшилась частка посівів цієї 

продукції у фермерських господарствах та господарствах населення. 

Ключовим елементом розширення обсягу виробництва продукції було зростання 

урожайності зернових культур по всіх категоріях господарств Львівської області. Найбільш 

помітно (у 2,6 рази) зросла урожайність зернових у сільськогосподарських підприємствах 

області [3]. Зростання урожайності зернових, окрім природно-кліматичного фактору, в 

значній мірі відбулось за рахунок інтенсифікації виробництва шляхом удосконалення 

землекористування, обробітку ґрунту, збільшення внесенням мінеральних добрив, 

проведення хімічної меліорації, захисту рослин, а також ефективному розвитку насінництва. 

Основну частку (зростаючу частку) більше половини всіх зернових культур 

складають три ключові зернові культури – озима пшениця, кукурудза на зерно та озимий 

ячмінь. Частка цих культур в структурі виробництва зерна зросла і у 2015 році становила 

80,3%. Натомість, в структурі виробництва зернових різко змінилися обсяги виробництва 

ярих культур, які були відмічені раніше, зокрема ярої пшениці та ярого ячменю, вівса, а 

також озимої культури – жита. Це зумовлено тим, що останніми роками 

сільськогосподарські виробники більше уваги приділяли виробництву більш урожайним та 

експортно-збутовим культурам, внаслідок чого відбулись зміни в структурі валових зборів 

зерна. 

Отже, за останнє десятиріччя відбулися суттєві зміни у структурі зерновиробництва 

Львівщини, як в розрізі окремих категорій господарств, так і в розрізі окремих культур. 

Ключовим факторам цих змін є глобальні чинники та процеси, зокрема щодо експортних 

можливостей та цін на зернову продукцію. Подальша зміна посівних площ та обсягів 

виробництва зернових культур буде залежати від продовження трансформаційних процесів в 

сільському господарстві зокрема щодо трансформації земельних угідь і в залежності від 

розмірів господарств. Якщо будуть збільшуватись площі в сільськогосподарських 

підприємствах тоді відповідно буде збільшуватись частка зернових культур в структурі 

виробництва. Аналіз показав, що фермерські господарства та господарства населення істотно 

зменшують свою частку в площах посіву та валових зборах зернових культури, тобто вони 

переорієнтовуються на інші ринки, а ключовими гравцями на зерновому ринку стають саме 

великотоварні сільськогосподарські підприємства. 
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СУТЬ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В АГРАРНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

 

Розуміння поняття конкурентоспроможності залежить від економічного об`єкту який 

розглядається. Критерії, характеристики і чинники динаміки конкурентоспроможності на 

рівні продукції, фірми, підприємства чи галузі, мають свою специфіку. Аналіз 

конкурентоспроможності може бути проведений для кожного з цих рівнів та залежно від 

цілей дослідження. 

Якщо говорити про поняття конкурентоспроможності на макрорівні, то воно 

відображає позиції національної економіки в системі міжнародних відносин, головним 

чином в сфері міжнародної торгівлі, і одночасно її здатність зміцнювати позиції. Це 

найбільш важливий, але не єдиний аспект поняття конкурентоспроможності. Слід 

враховувати здатність зберігати і нарощувати темпи економічного зростання, зайнятості, 

реальні доходи громадян. 

Конкурентоспроможність – це ступінь, з якою нація при справедливих умовах 

вільного ринку виробляє товари і послуги, які задовольняють світові вимоги і при цьому 

збільшує доходи своїх громадян. 

Рівень конкурентоспроможності визначається такими основними чинниками: 

технологія; 

наявність капіталів; 

наявність людських ресурсів; 

стан зовнішньої торгівлі. 

Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія – це спроможність, 

вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. З цього 

визначення виходить важливий практичний висновок про те, що конкурувати (досягати 

найвищих економічних та соціальних переваг) можливо: 

а) самому з собою (у часі: результати досягнуті в попередній період діяльності та 

результативність за аналогічний останній період суттєво відрізняються); 

б) один з одним (суперництво за досягнення будь-чого); 

в) колектив з колективом; 

г) продукція даного виду з аналогічною продукцією. 

Зрозуміло, що конкурентоспроможність виступає не як самоціль, а як засіб для 

створення визначеного товару (продукції), послуг різного виду. 

Визначення, аналіз та узагальнення існуючих в науковій літературі основних 

категорій, щодо конкурентоспроможності дозволяє охарактеризувати поняття наступним 

чином [1, 2, 4]. 

Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих та вартісних 

характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме даного товару 

бути обміненим на гроші в умовах широкої пропозиції до інших конкуруючих 

товаровиробників. 

Конкурентоспроможність підприємства слід розуміти, як реальну та потенційну 

спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства вивчати попит (ринок), 

проектувати, виготовляти та реалізовувати продукцію, яка за своїми параметрами є більш 

вигідною для споживачів, ніж товари конкурентів. 

Конкурентоспроможність підприємства можна розглядати також, як вміння 

виготовляти і реалізувати швидко та дешево якісну продукцію в достатній кількості. 

Конкурентоспроможність персоналу, тобто робітників, спеціалістів, керівників 

підприємства – це вміння кожного з них і всіх разом, як одне ціле, швидко і ефективно 
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сприймати і реалізовувати різні новинки в кожній стадії життєвого циклу продукції. Це 

вміння створювати вироби, які відповідають всім вимогам споживача з найменшими 

витратами всіх видів ресурсів. 

Критерій конкурентоспроможності є важливим елементом даної категорії. Він 

визначається стабільністю місця підприємства на ринку та його продукції, а також рівнем 

продажі продукції підприємства на ринках. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Функції управління діяльністю підприємства реалізуються підрозділами апарату 

управління й окремими працівниками, які за цьому входять у економічні, організаційні, 

соціальні, та інші відносини один з одним. Організаційні відносини, складаються між 

підрозділами та працівниками апарату управління, визначають його організаційну 

структуру. 

    Під організаційною структурою управління підприємством розуміється склад 

(перелік) відділів, служб і підрозділів у апараті управління, системна їх організація, 

характер підпорядкування і підзвітності одне одному і вищому органу управління фірми, і 

навіть набір координаційних та інформаційних зв'язків,  порядок розподілу управління з 

різних рівнів й підрозділами управлінської ієрархії. 

Базою для побудови організаційної структури управління підприємством є організаційна 

структура виробництва. 

    Управління людськими ресурсами ( УЛР)- це діяльність, спрямована на формування 

людських ресурсів, організації і їх координацію. УЛР містить види діяльності, спрямовані 

на формування і координацію людських ресурсів організації. Людські ресурси в будь- якій 

організації є одним з найбільших капіталовкладень. Цінність і вартість людських ресурсів 

найчастіше стає очевидною при продажі організації. При цьому ціна продажу може бути 

набагато вищою, ніж загальна вартість фізичного майна і фінансових активів. Ця різниця( 

часто описувана терміном « престижність організації» частково відображає вартість 

людських ресурсів організації. Крім різноманітних виплат( зарплата, різноманітні премії, 

бонуси) оганізація часто здійснює інші значні інвестиції в людські ресурси. Наприклад, 

капіталовкладення йдуть у здійснення таких функцій , як відбір, найм, навчання персоналу. 

УЛР- це сучасний термін для позначення того, що в літературі і практиці управління 

минулих років традиційно називалося адмініструванням або управлінням кадрами. Проте 

деякі менеджери вважають УЛР відмінним від традиційного управління кадрами. Вони 

говорять, що управління кадрами є вужчим поняттям, орієнтованим на канцелярський 

підхід.  
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     Функції УРЛ- це ті завдання, що здійснюються як у крупних, так і в невеликих 

організаціях при формуванні і координації людських ресурсів. Функції УЛР пов'язані з 

різноманітними видами управлінської діяльності і включають: 

 -забезпечення рівних можливостей для всіх працівників ( право будь- якої людини на 

роботу) і виконання інших зобов'язань перед державою; 

 -проведення аналізу робочих місць для визначення специфічних вимог кожного робочого 

місця; 

 -аналіз можливості персоналу організації, що сприяють досягненню цілей оганізації; 

 -розробка і здійснення плану, що реалізує ці вимоги; 

 -набір персоналу, що відповідає потребам організації; 

 -відбір і найм персоналу для заповнення вакансій; 

 -орієнтації і навчання персоналу; 

 -розробка і здійснення програм розвитку організації; 

 -розробка систем оцінки виконання роботи службовцями; 

 -допомога працівникам у плануванні кар'єри; 

 -розробка систем оплати працівників; 

 -розробка і впровадження програм із забезпеченням здоров'я і безпеки, а також надання 

допомоги працівникам у вирішенні їхніх особистих проблем, що можуть впливати на якість 

роботи; 

 -розробка системи комунікацій, що забезпечує зв'язок між працівниками, і їх 

впровадження. 

   Хто виконує функції УЛР? Всі менеджери періодично виконують певні функції УЛР. 

Наприклад, майже всі управлінці час від часу залучені до процесів навчання, розвитку, 

оцінки своїх працівників. У невеликих організаціях більшу частину функцій з управління 

персоналом виконує власник підприємства або лінійний менеджер. У великих організаціях, 

звичайно, існує відділ кадрів або відділ УЛР, що відповідає за виконання функцій УЛР. 

Такий відділ звичайно укомплектований декількома фахівцями з УЛР, що « ведуть» один 

або більше напрямків УЛР. 

Галузь УЛР вийшла за межі простого адміністрування: традиційної діяльності із 

наймання, регулювання трудових відносин і відстеження систем оплати і пенсійних виплат. 

Менеджмент як процес управління являє собою інтеграційний процес, за допомогою якого 

професійно підготовлені фахівці-менеджери формують організації та управляють ними 

шляхом постановки цілей та розробки способів їх досягнення. Процес менеджменту 

розглядається звичайно за стадіями, основних сфер діяльності і функцій управління.  

Процес менеджменту передбачає виконання певних функцій. Таких, як 

прогнозування, планування, створення організаційних структур, командування, 

координація, стимулювання (мотивація) діяльності, контроль і аналіз. Для реалізації тієї чи 

іншої функції застосовують різні методи. Наприклад, прогнозувати можна з допомогою 

статистичних та / або експертних методів. При цьому можуть бути використані відповідні 

технічні засоби - комп'ютери, програмні продукти, Інтернет, засоби зв'язку та ін. 

Менеджмент об'єднує різні складові управлінської діяльності в єдине ціле.  

Менеджмент як наука і мистецтво управління являє собою самостійну галузь знань з 

початку минулого століття.  

Об'єктом менеджменту як науки є будь-яка складна соціально-технічна система 

(підприємство, фірма, організація) незалежно від сфери діяльності та форми власності.  

Предмет вивчення наукового менеджменту - найбільш значимі закономірності, 

властивості, сторони  і процеси, пов'язані з організацією спільної діяльності людей та  

управлінням нею. Проводяться науково-дослідні роботи, випускаються журнали і книги, 

захищаються дисертації з менеджменту. Менеджмент як наукова  дисципліна спирається на 

практику управління.  

Менеджмент як апарат управління являє собою специфічний орган  управління 

сучасною організацією. Іншими словами, менеджментом називають організаційну 
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структуру, призначену для управління тією чи іншою організацією, регіоном, країною. 

