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1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління. 

 

 

Михальчук Л.Ю. 

к.е.н., доц. Брик Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АГРОТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ 

АГРОБІЗНЕСУ 

 

В умовах сьогодення становлення економіко-організаційних форм 

виробництва характеризується зростанням інтересу до кластерних формувань, 

їх можливостей у соціально-економічному розвитку. Все більш актуальним 

постають питання принципів діяльності, ефективності створення і 

функціонування таких об’єднань як у теорії, так і в практиці ведення бізнесу. 

Мережеві та кластерні відносини між компаніями значно змінили практику 

господарської діяльності у сучасному  світі.  

На сучасному етапі розвитку кластери виступають найбільш дієвими 

структурними утвореннями, які мають велике коло питань для їх подальшого 

дослідження.  

Ефективна діяльність багатьох кластерних утворень продемонструвала їх 

значні конкурентні переваги порівняно із діяльністю суб’єктів господарювання, 

які не входять до складу певних структурних об’єднань. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів формування кластерів 

отримало значного розвитку завдяки роботам А. Маршала, М. Портера, М. 

Енрайта,Е. Леммера, Семенової Н.Н. До того ж кластери як категорію, їх роль 

та сутність активно вивчають провідні українські вчені: Асаул Л. Н., 

Бондаренко В., Войнаренко М., Герасимчук М. С., Даниленко  А. І., Єфімова О. 

В., Єгорова О. І., Крот О. В., Ларіонова Н. А., Портер М., Руднєва П. С., 

Сандулова Т., Скоч О., Соколенко С. І., Стеченко Д. М., Цихан Т. В. та ін. 

Незважаючи на суттєві напрацювання, однак багато питань  щодо 

функціонування кластерних утворень в умовах перехідних економік 

потребують подальших досліджень.  

Сучасний розвиток села, а саме рівень розвитку добробуту сільського 

населення є досить критичним. По-перше це пов’язано із низьким рівнем 

ефективності сільського господарства, яке завжди було основним джерелом 

доходів жителів села. Тому постає проблема розгалузити підприємницьку 

діяльність на селі з метою збільшення доходів сільського населення. Таким 

чином, ми пропонуємо розвинути агротуризм, адже він набув широкого 

розвитку про це свідчить практика більшості країн світу. Перспективи розвитку 

агротуризму в регіонах України зумовлені добре розгалуженою системою 

сільського господарства та великою кількістю природо-історичних пам’яток 

культури. Поєднання саме цих складових сприятиме активному розвитку 

агротуризму, що в свою чергу сприятиме розвитку українького села. 
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Агротуризм є специфічним видом відпочинкового туризму, який 

здійснюється в сільській місцевості і органічно поєднує в собі зелений, 

сільський та екологічний туризм, при цьому має свої особливості, а саме участь 

відпочиваючих в агротуристичних господарствах, а саме здійсненні 

технологічних процесів із виробництва сільськогосподарської продукції у 

поєднанні з відпочинком, оздоровленням та участі в різноманітних атракціях. 

Основна мета агротуристичного кластеру - реалізувати потенціал регіону 

як одного з головних туристичних напрямів шляхом залучення  учасників 

агротуристичного кластеру навколо єдиної стратегії розвитку агротуризму, 

покращення агротуристичного  досвіду та загальної інфраструктури для 

обслуговування цільових агротуристичних ринків і сегментів.  

Основні цілі агротуристичного кластеру: 

- збільшити кількість туристів і створювану ними додану вартість;  

- забезпечувати місто, регіон і його жителів стабільними доходами;  

- сприяти загальному покращенню рівня надання послуг у регіоні. 

Агротуризм відіграє важливу роль, як для самого господарства, так і села 

та туристів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Значення агротуризму для туристів, села та господарства 

Для господарства Для села Для туристів 

Використання вільних 

засобів господарства 

Використання вільних 

засобів села 

Активний відпочинок на 

селі 

Додатковий дохід Додатковий дохід Пізнання циклу 

виробництва 

продовольства 

Додаткові та нові місця 

праці 

Нові місця праці Вживання свіжої їжі 

Активізація діяльності 

селянської родини 

Покращення сільської 

інфраструктури 

Безпосередній контакт з 

природою 

Естетичний і культурно-

освітній розвиток родини 

Активізація сільської 

громади 

Участь у житті 

селянського господарства 

Особистий розвиток 

членів родини 

Збереження культурної та 

історичної спадщини села 

Безпосереднє спілкування з 

місцевими мешканцями 

Пізнання інших культур, 

звичаїв, традицій 

Естетизація села Пізнання культури регіону 

Контакт з іншими 

культурами 

Набуття нових умінь 

Особистий розвиток 

мешканців села 

Розвиток зацікавленості 

Нагляд за тваринами 
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Як видно із табл. 1  організація агротуристичних відносин сприятиме 

розвитку села, задовольнятиме послуги туристів та сприятиме розвитку 

господарства та економіки країни в цілому. 

Результатом діяльності агротуристичного кластеру є агротурисичний 

продукт або послуги.  

Для ефективного функціонування агротуристичного кластеру необхідно в 

першу чергу враховувати смаки та уподобання цільової аудиторії. Тобто 

необхідно орієнтуватися 100%-ково на споживача агротуристичних послуг. 

При цьому потрібно не забувати загальновідому фразу, що «турист 

завжди правий». 

Якщо ви хочете приймати у вашій агросадибі родини з дітьми, для них 

потрібно зробити безпечний дитячий майданчик з гойдалками та пісочницею. 

Для пенсіонерів, які захочуть побути кілька днів на природі, також варто 

продумати зону комфорту, а саме безперешкодна можливість гуляти по саду, де 

варто поставити кілька зручних лавок і гамаків. Будьте готові підтримати 

бесіду і скласти компанію. Організовані групи туристів будуть раді, якщо ви 

запропонуєте їм красиві пейзажі і цікаві пам'ятки, а також відповідне місце, де 

вони зможуть посидіти біля багаття, приготувати шашлик та інші можливі 

атракції за побажання. Комфорт відпочиваючих - ключ до успіху. 

Слід пам'ятати, що сприятливу атмосферу в агросадибі створюють, 

насамперед, люди. Щоб справа процвітала, вам потрібно облаштувати 

комфортабельні номери, організувати гарне харчування і продумати 

захоплюючі заняття для туристів. Посмішка і готовність прийти на допомогу 

Вашим гостям - великий плюс цього бізнесу. Ви також повинні розуміти, що 

займаючись агротуризмом, вам доведеться працювати від зорі до зорі. 

Можна виділити такі основні переваги, які пропонуються учасникам 

агротуристичних послуг: 

- страви регіональної кухні, приготовані з продуктів власного 

виробництва  

- близькість до моря, лісу, гірських стежках, озера, річки  

- організація піших або виїзних (якщо у вас конеферма) екскурсій по 

околицях  

- можливість самостійно годувати тварин (качок, курей, коней, корів)  

- рибна ловля, збирання грибів, прогулянки на човні або конях  

- доступ до спортивного інвентарю - велосипедів, скутерів, 

бадмінтону, футбольні та волейбольні м'ячі  

- можливість навчитися пекти хліб, коптити рибу,  

- можливість навчитися в'язати мережива, варити варення  

- прощальні подарунки у вигляді домашнього варення або кошика 

фруктів з вашого саду та інші. 

Отже в України сформувались об’єктивні умови для позитивних змін у 

розвитку економіки. Застосування кластерного підходу в країні є необхідним 

підґрунтям для відродження вітчизняного виробництва, підвищення 
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ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня та 

конкурентоспроможності економіки. 

Кластерні утворення в рекреаційній сфері є потужним механізмом 

вирішення питань, пов’язаних з соціально-економічним розвитком регіону, 

посилення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. Проте існує безліч проблем, які гальмують формування 

агротуристичного кластера. Зокрема, вони стосуються системи управління, 

визначення органу, який виконував би організаційно-управлінську функцію. 