Існування та ефективне функціонування організації як цілісного утворення без нього 

неможливо. До апарату управління входять керівники,спеціалісти та службовці (технічні 

виконавці).  

Головне завдання апарату управління полягає в координації та раціоналізації 

використання ресурсів організації для досягнення її цілей.  

Менеджмент як категорія людей є соціальний прошарок людей здійснюють 

управління. 

Менеджер - це керівник або управляючий, що займає постійну посаду і наділений 

повноваженнями прийняття рішень з конкретних видів діяльності фірми, що діє в ринкових 

умовах. 

 

Тимань О. І. 

Викладач-методист Роздайбіда Н.М. 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Структурні зміни в сучасному суспільстві, науково-технічний розвиток, демографічні 

явища висувають нові вимоги до системи шкільної, професійно-технічної і вищої освіти, 

організації безперервного навчання для працівників. Нові технології вимагають наявності не 

тільки професійної кваліфікації, але і соціальної компетенції, суспільної відповідальності, 

вміння бачити взаємодію і творче мислення. 

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації.  Це 

особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу 

веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків.  

Знання випускників на початку XX  століття знецінювались через 30  років,  в кінці 

століття —  через 10,  сучасні спеціалісти повинні перенавчатись через кожні  3-5 років [2, с. 

43]. Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим,  володіти високою 

загальною культурою,  стратегічним мисленням й ерудицією.  

Професійний розвиток -  це безперервний комплексний процес,  який включає:  

професійне навчання,  розвиток кар'єри та підвищення кваліфікації.  Реалізація концепції 

розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, конкретної системи професійного 

навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації.  Освіта і навчання 

виконують об'єднуючу роль в досягненні цілей. Навчання персоналу дозволяє вирішувати 

основні завдання як в інтересах організації - підвищення ефективності і якості праці,  так і в 

інтересах людини - підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх 

здібностей.  Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці,  а рівень освіти є одним 

із трьох показників, що формують індекс розвитку 

 В ринкових умовах функції підприємств у сфері розвитку персоналу значно 

розширились.  Система підготовки,  підвищення кваліфікації й перепідготовки працівників 

на підприємстві в ринкових умовах,  з одного боку, повинна швидко реагувати на зміни 

потреб виробництва в робочій силі,  а з іншого -  надати можливість працівникам відповідно 

до їх інтересів підвищувати свій професійний рівень і навчатись.  

Отже. управління професійним розвитком посідає значне місце в роботі лінійних 

керівників,  оскільки вони добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх підлеглих.  

Лінійні керівники і менеджери з персоналу розробляють систему управління розвитком 

персоналу та концепцію її вдосконалення. 

Удосконалення системи управління розвитком персоналу в економічному аспекті 

повинне забезпечити ріст ефективності на основі постійного технічного і організаційного 

вдосконалення підприємств. У соціальному аспекті зміни в системі управління розвитком 
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персоналу мають бути направлені на максимальне використання і розвиток здібностей 

співробітників підприємств, а також на створення сприятливого психологічного клімату.  

Економічні та соціальні цілі тісно взаємопов’язані, оскільки орієнтація на розвиток 

здібностей співробітників і створення сприятливої психологічної атмосфери є 

найважливішою умовою творчої діяльності, яка забезпечує технічний прогрес на 

підприємствах [3, с. 74-75]. 

Вибір правильного шляху вдосконалення системи управління розвитку персоналу 

є одним із ключових факторів успіху у вирішенні питань щодо управління  

персоналом, які стоять перед підприємствами. 

Удосконалення системи управління розвитком персоналу полягає в оновленні 

організаційної культури підприємств, створенні нової системи цінностей, зміні стилів 

управління і принципів мотивації.   

Удосконалення системи управління персоналом підприємств необхідно здійснювати у 

розрізі її суб’єктів, процесів та об’єктів. Воно полягає у проведенні комплексу заходів щодо 

переходу від існуючого стану до цільового: 

-   у розрізі суб’єктів системи управління персоналом (керівників різних рівнів) – 

необхідно реалізувати програми навчання керівників з метою підвищення у них рівня 

сформованості управлінських навиків.  В ході реалізації програми  можна  проводити  

тематичні семінари і тренінги з формування управлінських навиків; 

- у розрізі процесів системи управління персоналом (технологій управління 

персоналом) – необхідно здійснювати впровадження розроблених технологій з управління 

персоналом: документаційне забезпечення управління; організація праці; система оцінки 

персоналу; система стимулювання та оплати праці; система навчання та розвитку персоналу; 

моніторинг та корекція соціально-психологічного клімату; робота з кадровим резервом; 

 -   у розрізі об’єктів системи управління персоналом (персоналу підприємств) – 

необхідно реалізувати програми з підвищення рівня задоволеності працею, лояльності до 

працівників,  формування в них мотивів для досягнення цілей підприємств. 

Всі роботи із вдосконалення елементів системи управління розвитком персоналу 

підприємств повинні проводитись у чіткому взаємозв’язку між собою.  

 Удосконалення системи управління розвитком персоналу підприємств України може 

привести до наступних результатів: 

-   підприємства своєчасно забезпечуватимуться персоналом необхідної кваліфікації 

та чисельності, кадрове планування здійснюється у відповідності до виробничого; 

-   система матеріального і морального стимулювання праці відповідатиме наміченій 

стратегії бізнесу, що дозволить підтримувати мотивацію персоналу на необхідному рівні і 

сприятиме підвищенню економічної та соціальної ефективності роботи підприємств; 

-   підтримання і підвищення кваліфікації керівників та співробітників 

здійснюватиметься у відповідності до вимог підприємств, що розвиваються; 

-   недоліки структури системи управління персоналом будуть усунені: чисельність і 

кваліфікація спеціалістів, які реалізують технології системи управління персоналом, будуть 

приведені у відповідність до обсягу вирішуваних завдань, що дозволить досягти рівня 

управління персоналом, необхідного для розвитку підприємств; 

-   будуть визначені принципи взаємодії служби управління персоналом з іншими 

службами підприємств; 

 -   підвищиться індивідуальна продуктивність праці кожного працівника та 

ефективність діяльності підприємств у цілому, а у деяких випадках – будуть створені 

конкурентні переваги для виведення підприємств на новий рівень. 

Практична реалізація концепції вдосконалення системи управління розвитком 

персоналу може бути успішною за умов досягнення відповідності між цілями, стратегією 

управління підприємствами, стратегією управління персоналом, організаційною культурою, 

якістю персоналу. 
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Успішно проведене вдосконалення системи управління розвитком персоналу 

дозволить зміцнити загальний стан підприємств, сприятиме випуску якісної продукції та 

наданню якісних послуг споживачам. 

Подальші дослідження даної проблеми можуть полягати в розробці нових шляхів 

удосконалення системи управління розвитком персоналу підприємств у залежності від 

економічних, соціальних, політичних, технологічних та інших перетворень в Україні. 

 Основними напрямами вдосконалення організації професійного розвитку персоналу в 

умовах формування економіки знань та переходу до інноваційної моделі економічного 

розвитку мають стати:  

-   стимулювання персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних забезпечити 

конкурентні переваги для підприємства;  

- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки кадрів, 

включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від виробництва;  

- застосування прогресивних форм організації навчання (кайзен-бліц, навчання у 

групах та ін.);  

- створення умов для кар’єрного росту працівників;  

- заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у визначених межах, не 

допускаючи при цьому деструктивних процесів та загострення конфліктів;  

- забезпечення стабільності кадрового складу, а також його адекватного оновлення;  

- проведення вертикальної і горизонтальної  ротації персоналу;   

-  впровадження сучасних систем обробки, розповсюдження і зберігання інформації та 

забезпечення доступу до них відповідних категорій персоналу.  
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Досить важливим та значущим елементом будь-якого підприємства є його кадровий 

склад. Важливість якісної роботи з персоналом не може не зростати, тому що від їх якісного 

підбору буде залежати успішний наслідок бізнесу. Робота з персоналом бере свій початок на 

етапі пошуку потенційних співробітників для певної організації. Помилки на цьому етапі, 

наприклад, прийом на роботу некомпетентного співробітника або необґрунтоване 

переведення певного службовця з однієї посади на іншу, можуть призвести до явних 

фінансових витрат. І це за умови, якщо не враховувати так звані моральні збитки 

(погіршення психологічного клімату, латентні та бурхливі протистояння), що проявляються 

не відразу і майже не піддаються прогнозу.  
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Можливість отримання інформації необхідної для керування якомога швидше, у 

повному обсязі і з мінімальними зусиллями напряму залежить від того, як збирають цю 

інформацію – вручну або із спеціалізованих інформаційних систем. Таким чином, тільки за 

умови використання прогресивних інформаційних технологій, які базуються на сучасній 

комп'ютерній техніці, можливе ефективне функціонування системи управління персоналом 

(HR). Тим більше, що даний процес управління вимагає дуже серйозної інформаційної 

підтримки. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу до автоматизації 

роботи з кадрами.  

Справа ускладнюється слабкою здатністю до формалізації такої предметної області, 

як людські відносини. На це накладається основна проблема для HR-підрозділів, яка  полягає 

у великій трудомісткості управління, величезної кількості завдань, функцій, процесів, якими 

необхідно оперативно і якісно управляти. Для оптимізації всіх процесів кадрової діяльності, 

для якісного та продуктивного управління людськими ресурсами розроблені спеціальні 

системи автоматизації управління персоналом. Йдеться про новітні інформаційні технології 

в області Human Resources Management. Використовуючи програмне забезпечення для 

управління персоналом, менеджери по кадрам скорочують до мінімуму рутинні операції і 

значно підвищують частку інтелектуальної праці в своїй роботі. Такі сучасні технології і нові 

методи роботи абсолютно неможливі при «паперовому» діловодстві. За допомогою 

аналітичних звітів вони можуть виробляти рекомендації по переміщенню, про підготовку та 

перепідготовку персоналу, щодо кадрового резерву, прийому на роботу кандидатів і т. д.     

Існуючі в даний час на ринку автоматизовані системи управління персоналом по їх 

функціональній спрямованості можна розділити на наступні основні групи: 

– багатофункціональні експертні системи, що дозволяють проводити профорієнтацію, 

відбір, атестацію співробітників підприємства; 

– експертні системи для аналізу персоналу, виявлення тенденцій розвитку відділів та 

підприємства в цілому; 

– програми розрахунку зарплати; 

– комплексні системи управління персоналом, що дозволяють формувати і вести 

штатний розклад, зберігати повну інформацію про співробітників, відображати рух кадрів 

всередині фірми, розраховувати зарплату. 

У загальному випадку прийнято вважати, що відчутний ефект від впровадження HR-

систем помітний, коли чисельність персоналу підприємства перевищує 1000 чоловік. 

Західними розробниками стверджується, що впровадження HR-модулів дозволить 

підприємству отримати організаційні, економічні та соціальні ефекти (слід зазначити, що ці 

ефекти властиві всім сучасним системам управління персоналом, в тому числі і найбільш 

просунутим вітчизняним HR-системам). 

Організаційні ефекти полягають в наступному:  

– скорочення часу прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством;  

– підвищенні якості кадрових рішень;  

– оперативності підготовки звітності для органів державного управління відповідно 

до українських законодавчих і нормативних вимог. 