Ще одна важлива проблема, яка потребує вирішення – це розроблення 

методичних рекомендацій до оцінки діяльності агротуристичного кластера. 

Зокрема, необхідний інтегральний показник, за допомогою якого можна було 

би визначити рівень інфраструктурних переваг та рівень сприятливості умов 

підприємництва. Отже, сьогодні застосування кластерного підходу в Україні є 

необхідною умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення 

ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня 

економічного розвитку та конкурентоспроможності. 

Створення агротуристичних кластерів – це ефективна форма співпраці на 

локальному рівні, яка дозволяє розширити горизонти підприємницької 

діяльності, поєднати виробництво сільськогосподарської продукції, туризм, 

задіяти об’єкти культурної та історичної спадщини, ремесла. 
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

 

Проблема ефективності управління на сьогодні є складною і 

суперечливою. Вона стосується багатьох сфер суспільного життя, зокрема, 

галузі державного управління. Однією з найсуттєвіших передумов вдалого 

http://www.sme.ukraine-inform.org.ua/


7 
 

впровадження адміністративної реформи в Україні є створення дієвої системи 

державного управління, яка формує принципово нову модель публічної влади. 

Поняття ефективності, зазвичай, пояснюють як  результат зіставлений із 

затратами на його досягнення, які включають не лише прямі витрати на 

систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень. Проте ці 

міркування не дають змоги кількісно визначити соціальні наслідки як результат 

досягнення мети управління. 

За результатами вивчення досліджень вітчизняних і закордонних 

науковців можна виділити такі види ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування, а саме :  

1. Економічна ефективність 

2. Соціальна ефективність 

3. Ефективність організації та функціонування суб’єктів управління 

(організаційна ефективність) 

4. Ефективність взаємодії з громадою (політична ефективність) 

5. Ефективність взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

виконавчої влади 

Широко вживаним стало поняття «економічна ефективність», яке багато 

науковців визначають як співвідношення між кількістю витрачених ресурсів та 

одержаними результатами. Однак небезпека економічного підходу полягає у 

тому, що він передбачає дотримання математичної точності, але здебільшого 

важко визначити результат управління і оцінити зумовлений ним ефект. Окрім 

цього результат може бути досягнутий внаслідок надто високих і 

невиправданих витрат, що призведе до негативних тенденцій. За такого 

вирішення проблеми поза увагою залишається найважливіша складова 

управлінської ефективності – соціальна. 

Соціальна ефективність - відповідність результатів діяльності головним 

соціальним вимогам, потребам та цілям суспільства (громади), інтересам 

окремої людини. Соціальна ефективність відображає якісні показники 

розвитку. 

Кінцевою метою діяльності органів місцевого самоврядування є 

зростання соціальної ефективності. З огляду на це економічну ефективність 

відносно соціальної можна вважати проміжною. Саме рівень економічної 

ефективності є матеріальною і фінансовою базою для вирішення соціальних 

проблем. Об’єктивна оцінка соціальної ефективності викликає суттєві 

труднощі, які  пов’язані з відсутністю науково обґрунтованої і 

загальновизнаної методики визначення її рівня. Таке явище зумовлене не 

лише браком уваги відповідних галузей науки до розв’язання цієї вкрай 

актуальної проблеми, але й надзвичайною складністю самих соціальних 

процесів. 

Органи місцевого самоврядування є організаціями, які мають свій устрій, 

чітко поставлену мету, завдання та функції. Від кваліфікованості, 

професійності службовців, правильності та точності їх підбору залежить 

загальна ефективність та результативність роботи органів місцевого 

самоврядування. 
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Організаційна ефективність - організаційна здатність органу місцевого 

самоврядування виконувати повноваження, надавати послуги і досягати 

визначених цілей із найвигіднішим співвідношенням результатів і витрат. 