У свою чергу, вплив економічних ефектів від впровадження HR-модулів дозволяє:  

– знизити витрати на управління персоналом;  

– підвищити продуктивність праці персоналу;  

– оптимально використовувати професійні якості конкретного співробітника 

підприємства. 

Соціальний ефект від впровадження HR-модулів полягає в наступному: 

– персональний облік пенсійних накопичень співробітників підприємства;  

– веденні повну індивідуальну трудову історії персоналу підприємства; 

– підготовці керівного резерву і просуванні по службі найбільш перспективних 

співробітників підприємства. 
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Безумовно, для поширення цих модулів на українських підприємствах існують певні 

обмеження. Основними з цих обмежень є:  

– висока ціна впровадження і підтримки;  

– функціональна надлишковість;  

– недостатня швидкість адаптації до динамічно змінюється з українським 

законодавством (особливо, податкового);  

– недостатня повнота локалізації інтерфейсів. 

Нехтуючи серйозними перешкодами з впровадження західних HR-систем на 

вітчизняних підприємствах, можна виділити деякі з цих систем, що доступні в Україні. Серед 

найбільш поширених західних HR-систем можна виділити модулі відомих ERP-рішень: 

– SAP Human Resources Management System (www.sap.com); 

– Oracle Human Resources Analyzer (www.oracle.com); 

– Renaissance Human Resources / Payroll (www.rossinc.com); 

– Rodertson & Blums Payroll 3.1 (www.robertsonblums.com); 

– Scala HR (www.scala.ru); 

– Axapta HR Management (www.navision.ru); 

Зокрема, за допомогою експертних систем зіставляються особистісні, професійні та 

психофізіологічні якості претендента на вакансії з аналогічними параметрами кращих 

фахівців підприємства. Такі програми дозволяють досить ефективно відбирати 

перспективних фахівців.  

Наведемо переваги, які дає підприємству системний підхід до автоматизації 

управління: 

– необхідна оперативність контролю і гнучкість управління підприємством; 

– можливість отримання несуперечливих і повних даних про фінансово-економічний 

стан підприємства; 

– забезпечення оперативного доступу до аналітичної інформації про роботу 

підприємства з боку служб управління в процесі прийняття рішень; 

– наявність автоматизованої системи ведення звітної документації та автоматизацію 

документообігу в цілому; 

– зниження трудомісткості по складанню всіляких звітів і довідок, виконання типових 

розрахунків; 

– можливість статистичного аналізу показників роботи підприємства та визначення на 

його основі заходів щодо вдосконалення виробничої діяльності та скорочення матеріальних 

втрат;  

– впровадження обґрунтованого раціонального планування; 

Таким чином, керівництво підприємства може не тільки оперативно отримувати від 

служби управління персоналом необхідну інформацію, але також мати можливість 

безпосереднього доступу до бази даних зі своїми співробітниками. Це дозволяє 

конфіденційно готувати і проводити деякі кадрові рішення, отримувати оперативний доступ 

до особистих справ співробітників та іншої інформації. Крім того, оперативне отримання 

аналітичної звітності по персоналу полегшує прийняття правильних управлінських рішень. 

 

Мазур Ірина Сергіївна 

Гуторова Олена Олександрівна  

Харківcький національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

У сучасному світі управління людськими ресурсами – це актуальна проблема та тема 

багатьох наукових круглих столів та дискусій особливо у багатьох Європейських країнах, бо 

вона має вирішальне значення для кожної держави та їх громадян, оскільки вони прагнуть 

якісно керувати і надавати ефективні послуги. 
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Персонал є найбільш складним об'єктом управління, оскільки люди наділені 

інтелектом. Вони постійно розвивають взаємовідносини, засновані на довготривалій основі. 

У сучасних умовах цінність людських ресурсів постійно зростає, що призвело до 

формування системи управління людськими ресурсаи. 

В управлінні організацією далеко не останнє місце посідають людський фактор, 

психологічні особливості колективу, особисті потреби та інтереси певних його членів. 

Мистецтво керівництва й полягає в тому, щоб знайти саме такі підходи і методи, які 

забезпечили б бажаний перебіг подій на підприємстві і спонукали його працівників до 

кращої праці. У таких умовах управління людськими ресурсами є важливою складовою 

менеджменту, що сприяє підвищенню ефективності діяльності організації. 

Персонал – це найскладніший об'єкт управління в організації, оскільки він, на відміну 

від речових факторів виробництва, є живим, має можливість самостійно приймати рішення, 

діяти, критично оцінювати висунуті до нього вимоги, має суб'єктивні інтереси та ін. Часто 

керівники основну увагу спрямовують на фінансові, виробничі питання, на проблеми 

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 коштують. Без людей немає організації. Без потрібних людей організація не 

зможе досягти своєї мети і запланованих результатів[1]. 

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, оскільки трудове життя людини може тривати впродовж 30-50 років; по четверте, 

люди приходять в організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами. 

Людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, 

а й головним стратегічним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. Які б не були 

прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготованого 

персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо. У зв'язку з цим управління 

персоналом зазнало радикальних змін. Формується новий погляд на робочу силу як на один 

із вирішальних ресурсів економіки, як на "людський капітал". Це форма вираження 

продуктивних сил людини, що входить у систему соціально орієнтованої змішаної економіки 

як провідний фактор виробництва. Під впливом об'єктивних і суб'єктивних обмежень цей 

новий вид капіталу формує потенціал людини, тобто сукупність того, що людина може 

використовувати для досягнення цілей і задоволення потреб[2]. 

Людей у наш час трактують уже не як кадри, а як людські ресурси, їхня цінність як 

фактора успіху постійно зростає. Поступово сформувалася система управління людськими 

ресурсами, що замінює стару систему управління кадрами. Вона має на меті відіграти 

вирішальну роль у забезпеченні умов конкурентоспроожності і довгострокового розвитку 

організації. Ця система ґрунтується на концепції людських ресурсів, що визнає необхідність 

капіталовкладень в їх формування і розвиток. На відміну від концепції управління 

персоналом, вона виправдовує економічну доцільність витрат, пов'язаних із залученням 

якісної робочої сили, її безперервним навчанням, підтримкою у працездатному стані і навіть 

створенням умов для повнішого виявлення можливостей і здібностей, закладених в 

особистості, для майбутнього її розвитку. 

Отже, управління персоналом – це система взаємозалежних організаційно-

економічних і соціальних заходів з метою створення умов для нормального функціонування, 

розвитку й ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації. 

Обов'язковою умовою має бути органічне поєднання управління персоналом із концепцією 

розвитку організації[3]. 

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 
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ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через мережу взаємопов'язаих 

організаційних, економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов 

нормального розвитку і використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. 

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є 

основним змістом управління персоналом. 

Із розвитком нових культурних і соціальних цінностей, зі зростанням забезпеченості 

працівників виникла нова проблема – невдоволеність через вузьку спеціалізацію, яка є 

причиною втоми, втрати зацікавленості, що, у свою чергу, призводить до прогулів, плинності 

кадрів. 

Щоб вирішити цю проблему, необхідно змінити систему організації праці. Для цього 

можна використати два методи:  розширення обсягу і збагачення змісту праці. 

Обсяг робіт вважають широким, якщо працівник виконує багато різних операцій і 

повторює їх рідко; і навпаки, якщо працівник виконує одноманітні, постійно повторювані 

операції, він має вузький обсяг роботи. 

 Змістовність роботи полягає у впливі, який робітник може безпосередньо чинити на 

свій об'єкт, зокрема, самостійність у плануванні і виконанні праці, визначенні власного 

ритму, участь у прийнятті рішень. 

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.  

Вкладення у розвиток людських ресурсів стають довгостроковим фактором 

конкурентоспроможності і виживання фірми. І саме тому витрати, пов'язані з персоналом, 

розглядають не як прикрі втрати, а як інвестиції в людський капітал –  основне джерело 

прибутку підприємства[4]. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

 

В умовах глобалізації економіки конкурентні позиції все більше визначаються 

здатністю підприємств до ефективного господарювання. Оскільки доля витрат на персонал у 

загальному обсязі витрат підприємства має стійку тенденцію до зростання у всіх галузях 

економіки, вирішальне значення набуває управління витратами на персонал.  

Однак, у сучасній економічній літературі немає поки що єдності поглядів на таку 

економічну категорію, як витрати на персонал. Різні автори оперують неоднаковими 

термінами, укладаючи в них різний зміст. Серед поширених понять, близьких за змістом 

зустрічаються такі: вартість робочої сили, вартість праці, витрати на персонал, інвестиції в 

персонал, видатки на утримання робочої сили тощо. Міжнародна організація праці 

використовує термін «labour cost». у дослівному перекладі це означає «ціну» або «вартість 

праці» , робочої сили, але за змістом складників — це є не що інше, як витрати роботодавця 

на персонал, до них зараховуються: винагорода за працю та деякі виплати за 
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невідпрацьований час, вартість харчування та житла працівників, оплачених роботодавцем, 

внески підприємця у фонди соціального страхування, витрати на навчання персоналу, 

вартість соціальних послуг персоналу, податки, що належать до витрат на робочу силу тощо. 

Питання управління витратами на персонал підприємств є важливим тому, що саме 

від даного процесу в теперішній момент часу залежить той обсяг грошових коштів, 

матеріальних, духовних благ, який отримує кожний робітник для своєї нормальної 

життєдіяльності. Принципіальні зміни в процесі управління витратами на персонал 

обумовлені тим, що персонал не тільки унікальний ресурс, але і суттєва стаття витрат 

роботодавця. Систематизована інформація про ці витрати та їх аналіз необхідні роботодавцю 

для розробки ефективної в економічному та соціальному аспектах політики управління 

персоналом. 

Але, виконання головної мети аналізу витрат на персонал обумовлює певне 

протиріччя: з точки зору власників підприємства виникає необхідність економії будь-яких 

витрат, у т.ч. і витрат на персонал, для забезпечення зростання прибутку та ефективності 

функціонування підприємства; з точки зору працівників – є інтерес (і навіть потреба) у 

збільшенні витрат на оплату праці персоналу, покращення умов праці, розвиток тощо. 

Зважаючи на це, аналіз витрат на персонал є одним з найбільш важливих та проблемних 

видів економічного аналізу: по-перше, для підприємств, чисельність працівників на яких 

більше п’яти тисяч, цей аналіз є дуже трудомістким, оскільки повинен враховувати витрати 

на персонал як загалом по підприємству, так і окремо за професіями, кваліфікаціями, і навіть, 

за окремими працівниками; по- друге, його проведення та результати контролюються як 

власниками підприємства, так і представниками профспілок; по-третє, кошторис витрат на 

персонал має дуже широкий спектр статей витрат, причому ці витрати поділяються на прямі 

і непрямі, постійні, змінні та ін., що ускладнює процес аналізу 

Облік витрат на персонал полягає у фіксуванні витрачених коштів та ресурсів, 

визначенні динаміки в різні періоди. При цьому відсутні: зіставлення доходів та витрат, 

визначення ефекту від реалізації конкретних витрат на персонал інвестиційного характеру, 

урахування альтернативних витрат при визначенні очікуваної майбутньої економічної 

вигоди, безповоротних витрат тощо. 

 Традиційний облік розглядає тільки ресурси, які є власністю підприємства. У зв’язку 

з тим, що персонал, як особливий вид ресурсу, не може бути ні майном, ні об’єктом 

власності, представники традиційного обліку не розглядають його як об’єкт обліку – актив , 

але витрати на персонал ведуться систематично. Отримання економічних вигод у 

майбутньому персоналу як ресурсу розглядається шляхом вимірювання принесеної ними 

додаткової вартості, при цьому вони не можуть включатися в активи суб’єктів 

господарювання, оскільки їх можливо контролювати тільки на робочому місці. 

За умов ринкової економіки підприємства мають право самостійно визначати 

розміри, порядок оплати праці всіх категорій персоналу підприємства. До основних 

витрат на оплату праці належать витрати на оплату праці основного виробничого 

персоналу підприємства, у тому числі й премії за виробничі результати, що 

стимулюються, на компенсації у зв'язку з підвищенням та індексацією заробітної плати 

в межах норм, передбачених законодавством, а також витрати на оплату праці 

працівників, що не значаться в штаті підприємства. У процесі контролю вивчається 

правомірність зарахування до витрат виробництва в розрізі об'єктів витрат при 

групуванні таких витрат за місцями їхнього виникнення (центрами витрат) та  за видами 

продукції (за кожним найменуванням виробів на дебет відповідних субрахунків до 

рахунку 23 «Виробництво»)..Не всі виплати працюючим належать до витрат на оплату 

праці (матеріальна допомога, дивіденди, оплата путівок  на лікування тощо). Особлива 

увага звертається на обгрунтованість внесених виправлень щодо витрат на оплату праці як 

коригування раніше допущених помилок за минулі періоди (довідки бухгалтерії про 

перенесення витрат з одного об'єкта на інший, додаткові розрахункові відомості, виправлення 

в групувальних відомостях як додаткові записи). 
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це 

особливо справедливо на сучасному етапі,  коли відбуваються швидкі зміни і посилюються 

вимоги до професійних знань, умінь і навиків. Персонал у сучасних умовах повинен бути 

високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням та 

ерудицією. Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління 

персоналом. 

При здійсненні кадрового планування підприємство переслідує такі цілі [3]: 

 одержати та утримати людей потрібної якості й у потрібній кількості; 

 найкращим чином використовувати потенціал свого персоналу; 

 бути здатною передбачити проблеми, що виникають через можливий надлишок чи 

недостачу персоналу. 

Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і 

навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це 

процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою 

виконання нових виробничих функцій, завдань і обов’язків нових посад. Про важливість 

професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють 

для цієї цілі 10 % фонду заробітної плати.  

Розвиток персоналу являє собою системно організований процес безперервного 

професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих 

функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та 

вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу забезпечується 

заходами, пов’язаними з оцінюванням кадрів з метою виробничої адаптації та атестації 

персоналу, плануванням трудової кар’єри робітників і фахівців, стимулюванням розвитку 

персоналу тощо. 

 Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації 

– підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини підвищується рівень 

життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей. Працівник стає 

конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним із трьох показників, що 

формують індекс розвитку людини, куди входять показники тривалості життя та доход на 

душу населення. Навчальна діяльність підприємства представлена досить різноманітними її 

видами. Навчання може бути організоване безпосередньо на підприємстві власними силами, 

а в позавиробничому навчанні роль підприємства зводиться до визначення вимог не тільки 

до кількості, але і до спрямованості навчання, закріплених у відповідних договорах на 

підготовку. Саме навчання здійснюється в спеціальних навчальних центрах, а також у 

системі вищої і середньої фахової освіти. Крім того, підприємство за допомогою різного 

виду стимулів впливає на самоосвіту (самопідготовку) своїх працівників, на розвиток ними 

професійної майстерності. 
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В навчанні робітників з позиції виробничо-технічного призначення виділяють [2] : 

підготовку нових робітників; перепідготовку і навчання робітників іншим (суміжним) 

професіям; підвищення кваліфікації. 

За відношенням фахівців і керівників навчальна функція підприємства виявляється, 

насамперед, в організації підвищення їхньої кваліфікації. 

Навчання робітників безпосередньо на робочому місці носить оперативний характер, 

тому що орієнтовано на освоєння конкретного трудового процесу, виконання конкретної 

роботи, не вимагає великих витрат на навчання, скорочує період адаптації працівника. У 

процесі навчання використовуються такі методи, як робота протягом деякого часу як 

асистента, поступове ускладнення завдання, ротація (зміна) робочих місць, делегування 

частини функцій, відповідальності та ін. Навчання на робочому місці характерно, 

насамперед, для робітників і простих посад службовців. 

Навчання поза робочим місцем більш ефективне, має велику теоретичну 

спрямованість, дає різнобічну підготовку, але вимагає значних витрат. Крім того, працівник 

відривається від своєї роботи. Використовувані тут методи відповідають, як правило, 

теоретичній спрямованості навчання – це лекції і практичні заняття в аудиторії, 

використання ділових ігор і розбір конкретних виробничих ситуацій, навчальні програми, у 

тому числі і комп’ютеризовані, обмін досвідом та ін. Навчання поза робочим місцем 

характерно для всіх категорій працівників, але здебільшого для керівників, фахівців і 

службовців. 

Нині функції підприємства з організації навчання і забезпечення його належної якості 

значно розширюються, що пов’язано з ослабленням ролі державного регулювання 

підготовки кваліфікованої робочої сили через систему професійно-технічної освіти і 

перепідготовкою значної частини робочої сили, що вивільняється, з підвищенням вимог до 

гнучкості робочої сили, підвищенням значимості процесів зміни праці, з орієнтацією 

підприємства на задоволення потреби в кваліфікованій робочій силі за рахунок власних 

працівників. Система управління персоналом на підприємстві має вирішити задачі в області 

підготовки, перепідготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації [2]: 

 вироблення стратегії у формуванні кваліфікованого персоналу; 

 визначення потреби в навчанні кадрів по окремих його видах; 

 правильний вибір форм і методів підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації; 

 вибір програмно-методичного і матеріально-технічного забезпечення процесу 

навчання як важливої умови якості навчання; 

 пошук засобів для фінансування усіх видів навчання в необхідній кількості і з 

необхідною якістю. 

Трудова кар’єра - це індивідуальна послідовність найважливіших змін праці, 

пов’язаних зі зміною положення працівника по вертикальній шкалі складності праці чи 

соціальних сходах робочих місць. До оцінки кар’єри тієї чи іншої людини можна підходити 

по-різному: по-перше, з позицій оточення працівника – людей, що судять про його кар’єру 

виходячи з власних уявлень; по-друге, з позицій самого працівника, тобто в плані 

суб’єктивно усвідомленого відношення працівника до свого становища в професійному 

плані, до свого статусу, досягнутому положенню в ієрархічній службовій градації.  

Отже, цілі кар’єри полягають у тому, щоб: професія чи займана посада відповідали 

самооцінці і тому морально задовольняли; робота знаходилася в місцевості, природні умови 

якої сприятливо діють на стан здоров’я і дозволяють організувати гідний відпочинок; умови 

роботи підсилювали можливості людини і розвивали їх; робота носила творчий характер і 

дозволяла досягти визначеного ступеня незалежності; праця добре оплачувалася чи була б 

можливість одержувати великі побічні доходи; робота дозволяла продовжувати активне 

навчання, займатися вихованням дітей тощо. 
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ВПЛИВ МІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

 

В сучасних умовах глобалізація є домінуючою тенденцією в міжнародних відносинах 

та міжнародній трудовій міграції. Міграція кваліфікованої робочої сили відіграє важливу 

роль не тільки в економіці тієї чи іншої країни, а й в усьому світі.  Міграція, як легальна так і 

не легальна є показником безпеки і стабільності економічного розвитку країни.  

Розвиток міграції в Україні пов'язаний з особливостями та етапами формування ринку 

праці в Україні, які є наслідком історичних, соціальних та економічних умов, що складалися 

у державі не лише протягом останнього десятиліття, а й значно раніше. Для кращого 

розуміння ринку праці України потрібно взяти до уваги спадок, який отримала наша країна 

від СРСР. Оскільки перехід від командно-адміністративної системи до ринкової є наслідком 

зростання рівня безробіття, а також розвитку неповної зайнятості та нелегальної міграції. 

Загалом, у процесі формування національного ринку робочої сили виділяють два етапи 

(плюс нинішній етап):  

Перший етап (1991–1994) характеризувався трудодефіцитною кон’юнктурою, що 

сформувалася за радянських часів, та наявністю вільних робочих місць, кількість яких у 1,5–

2,0 рази перевищувала кількість зареєстрованих безробітних. Упродовж цього періоду вкрай 

низькими були рівень офіційного безробіття (0,1–0,3%) та коефіцієнт навантаження на одне 

вільне робоче місце (0,42–0,60).  

Другий етап формування національного ринку робочої сили (1995–2001рр.) 

пов’язаний з проведенням жорсткої обмежувальної монетарної та фіскальної політики, що 

були спрямовані на подолання інфляції та збалансування фінансової системи. Проте такі дії 

не супроводжувалися структурними реформами і призвели до дисбалансу на ринку праці: 

кількість безробітних почала перевищувати кількість вакансій, унаслідок чого рівень 

навантаження на одне вільне робоче місце зріс з 1,5 особи у 1995 р. до 30 і більше осіб на 

початку 1999 р. А отже для пошуку робочого місяця громадяни були змушені мігрувати до 

інших країн. 

Нинішній етап постіндустріальної економіки України характеризується як етап 

структурної перебудови. Ринок праці продовжує формуватися як основний елемент 

економічної системи, що чутливо реагує в цілому на всі процеси в суспільстві. За даними 

Державної служби статистики України ринок праці за 2000-2015 рр. свідчить про 

підвищення економічної активності населення, що характеризується зростанням рівня 

зайнятості і зниженням рівня безробіття. Проте тенденція щодо підвищення рівня зайнятості 

населення України з 2009 р. уповільнилася. Натомість рівень безробіття у 2015 р. порівняно з 

2000 р. знизився на 68,4%. Головною причиною зростання темпів безробіття та уповільнення 

темпів підвищення рівня зайнятості в Україні  

була світова фінансово-економічна криза 2008 року. На кризу кінця 2008 року український 

ринок праці відреагував досить відчутно: фактично відбувалася руйнація не лише 

підприємств, а й цілих галузей, особливо в промислово розвинутих регіонах.  

http://library.if.ua/books/104.html
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За даним Державної служби статистики України серед країн, до яких найчастіше 

емігрують українці відносять: Російську Федерацію (43,2%), Польщу (14,3%), Італію (13,2%) 

та Чеську Республіку (12,9%). Серед інших країн, до яких виїжджають українці можна 

назвати Іспанію (4,5%), Німеччину (2,4%), Угорщину (1,9%), Португалію та Білорусь (по 

1,8%). За віковою структурою найбільшу частину мігрантів в Україні становлять люди у віці 

25-34 років (34%) та 35-44 роки (31%). Тобто найбільша кількість мігрантів в Україні – це 

люди у віці від 25 до 44 років, що становить 65% від загальної кількості мігрантів в країні. 

Крім визначення вікової структури емігрантів, необхідним є визначення освітнього рівня. За 

даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) розподіл трудових мігрантів за рівнем 

освіти в Україні це: мігранти з початковою освітою (2%), з неповною середньою освітою 

(8%), з повною середньою та середньою спеціальною освітою (48%), з базовою вищою 

освітою (24%) та з повною вищою освітою (18%).  

Загалом в Україні катастрофічно високий рівень зовнішньої трудової міграції. Згідно з 

дослідженнями Міжнародної організації з міграції (МОМ) кожен другий молодий українець 

віком від 20 до 35 років виявляє бажання емігрувати з України.  

Такий високий рівень міграції в Україні обумовлений низкою причин, серед яких: 

проблема знайти роботу відповідно до здобутої освіти і кваліфікації з адекватною 

винагородою за працю, зменшення попиту на робочу силу у зв’язку з надмірним імпортом 

товару, низький рівень оплати праці в середньому по країні та заборгованість з її виплати, 

недостатні соціальні гарантії та захист – усе це спонукає громадян до пошуку кращого життя 

з межами України.  

Міграція є неоднозначним соціальним процесом. З одного боку цей процес є 

необхідним та неминучим для будь-якої країни, оскільки призводить до перерозподілу 

трудових ресурсів.  З іншого боку міграція, що носить вимушений характер, приводить до 

росту соціальної напруженості, породжуючи проблеми забезпечення мігрантів житлом і 

роботою. Також потрібно зазначити, що трудова міграція у великих масштабах може значно 

зашкодити розвитку економіки та соціальної сфери країни.  

Тому необхідним є розробка комплексних заходів, які будуть враховувати 

особливості національної специфіки міграції та забезпечать узгодженість впровадження 

різних методів для скорочення міграційних процесів. 

До заходів скорочення міграції в Україні можна віднести:  

 створення сприятливих умов в країні для ведення бізнесу та можливості повної 

реалізації;  

 запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних 

джерел фінансування; 

 розвиток внутрішньої міграції громадян для задоволення потреб ринку праці 

України та як альтернативи виїзду за кордон,  

 заохочення повернення емігрантів на батьківщину;  

 захист прав громадян, що працюють за кордоном; 

 регулювання імміграції, заохочуючи приїзд більш освічених та кваліфікованих 

іммігрантів.  

 Важливими напрямками розвитку ринку праці в Україні є соціальна підтримка 

окремих груп населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, 

сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення, реструктуризація 

економіки і піднесення виробництва. 
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9. Професійне та духовне становлення особистості менеджера. 

Самоменеджмент. Тайм-менеджмент. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ 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 менеджменту, що забезпечить розвиток 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. 

Прямопропорційна залежність між конкурентоспроможністю продукції та 

ефективністю господарської діяльності аграрних підприємств, вимагає пошуку резервів 

зниження витрат у структурі 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 у системі стратегічного менеджменту є зменшення 

втрат матеріалів і готової продукції на всіх стадіях технологічного процесу виробництва 

продукції – від ресурсного забезпечення, 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 
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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. 
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. 

 

Пронько Леся Степанівна 

к.е.н., доц. Жук Оксана Петрівна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 

СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сучасне конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому 

організація, яка в ньому знаходиться, також перебуває у постійному русі. Задля того, щоб не 

тільки не відставати від своїх конкурентів, але й випереджати їх, компанії необхідні зміни. 

Сьогодні організаційні зміни чи не найважливіша складова управління організацією. Однак, 

будь-яким змінам в організації завжди властивий опір. Рівень опору для різних змін є 

неоднаковим.  

 
Рис. 1. Складові опору змінам в організації 

Опір – це один із видів реакції на зміни в організації, зумовлений певними факторами 

технічного, управлінського та психологічно-культурного характеру. Серед таких факторів, 
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на наш погляд, можна виділити десять найбільш значущих, які доцільно вважати складовими 

опору змінам в організації (рис. 1). 

Ставлення працівників різного віку до змін є неоднозначним. Зазвичай, працівники 

старше 35-40 років чинять більший опір змінам, з небажанням сприймають щось нове, ніж 

молодші від них.  

Як зазначають Дж. Коттер і Л. Шлезінгер, багато менеджерів недооцінюють не лише 

розмаїття, з яким люди можуть реагувати на зміни в організації, але і те, який позитивний 

вплив ці зміни можуть давати на окремих людей і колективи. Однак все-таки існує ряд 

досить універсальних методів подолання опору стратегічним змінам. Розглянемо дві групи 

методів, запропоновані Дж. Коттером і Л. Шлезінгером, Е. Хьюзом. 

Дж. Коттер і Л. Шлезінгер пропонують наступні методи подолання опору змінам [1]: 

- інформування та спілкування; 

- участь і залученість; 

- допомога і підтримка; 

- переговори і угоди; 

- маніпуляції і кооптації; 

- явний і неявний примус. 

Опір змінам може бути викликано способами проведення змін. Наприклад, жорсткий, 

авторитарний стиль проведення змін, нестача інформації тощо, тобто такі способи 

проведення змін, які практично не передбачають участь рядових працівників у процесі їх 

реалізації, викликають опір. Безумовно, що не всі зміни наштовхуються на опір, частина з 

них спочатку сприймаються як позитивні, несучі поліпшення [3]. 

Існують чотири філософські школи стосовно індивідуальних змін, які розглядаються в 

контексті універсальних методів подолання опору змінам [2]: 

Таблиця 1 

Основні методи подолання опору змінам в організації [2] 

Метод Застосування Перевага Недоліки 

Просвітницька 

діяльність і 

спілкування 

Причина опору – 

неправильне 

інформування 

Усувається 

неправильне 

розуміння 

Може не спрацювати, 

коли бракує взаємної 

довіри 

Залучення до участі Працівники, які 

чинять опір, мають 

необхідні для 

впровадження змін 

знання та нивички 

Працівники 

розвиваються, 

моральний клімат 

поліпшується 

Чималі витрати часу; 

велика ймовірність 

негативного рішення 

Допомога та 

підтримка 

Працівники, які 

чинять опір, 

занепокоєні та 

злякані 

Може полегшити 

необхідне 

пристосування 

Потребує великих 

витрат, але не 

гарантує успіху 

Переговори Опір чинить 

авторитетна та 

впливова група 

Можна одержати 

авторитетну та 

впливову підтримку 

Відкриваються 

можливості для тиску 

з боку авторитетної 

групи 

Маніпулювання та 

кооптація 

Необхідна підтримка 

авторитетної та 

впливової групи 

Можна одержати 

авторитетну та 

впливову піжтримку 

Можна витратити 

довіру, якщо буде 

виявлено 

перекручення фактів 

Примус Вагомий, 

невмотивований 

опір 

Недорогий, простий 

спосіб здолати опір 

Може бути 

незаконним, може 

підірвати довіру до 

агента змін 
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- У біхевіористичному підході йдеться про зміну поведінки довколишніх через 

заохочення і покарання. Використовується аналіз поведінки та стратегії винагороди; 

-  За когнітивного підходу результати досягнення через позитивне ставлення. 

Застосовуються техніки постановки мети і навчання; 

- Психодинамічний підхід веде до розуміння і звернення до внутрішнього світу 

людини. Це особливо важливо, коли остання переживає занадто хворобливі зміни; 

-  Гуманістична психологія грунтується на вірі в розвиток і зростання, максимізацію 

потенціалу. Акцент робиться на здоровому розвитку, автентичних відносинах і 

здоровій організації.  

Усі зазначені методи подолання опору змінам на підприємстві можна умовно поділити 

на три групи (табл. 1.) [2]: 

-  «жорсткі»: до них належать примус працівників до роботи за новими правилами, їх 

заміна та звільнення; 

-  «м’які»: до них належать залучення працівників до процесу змін, створення їм 

можливостей вносити свої пропозиції щодо цілей і методів змін, обговорення з 

персоналом прийнятих організаційних рішень, переконання у необхідності та 

правильності методів змін, навчання суміжних професіям і новим методам роботи, 

інформування про плани та хід змін; 

- «компромісні» - укладання угод, надання гарантій, щоб не погіршувати становище 

працівників, зниження радикальності змін. 

Міцно укорінена традиція розглядати відносини людей до стратегічних змін в термінах 

силового поля - тільки в категоріях «за» або «проти», «прогресистів» і «ретроградів» - 

поганий помічник у осмисленні шляхів подолання опору і часто є свідченням слабкої 

стратегічного менеджменту в корпорації. Але як і в інших випадках слабкого менеджменту, 

можна запропонувати загальні принципи його поліпшення, які стають практичною 

програмою дій після обстеження конкретної ситуації. 

Менеджери повинні з обережністю підходити до різних реакцій на зміни і до явного 

опору. Витоки опору окремого співробітника можуть перебувати на рівні організації, групи 

або особи. Важливо також дослідити, в якій мірі опір пов’язано безпосередньо зі зміною. 

Може бути, воно просто є способом вираження інших конфліктів і напружених відносин. 

Ситуацію необхідно оцінювати глобально з урахуванням усіх факторів. 
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Штокало  Д. 

Пилипенко  Л.О. 

                                                                                            Стрийський  коледж  ЛНАУ    

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА  ТВОРЧОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Самоменеджмент – це послідовне  і цілеспрямоване використання випробуваних 

методів роботи в повсякденній практиці ,для того , щоб  оптимально і із змістом  

використовувати свій час. 

Основна мета  само менеджменту  полягає втому , щоб максимально  використовувати 

власні  можливості , свідомо  керувати плином свого життя (самовизначитися ) і  

переборювати  зовнішні  обставини як на роботі  , так  в особистому  житті . 

Кожній людині  взагалі  й особливо тому , хто  готує  себе до  роботи  керівника  чи  

вже є таким  , у першу чергу  , необхідно  вміти  перетворити  ситуацію , для якої типова  

невпорядкованість  дій , обумовлена  зовнішніми  обставинами , у ситуацію цілеспрямованих  

і здійсненних задач . Навіть тоді , коли  на вас  з усіх боків  завалюють різні завдання , можна 

завдяки послідовному  плануванню часу  і  використанню  методів наукової  організації  

праці краще  здійснювати  свою діяльність , щодня виділяючи  резерв часу   у тому числі  і 

для дозвілля )  для  дійсно керівних функцій . 

Багато  керівників інколи  занадто орієнтовані на процесі діяльності , а не на його 

результати  . При такому підході вони віддають перевагу :  

- Правильно робити справи замість того , щоб робити правильні справи ; 

-  Вирішувати проблеми замість того ,щоб створювати творчі альтернативи ; 

- Зберігати  засоби замість  того , щоб оптимізувати використання засобів ;  

- Виконувати  обов’язок замість  того , щоб  домагатися результатів ; 

- Зменшувати  витрати замість того , щоб підвищувати прибуток . 

 

Дослідник само менеджменту Л.Зайверт обґрунтовано нагадує про те , що 

поліпшувати своє життя  необхідно  із самого себе . «Зміни себе – іти зміниш  світ  навколо 

себе» . Замість того , щоб змінювати обставини , які ми і так  не в силах  змінити  , потрібно  

змінювати своє відношення до них . 

Управління часом , тайм – менеджмент ( від англ. Time management) –  сукупність  

методик оптимальної організації часу для  виконання  поточних задач , проектів та 

календарних подій . Типовим підходом  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 .  

Планування означає підготовку  до реалізації цілей та упорядкування робочого часу . 

З практики  відомо , що при витраті 10 хвилин на планування робочого часу щодня 

заощадити до двох годин . 

 

Для раціонального використання часу  фахівцю необхідно , перш за все , чітко 

усвідомити свої основні функції , цілі , завдання та бюджет часу . При плануванні  слід 

врахувати такі основні правила : 

 При складані плану на день залишити 40 %  часу вільним , тобто 60 % 

часу віднести на планові роботи , 20 – на непередбачені , 20%- на ті , що  

виникають спонтанно ; 

 Треба постійно фіксувати витрачений час . При цьому слід вказувати  , 

як і на які потреби він був витрачений . У результаті фахівець , маючи 

повне уявлення про витрати свого часу , може  складати  план на 

майбутнє ; 
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 Для складання гарного плану з чітким зазначенням використаного часу 

необхідно розподілити  свої завдання на довго - , середньо – і 

короткострокові ; 

 Основні принципи складання плану : регулярність , системність , 

послідовність ; 

Для забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг 

завдань , з яким фахівець  може реально впоратися. 

Основою плану використання часу  фахівця може служити його перспективний план . 

З урахуванням  цього багаторічного  плану складають річний  план , який охоплює  

квартальні плани . Квартальні плани можуть бути скоординовані з річним планом  та 

розділені  на місячні плани. Виходячи  з цього  тижнево_добовий план  буде  найточнішим 

планом використання  робочого часу фахівця . План на робочий день являє собою 

найважливішу  сходинку в  плануванні робочого часу , він постійно контролюється і 

коригується  з  урахуванням обставин . 

По темі менеджменту часу доцільно проводити  психологічні тренінги . Головним  

допоміжними  інструментами  для управління часом є особистий календар менеджера  

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 ту сучасних мобільних 

телефонах та кишенькових комп’ютерах . Вони здатні значно покращити  роботу кожного 

менеджера. 

 

Кізима Христина 

викладач вищої категорії  Борис В.М. 

Стрийський коледж ЛНАУ 

 

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО І ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Менеджери - це особлива група людей, що спеціально займається управлінською 

діяльністю. Головне завданння їх є кропітка організація і щоденне управління виробництвом 

із метою забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми.  

В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що, використовуючи 

різноманітні методи і тактику управління, сприяють досягненню організацією або 

підприємством певних цілей.  

Отож, менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і 

виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені завдання найбільш гуманним і 

економічним шляхом.  

Оскільки завданням менеджменту є досягнення мети, важливо правильно її визначити. Якщо 

ми ставимо перед собою завдання удосконалювання організації, не уточнивши її цілей, то 

ризикуємо запропонувати кращі засоби виконання непотрібних функцій або кращі шляхи 

досягнення незадовільних кінцевих результатів. Без перебільшення можна сказати, що 

заподієний при цьому збиток вимірюється мільярдами.  

Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її реалізації, 

включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-

керівника.  

Неможливо         прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим цілі цілком не 

ясні. Управляти - значить спонукати інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших 

робити те, що вважаєш правильним.  

Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення процесу 

управління «менеджер робить будь-що руками інших».  

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
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Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при 

яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. 

Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших.  

Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - 

диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, 

вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з 

непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань - вчитись 

інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи.  

Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-

керівник, який керує власне організацією (підприємством), якимсь конкретним видом 

діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо.  

Важливою, у діяльності менеджера, є його духовна культура , що являє собою 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.  

 Ці три рівні духовної культури управлінця повинні перебувати в діалектичній взаємодії, 

взаємно визначати і доповнювати один одного.  

  Розглянемо докладніше рівні духовної культури менеджера.  

Природно-природною основою чуттєво-інтуїтивного рівня управлінської діяльності є 

інстинкти, рефлекси людини на природні та соціальні впливу. Тому природна реакція 

людини на ці дії носить інтуїтивно-інстинктивний характер. На цьому управлінському та 

самоврядний рівні панує в основному біологічна доцільність, яка є важливим регулятором 

відносин між людиною і навколишнім середовищем. Ця адаптаційна здатність дана кожній 

людині від народження, передається у спадок і не носить соціального характеру. Як 

встановлено наукою, саме в цій несвідомої сфери народжуються нові ідеї, великі наукові 

відкриття та технічні винаходи. Вся складність проблеми творчого акту полягає в тому, щоб, 

по-перше, розкрити сам "механізм" зародження нової ідеї і, по-друге, зрозуміти яким чином 

"спливають" ці нові ідеї і потім логічно усвідомлюються в розумове. мисленні людини.  

Відповідь на питання, яким чином виникає інтуїтивна істина, які витоки інтуїтивного 

пізнання людини дає закон випереджаючого відображення дійсності, вперше 

сформульований радянським філософом Е. Ільєнкова. Формування особистості менеджера 

повинно виходити з біолого-фізіологічних та психологічних особливостей того чи іншого 

суб'єкта соціального управління, тобто з його вітальних інстинктів. 

     Психологія професіоналізму інтенсивно розробляється в логіці індивідуально-

професійного розвитку фахівця в акмеології (А. А. Бодалев,Е. Н. Богданов, А. А. Деркач, Н. 

В. Кузьміна, А. К. Маркова й ін.), психології (Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, М. Й. 

Боришевський, Г. О. Балл, О. В. Киричук, В. В. Москаленко, Н.І.Жигайло), в менеджменті 

(В.В.Яцура, А.Г.Хоронжий, Б.І.Мицик, М.Г.Оробчук, О.О.Кундицький) тощо. Однак, цілісне 

й системне уявлення про сутність, механізми й умови розвитку професіоналізму менеджера у 

вітчизняній психологічній науці на сьогоднішній день не розроблене. 

Дану проблему необхідно розглядати в концепції професійного і духовного становлення 

керівника. 
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Явище професіоналізму інтенсивно досліджується в психології праці (насамперед у 

рамках професіографічного підходу), акмеології й прикладних аспектах психології 

(педагогічної, військової, юридичної й т.п.). 

При цьому дослідники виділяють структуру професіоналізму у вигляді узагальненого й 

абстрактного поняття з визначенням конкретного прояву даного феномена в розвитку 

професіонала, тобто суб’єкта-діяча. Низка вчених вважає ([1-12]), що необхідно вивчати два 

рівноцінні об’єкти – людину і діяльність. Звідси розрізняють професіоналізм діяльності й 

професіоналізм особистості. 

Професіоналізм діяльності – якісна характеристика суб’єкта праці, що відбиває високу 

професійну кваліфікацію й компетентність, різноманітність ефективних професійних 

навичок і вмінь, у тому числі заснованих на творчих рішеннях,володіння сучасними 

алгоритмами й способами вирішення про- 

фесійних завдань, що дозволяє здійснювати відповідальність із високою й стабільною 

продуктивністю. 

Професіоналізм особистості – якісна характеристика суб’єкта праці, що відбиває 

високий рівень розвитку професійно важливих і індивідуально-ділових якостей, 

акмеологічних інваріантів професіоналізму, високий рівень креативності, адекватний рівень 

вимог, мотиваційну сферу й ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток. 

Інтеграція особистісних й дієвих начал у феномені професіоналізму проявляється у 

визначенні професіонала. Професіонал – це суб’єкт професійної діяльності, що володіє 

високими показниками професіоналізму особистості й діяльності, що має високий 

професійний та соціальний статус, і систему особистісно-дієвої нормативної регуляції, що 

динамічно розвивається, постійно націлений на саморозвиток і самовдосконалення, на 

особистісні й професійні досягнення, які мають соціально-позитивне значення. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

 

Сільське господарство – одна з основних галузей народного господарства суверенної 

України. Його завдання полягає в задоволенні постійно зростаючих потреб населення в 

продуктах харчування, а промисловості – в сировині для виробництва продовольчих і 

промислових товарів широкого вжитку. 

Для України нарощування виробництва зернової продукції має стратегічне значення 

для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються 

умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги 

постійно скорочувалися. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва зерна є 

найважливішим завданням від рішення якого залежить продовольча безпека країни.  

Зернове господарство України є стратегічною та найбільш ефективною галуззю 

економіки України. Зерно і вироблені з нього продукти завжди були ліквідними. 

Сьогоднішній український ринок зерна – це середовище з високою конкуренцією, де 

представлені міжнародні компанії, які спеціалізуються на торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. Багато іноземних компаній працюють на українському ринку вже близько 10 

років [1]. 

Зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження 

валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, 

отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів.  

Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зернового 

господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі 

фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність. 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 

початок вересня 2014 р. в Україні було зібрано 36,6 млн. т зернових при середній 

врожайності близько 37 ц/га. З 14,9 млн. га запланованих до збирання площ зернових та 

зернобобових культур було обмолочено 10,0 млн. га (67%) [2]. 

Темпи експорту зернових у 2014 р. також перевищують тогорічні фактичні обсяги 

експорту. Станом на початок вересня обсяг експорту становив майже 6 млн. т (у 2013 р. 

обсяг експорту у 5,7 млн. т було досягнуто тільки наприкінці вересня). Поточний експорт 

має наступну структуру: пшениця – 3,37 млн. т (або 56%), ячмінь – 2,15 млн. т (36%), 

кукурудза – 387 тис. т, інші зернові – 81 тис. т [2]. 

 За даними групи компаній «Зерно UA», у 2013/2014 маркетинговому році, який 

завершився 1 липня 2014 р., Україна експортувала 32,3 млн. т зерна. 

З таким показником наша країна увійшла в трійку найбільших світових експортерів 

зерна - попереду тільки США (72,3 млн. т.) та ЄС (38,5 млн. т). За останнє десятиліття 

експорт зерна з України виріс на 77%. Україні вдалося  обійти такі визнані «житниці світу», 

як Канада (28 млн. т на рік), Аргентина (21,9 млн. т) та Бразилія (20,1 млн. т). 

 Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 

прогнозує валове виробництво зернових в Україні в 2014/2015 маркетинговому році на рівні 

58 млн. т. проти 63 млн. т у 2013/2014 р. Основне скорочення прогнозу виробництва 
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зернових пояснюється вилученням з нього обсягів продукції у Криму (в минулому сезоні ці 

обсяги враховувалися) [4]. 

Підвищення економічної ефективності зернового виробництва передбачає збільшення 

виробництва і поліпшення чіткості зерна, забезпечення більшої сталості зернового 

господарства і ефективності використання його виробничих ресурсів. Основним напрямом 

подальшого розвитку зернового господарства є інтенсифікації виробництва зерна на основі 

внесення оптимальної кількості органічних і мінеральних добрив, розширення посівів 

високоврожайних сортів і гібридів, впровадження комплексної механізації, інтенсивних та 

індустріальних технологій, застосування прогресивних форм організації і оплати праці з 

урахуванням кінцевого результату. Велике значення має внесення оптимальних доз 

мінеральних добрив, які в конкретних природно-економічних умовах забезпечують найбільш 

повне використання потенційних можливостей високоврожайний сортів і гібридів зернових 

культур. 

Забезпеченість господарства надійною системою машин дає змогу якісно і в 

оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню 

врожайності зернових культур і значно зменшує втрати зерна. Економічна ефективність 

інтенсивних технологій визначається порівнянням додаткових виробничих витрат і 

додатково одержаної продукції і характеризується зростанням окупності додаткових витрат у 

зерновому виробництві. Важливим резервом підвищення економічної ефективності 

зернового виробництва є поліпшення якості зерна, особливо за рахунок сильних і твердих 

сортів пшениці з високим вмістом білка (15-17%) і клейковини (21-43%). Збільшення 

виробництва і поліпшення якості зерна сприяють підвищеності доходності зернового 

господарства, а отже і зміцненню економіки сільськогосподарського підприємства [3]. 

Отже, аналізуючи сучасний стан виробництва та експорту зернових культур в Україні, 

можна констатувати пріоритетне значення цих секторів господарства в аграрній галузі 

країни, відзначити їх важливу роль у створенні фундаменту продовольчого ринку і 

продовольчої безпеки України, підкреслити стратегічне значення цих сегментів сільського 

господарства в умовах негативних глобальних процесів.  
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ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Український ринок праці дуже гнучкий, проте ця гнучкість зумовлена значною 

часткою тіньової зайнятості, особливо серед молоді. Приблизно третина молодих людей, які 

офіційно не працюють або навчаються, зайняті в підсобних особистих господарствах, або 

працюють не за фахом і без оформлення. Лише 4,8% працевлаштованих молоді у віці 15-24 

років працюють за тимчасовими договорами. Рівень безробіття української молоді становить 

11,6% від загальної кількості, а це нижче, ніж загалом для ЄС. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В Україні сьогодні спостерігається зростання безробіття на ринку праці. За перше 

півріччя 2016 року його рівень за методологією Міжнародної організації праці (МОП) 

становив 9,4% проти 9,2% за той же період в 2015 року. За підсумками року показник може 

ще трохи вирости, а протягом найближчих 2-3 років навіть може досягти 10%.  

В чому ж причина? Сьогодні практично неможливо влаштуватися на роботу за 

наступними професіями : менеджер готельного та ресторанного господарства, юрист, 

економіст, тому вищезгаданим спеціалістам пропонують перенавчатися. Державна служба 

зайнятості разом з Міністерством освіти і науки України розробляють проект стажування 

студентів на конкретних підприємствах протягом всього терміну навчання. Жодних проблем 

з працевлаштуванням немає у ІТ-фахівців, інженерів, біотехнологів і агрономів. Завжди 

запитані і робочі спеціальності, такі як зварювальник, слюсар, токар, будівельник. За даними  

служби зайнятості, водій бетономішалки в Києві може заробляти до 1 тис. грн на день, а 

токар шостого розряду – до 25 тис. грн на місяць. Отже, щоб працевлаштуватися в найближчі 

п’ять років в Україні, необхідно вибирати професію медпрацівника, агронома, інженера або 

ІТ-фахівця. Також зростає попит на будівельників, оскільки будівництво стає більш 

індустріальним. Сьогодні, наприклад, на нашу думку, виникла необхідність відновлення 

Донбасу.  

Щоб змусити українців працювати, а не стояти за допомогою, Державна служба 

зайнятості повинна змінити стратегію роботи. Наприклад, в Києві, завдяки проведенню 

ярмарку вакансій в метро, тобто там, де проходить більшість робочих, за п’ять днів 

працівники Державної служби зайнятості знайшли 1300 осіб на 300 вакансій для самого 

столичного метрополітену. Некваліфікованих працівників в 11 центрах профтехосвіти готові 

навчити професіям, за які будуть платити більше, ніж одну мінімальну зарплату. В Одесі 

можна за п’ять місяців стати перукарем, а в Рівному – освоїти професію коваля. 

Отже, сьогодні вже готуються відповідні зміни до законодавства України щодо 

політики державної служби зайнятості. Хто не хоче шукати роботу, будуть змушені 

перенавчатися або через систему безкоштовних онлайн курсів Prometheus, в тому числі 

вивчаючи англійську мову, або дуже часто ходити в Державну службу зайнятості. На нашу 

думку, це необхідно для того, щоб заощадити бюджетні кошти, а також побороти нелегальну 

зайнятість. Адже не секрет, що частина працівників зареєстровані як безробітні і працюють 

нелегально. Працівники Державної служби зайнятості призначатимуть  незручний час 

зустрічі, щоб той, хто працює вдень, був змушений вибирати – отримувати допомогу чи 

нелегально працювати. Також служба зайнятості тепер підлаштовуватиметься під потреби 

роботодавця, а не чекатиме поки з’явиться вакансія, куди можна прилаштувати, наприклад, 

безробітного фінансиста. Наприклад, з фірмою Gregory Arber вже підписаний відповідний 

меморандум і закуповуються швейні машини для навчання 400 швачок, які потрібні 

підприємству. Крім того, для бійців АТО ще під час їхньої служби в центрі зайнятості 

готуватимуть план працевлаштування після демобілізації.  

Кулявець В.  

Войнича Л.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Експортно-імпортна діяльність є явищем складним і багатогранним. За економічною 

природою вона пов’язана зі здійсненням експортно-імпортних операцій будь-якими 

суб’єктами підприємництва та надходженням іноземних фінансових ресурсів (інвестицій) до 

суб’єктів господарської діяльності. Сучасна міжнародна торгівля і зовнішньоекономічна 

діяльність країн, окремих підприємств АПК спирається на низку теорій, сукупність яких є 

еволюційною системою поглядів класиків економічної теорії на сутність та закономірності 

розвитку міжнародної економіки.  
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Зовнішньоекономічна діяльність розглядається  як система господарських зв’язків між 

економіками різних країн, яка має свої особливості, закономірності та реалізує інтереси, що 

пов’язані з використанням переваг міжнародної співпраці та поділу праці. При цьому 

експортний потенціал розглядається як складна система, що формується з  виробничого, 

трудового, організаційно-технічного, фінансового, науково-інноваційного, агроресурсного, 

природньо-ресурсного та біопотенціалу, компоненти якої використовуються для розвитку 

його зовнішньоекономічної діяльності. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання залежить від особливостей функціонування та взаємозв'язків між 

ними. Категорія «ефективність зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств» 

розглядається як ступінь отримання максимального прибутку від здійснення експортно-

імпортних операцій. Насамперед вона характеризується як «ефективність експорту». 

Досвід багатьох країн  показує, що на сьогодні ринкова економіка без державного 

регулювання не існує. Це дає можливість більшості розвинутих країн реалізовувати в 

зовнішньоторговельних відносинах політику зваженого протекціонізму, направлену на 

сприяння національним товаровиробникам, поступальному розвиток економіки і підвищення 

життєвого рівня населення.  

Вирішення проблеми активізації проведення експортно-імпортних операцій 

підприємствами АПК не зводиться лише до вдосконалення механізму здійснення такої 

діяльності. Воно має проводитись комплексно із врахуванням економічних, 

адміністративних, інституційно-правових та соціальних важелів і чітко відповідати інтересам 

учасників та держави.  

 

Оксана Танчин  

к.е.н., доц. Михаюк Н.І. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІПРОДУКЦІЇ 

  
Зміст конкурентоспроможності розкривається у дії об`єктивного економічного закону 

розвинутого товарного виробництва, що виражає внутрішньо необхідні суттєві зв`язки між 

відособленими товаровиробниками з одного боку, і споживачами їх продукції – з іншого. 

Закон конкуренції – найважливіша рушійна сила розвитку економіки, тому що сам закон і 

кожна з форм його руху  пронизані внутрішніми суперечностями, які, в свою чергу, є 

джерелом економічного прогресу. 

Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, 

що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку 

аналогічної продукції. Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто 

мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників. 

Для визначення конкурентоспроможності продукції виробнику необхідно 

знати:конкретні вимоги потенційних покупців до пропонованого на ринку товару;можливі 

розміри та динаміку попиту на продукцію; розрахунковий рівень ринкової ціни 

товару; очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;визначальні параметри 

продукції основних конкурентів;найбільш перспективні ринки для відповідного товару та 

етапи закріплення на них;термін окупності сукупних витрат, зв'язаних із проектуванням, 

продукуванням і просуванням на ринок нового товару. 

Конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій 

кількох підприємств на певному ринку. При цьому обов'язковою вимогою є порівнянність 

оціночних параметрів, а саме:  технології, потенційних можливостей обладнання, рівня 

персоналу, системи управління, рівня інновацій, стану комунікацій, рівня маркетингової 

політики, експортно-імпортних можливостей та інших параметрів. 

В економічній літературі виділяють такі види конкуренції як: функціональна, видова 

та предметна.Функціональна конкуренція - має місце у випадку, коли одна потреба може 
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бути задоволена різними шляхами.Видова - визнана існуванням продукції, яка задовольняє 

одну потребу, але відрізняється своїми характеристиками.Предметна - характеризується 

випуском однакової продукції різними підприємствами. 

В економічній літературі пропонується розрізняти чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства: перший рівень - дбають лише про випуск продукції, 

на споживача не зважають; другий рівень - прагнуть, щоб продукція підприємства повністю 

відповідала стандартам, встановленим конкурентами; третій рівень - не зважають на 

стандарти конкурентів, а вже самі потрохирозробляють свої стандарти галузі; четвертий 

рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в першу чергу не виробництво, а 

управління і підприємство. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

 

Кожна людина за своєю суттю є менеджером, навіть якщо вона про це не знає, тому 

що кожен з нас управляє своїм власним розвитком. І від того, наскільки успішно ми це 

робимо, багато в чому залежить успіхи в навчанні, роботі та особистому житті. 

Головна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати 

особисті можливості, усвідомлено управляти ходом свого життя (самовизначатися) й 

переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті. Кожній людині 

взагалі, й особливо тій, котра готує себе до роботи менеджера, насамперед необхідно вміти 

перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, зумовлена зовнішніми 

обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних завдань [4]. 

Сучасний керівник змушений переходити від технологій, орієнтованих на 

нівелювання характеристик підлеглих, до максимального використання їх індивідуальності, 

делегування виконавцям повноважень та відповідальності. Нині активізація трудової 

діяльності персоналу виробничої організації в багатьох випадках забезпечується 

демократизацією менеджменту. А також організацією участі працівників у прийнятті рішень, 

створенням їм можливостей для поповнення знань і розвитку навичок. 

Кожній людині взагалі й особливо тому, хто готує себе до роботи керівника чи вже є 

таким, у першу чергу, необхідно вміти перетворити ситуацію, для якої типова 

невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і 

здійсненних задач. Навіть тоді, коли на вас з усіх боків звалюються різні завдання, можна 

завдяки послідовному плануванню часу і використанню методів наукової організації праці 

краще здійснювати свою діяльність, щодня виділяючи резерв часу (у тому числі і для 

дозвілля) для дійсно керівних функцій [3]. 

Дослідник самоменеджменту Л.Зайверт обґрунтовано нагадує про те, що поліпшувати 

своє життя необхідно із самого себе. “Зміни себе – і ти зміниш світ навколо себе”. Замість 

того, щоб змінювати обставини, які ми і так не в силах змінити, потрібно змінити своє 

відношення до них. 

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 і підтримувати хороший 

психологічний клімат неможливо без роботи над собою, без самоменеджменту. Для 

забезпечення складних, скоординованих, ефективних дій потрібні компетентні, 

високоорганізовані, наполегливі і сміливі керівники, менеджери. Вони повинні мислити 

глобально, діяти, орієнтуючись на міжнародні стандарти. Для забезпечення ефективної 

роботи менеджер повинен уміти використовувати різні інструменти впливу на виконавців. 
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Необхідно чітко усвідомлювати, що самоменеджмент полягає в тому, щоб 

максимально використовувати власні можливості, свідомо управляти перебігом свого життя 

(тобто самовизначатися) і долати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті 

[1]. 

Базовим рівнем системи самоменеджменту є особиста ефективність, на основі якої 

здійснюється ефективне управління власними ресурсами: час, простір, комунікації, фінанси. 

Особиста ефективність або ефективна діяльність особи неможлива без досягнення певного 

рівня розвитку шляхом саморозвитку. Саморозвиток (індивідуальний розвиток) – процес, у 

рамках якого людина набуває здатність захищати себе, управляти поточними подіями, 

формувати позитивні стосунки з навколишнім світом і радіти життю, будучи відкритим їй. 

Процес саморозвитку здійснюється шляхом подолання перешкод і розвитку особових 

якостей, сприяючих досягненню поставлених цілей і завдань (воля, наполегливість, 

стресостійкість, уміння впливати на людей і тому подібне). У цьому процесі поєднуються 

наступні складові: 

– особовий розвиток (особове зростання); 

– інтелектуальний розвиток; 

– професійний (кваліфікаційний) розвиток; 

– підтримка фізичного стану (оздоровлення) [2]. 

Переваги оволодіння мистецтвом самоменджменту полягають у наступному: 

виконання роботи з меншими витратами часу, краща організація праці; менше поспіху і 

стресів; більше задоволення від роботи; активна мотивація праці; ріст кваліфікації; зниження 

завантаженості роботою; скорочення помилок при виконанні своїх функцій; досягнення 

професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом. 

Ігнорування розвитку менеджерів, характерне для вітчизняних підприємств, 

приводить до того, що здатності до професійного самовдосконалення більшості керівників 

проходять тривалий шлях природного дозрівання [5]. 

Саморозвиток менеджера полягає в усвідомленні і встановленні своїх сильних і 

слабких сторін, подоланні стереотипів свідомості та зовнішніх бар’єрів, розвитку необхідних 

особистісних якостей, здобуванні нових професійних знань і вмінь. Самовдосконалення 

менеджерів підприємства є одним із провідних факторів для успіху усієї організації. 

Керівництво організації мусить чітко розуміти, що потрібно заохочувати працівників до 

власного розвитку, адже це безумовно приведе до підвищення ефективності праці на всьому 

підприємстві. 

Модель ієрархії компетенцій персоналу підприємства, яка передбачає п’ять рівнів: 

професійні, соціальні, ділові, особистісні, рольові компетенції (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Модель ієрархії компетенцій персоналу підприємства 
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На основі наведеної на рис. 1 моделі може бути побудована загальна модель 

самоменеджменту для фахівців підприємства. Така модель включає в себе перелік 

компетенцій, для досягнення яких кожен фахівець повинен сформувати свою систему 

самоменеджменту. Так, професійні компетенції – це комплекс необхідних вимог до посади, 

основою яких є функції, які передбачені вимогами робочого місця. Вони є фундаментом 

моделі компетенцій, оскільки виступають у якості обов’язкових вимог до персоналу, а також 

основою для формування інших видів компетенцій. 

Наступним рівнем моделі є соціальні компетенції (цінності, установки), до яких 

належать: корпоративна етика, командна ефективність, соціальна взаємодія, соціальна 

чутливість. 

Ділові компетенції обумовлюють ефективність діяльності персоналу і включають: 

комунікативні навички, адаптивні компетенції, успішність у вирішенні проблем, орієнтацію 

на клієнта, креативність, інноваційність. 

Особистісні компетенції передбачають навички і якості, що є основою 

самоменеджменту і забезпечують можливості бути лідером в колективі, зокрема: мотивація, 

орієнтація на досягнення, незалежність, лідерські якості. 

Разом з особистісними, управлінські компетенції – це компетенції вищого рівня, 

оскільки вони забезпечують як стратегічний розвиток підприємства, так і реалізацію самих 

високих потреб і цілей працівників. Це, в свою чергу, демонструє застосування нами 

маркетингового підходу при розробці моделі ієрархії компетенцій. 

Загальна модель повинна бути деталізована для кожного фахівця в залежності від 

його посадових обов’язків, а також реальних знань, досвіду, можливостей,  особистих 

здібностей. Впровадження системи самоменеджменту як обов’язкової компоненти 

професійного зростання персоналу дозволить отримати ефективну команду фахівців, знайти 

найбільш оптимальний розподіл обов’язків між співробітниками.  

Отже, однією з необхідних умов успішної і результативної роботи є самоменеджмент. 

Він полягає в умінні правильно розподіляти наявні ресурси, в тому числі і тимчасові. Варто 

відзначити, що досить часто це поняття ототожнюють з тайм-менеджментом. І це не дивно, 

адже саме вміння правильно організувати свій робочий день обумовлює швидкість і якість 

досягнення цілей. На даний момент, враховуючи сучасний темп життя, а також рівень 

конкуренції, самоменеджмент стає об'єктивною необхідністю для тих людей, які націлені на 

результат.  
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

     В умовах функціонування ринкової системи господарювання підприємства стоять 

перед необхідністю діяти у конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою 

“нішу” на ринку товарів та послуг, оволодівати новим типом економічної поведінки, 

постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність. У зв’язку з цим має зростати 

внесок кожного працівника у досягнення цілей підприємства, а одним з головних завдань 

кожного суб’єкта господарювання стає пошук ефективних способів управління працею, що 

забезпечують активізацію людського фактора. Наявність у працівників належної професійної 

підготовки, навичок, досвіду не є гарантією високої ефективності праці. “Локомотивом” їх 

активної трудової діяльності є мотивація. 

     На даний час підприємства не приділяють великої уваги мотивації персоналу ,не 

розивають її, не виділяють коштів на проведення заходів спрямованих на удосконалення її, а 

мотивація працівників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки 

вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. 

Мотивація - це процес спонукання людей до праці, який передбачає використання 

мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або цілей організації [1, с.360].  

     Протягом історії менеджменту майже кожен вчений торкався теми мотивації. Разом з 

тим, теорія мотивації стала активно розроблятись лише в XX ст., хоча більшість мотивів, 

стимулів і потреб були відомі давно. На даний час існує декілька різних, але достатньо 

обґрунтованих теорій мотивації, які умовно можна поділити на три групи: первинні, що 

базуються на історичному досвіді поведінки людини в процесі праці; змістовні, що 

відображають зміст потреб та процесуальні, що вивчають процес винагородження 

     Первинні теорії мотивації формувались виходячи з історичного досвіду поведінки 

людини і застосування простих стимулів примушування, матеріального і морального 

заохочення 

         Змістовні теорії мотивації грунтуються на виявленні внутрішніх спонукань (званих 

потребами), які змушують людей діяти так чи інакше. Ці теорії відображають механізми, 

погоджує поведінку людей до задоволення їх потреб. Із запропонованих теорій до них 

відносяться: «Ієрархічна теорія А. Маслоу», «Теорія виживання, приналежності й зростання 

К. Алдерфера», «Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда» і «Двухфакторная мотиваційно-

гігієнічна теорія Ф. Герцберга». 

     Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу-   

суть її зводиться до вивчення потреб людини. Це більш рання теорія. Її прихильники, у тому 

числі й Абрахам Маслоу, вважали, що предметом психології є поведінка, а не свідомість 

людини. В основі ж поведінки лежать потре6ности людини, які можна розділити на п'ять 

груп.  

     Теорія виживання, приналежності й зростання К. Алдерфера була  вибудувана на 

трирівневу ієрархію потреб, до якої включив фізіологічні потреби і потреба 

в матеріальній безпеки; потреби в приналежності, які включають всі соціальні потреби по 

Маслоу плюс потреба в соціальній безпеки і потреба в соціальній оцінці; потреби 

зростання,включаючи потребу в самооцінці та самореалізації.  

     Придбані потреби - це теорія трьох потреб Д. МакКлелланда. Спираючись на роботу 

Мюррея, дослідники Девід МакКлелланд і Джон Аткінсон внесли свій внесок у розуміння 

важливої ролі потреб в успіху, причетності і влади для діяльності організацій. Кожна з 

названих потреб може бути потужним фактором мотивації працівників.  

     Двофакторна мотиваційно-гігієнічна концепція 

сформована американським психолог Фредерік Герцберг на основі даних інтерв'ю, взятих на 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8
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різних робочих місцях, в різних професійних групах і в різних країнах. Інтерв'юйованих 

просили описати ситуації, в яких вони відчували задоволеність чи, навпаки, незадоволеність 

роботою.  

Відповіді опитуваних були класифіковані за групами. 

      Процесуальні теорії аналізують те, яким чином людина розподіляє зусилля для 

досягнення різних цілей і як обирає конкретну поведінку. Процесуальні теорії не відміняють 

існування потреб, але вважають, що поведінка людини визначається не тільки ними. 

Поведінка людини є функцією його сприйняття і очікувань, які пов'язані з ситуацією, і 

можливими наслідками обраної ними поведінки. Існує три основні процесуальні теорії 

мотивації: теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості С. Адамса і комплексна теорія 

Л. Портера і Е. Лоулера. 

     Засоби поліпшення мотивації праці  об’єднуються в п'ять відносно самостійних 

напрямків: матеріальне стимулювання, поліпшення якості робочої сили, вдосконалення 

організації труда, залучення персоналу в процесі управління и не грошове стимулювання.   

     Перший напрям відображає роль мотиваційного механізму сплати праці в системі 

підвищення виробництва праці. Воно включає в ролі елементів вдосконалення системи 

заробітної платні, надавання можливості персоналу приймати участь у власності та прибутку 

підприємства. 

     Наступний напрям поліпшення мотивації - вдосконалення організації праці – містить 

ставлення цілей, розширення працівних функцій, збагачення праці, виробничу ротацію, 

застосовування гнучких графіків, поліпшення умов праці. 

     Розширення працівних функції припускає внесення різноманітності в працю 

персоналу, тобто збільшення числа операцій, зроблених одним працівником. В результаті 

збільшується робочий цикл у кожного робітника, збільшується інтенсивність праці.  

     Збагачення праці припускає надавання людині такої праці, яка б давала можливість 

росту, творчості, відповідальності, самоактуалізації, включення в його обов’язки деяких 

функцій планування и контролю за якістю основній, а інколи й суміжній продукції.  

     Поліпшення умов праці-одна з найгостріших проблем цього часу. На етапі переходу 

до ринку зростає значимість умов праці як одної з найважливіших потреб людини. Новий 

рівень соціальної зрілості заперечує несприятливі умови працівного середовища. Умови 

праці є не тільки потребою, ай мотивом, який примушує працювати з певною віддачею, 

можуть бути одночасно фактором і наслідком певного виробництва праці і його 

ефективності. 

     Оплата праці є мотивуючим фактором, тільки якщо вона безпосередньо зв’язана з 

підсумками праці. Працівники повинні бути впевнені в наявності стійкого зв’язку між 

матеріальним винагородженням та своєю працею. В заробітній платні обов’язково повинен 

присутній компонент, який завісить від досягнутих результатів. 

     Мотивація персоналу включає цілу низку її складових, а саме, мотивацію трудової 

діяльності, тобто спонукання персоналу до ефективної роботи, що забезпечує необхідні 

винагороди і задовольняє наявні потреби; мотивацію до стабільної та продуктивної 

зайнятості; мотивацію до розвитку конкурентоспроможності працівника; мотивацію до 

володіння засобами виробництва; мотивацію до вибору нового місця роботи тощо. 
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