Дослідження А. Чандлера, І. Ансоффа, Р. Майлса у сфері організаційного 

розвитку вказали на те, що ефективність організації великою мірою залежить 

від її структури. Вагомим є такий чинник ефективності, як стимулювання. 

Останніми роками чи не найважливішим чинником підвищення ефективності 

діяльності органів місцевого самоврядування вважають інформаційні 

технології. Отже, проблема підвищення організаційної ефективності діяльності 

органів місцевого самоврядування є також актуальною і складною. 

Поширеним залишається підхід, який характеризує ефективність 

управління в політичному ракурсі й передбачає ступінь узгодженості 

конкретних політичних рішень, інтересів, поширення демократії та законності. 

Виконання законів України щодо забезпечення прозорості та звітності органів 

місцевого самоврядування, посадових осіб, залучення мешканців до прийняття 

управлінських рішень, формування політичної культури населення є основними 

факторами впливу на забезпечення політичної ефективності органів місцевого 

самоврядування. 

Побудова дієвої системи місцевого самоврядування для забезпечення 

ефективності всієї системи публічного управління в Україні вимагає зваженого 

та відповідального фахового підходу до вивчення питання ефективної взаємодії 

органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. 

Протягом тривалого часу залишається невизначеною проблема 

визначення оптимальної для України моделі розподілу сфер компетенції та 

повноважень між представництвом державної влади в особі місцевих 

адміністрацій та органами місцевого самоврядування. 

Питання ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 

органами державної влади має здебільшого правовий характер і 

характеризується законодавчо встановленими механізмами взаємодії суб’єктів 

управління. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування є 

складним та багатогранним поняття, яке ґрунтується на знаннях в галузі 

економіки, менеджменту, державного управління. Фактори, які впливають на 

рівень ефективності місцевого самоврядування є множинними та вимагають 

аналізу та подальшого групування за ознаками рівня впливу (вагомість), сфери 

впливу тощо. 

Підсумовуючи викладене, слід виділити, деякі моменти стосовно 

забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування. Механізм 

функціонування місцевого самоврядування – це сукупність поставлених цілей, 

критеріїв, що характеризують ступінь їх досягнення, принципів, функцій, 

повноважень, норм, що регламентують роботу системи та її елементів, форм і 

методів впливу на суспільно-політичні й соціально-економічні процеси з метою 

забезпечення реалізації прав та свобод людини та громадянина. На сьогодні 

питання стосовно підвищення ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування не можна успішно розв’язати тільки шляхом здійснення 

окремих заходів. Системні й організаційні інновації повинні мати комплексний 
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характер і бути орієнтованими на покращення функціонування місцевого 

самоврядування як інституту громадянського суспільства й підсистеми 

публічної влади й окремо органів та їх структурних підрозділів. А це у свою 

чергу потребує попереднього аналізу таких змін, у тому числі й щодо їх впливу 

на підвищення чи зниження ефективності. 

 

Кірієнко К. С. 

к.е.н., доц. Гераймович В.Л. 

Національний університет біоресурсів та природокористування 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Сучасний етап в історії розвитку АПК України характеризується зміною 

стосунків власності й формуванням багатоукладної економіки, вступом країни 

до ВТО й посиленням унаслідок цього конкуренції на внутрішньому 

агропродовольчому ринку. Причому, входження України на міжнародний 

ринок відбулося без належної попередньої підготовки, спрямованої на 

забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства та інших 

секторів АПК, що пов'язане з істотними ризиками, здатними привести до 

подальшого поглиблення кризи в аграрному секторі. Як свідчить світова 

практика, головною умовою вирішення названих проблем, включаючи 

зниження ризиків, підвищення ефективності й конкурентоспроможності АПК є 

вдосконалення системи управління в галузі. 

В аграрному секторі України було почато здійснення заходів, 

спрямованих на адаптацію системи державного управління галуззю до 

ринкових умов. Зокрема, неодноразово уточнювалися функції та структура 

профільного міністерства, а також регіональних і районних органів управління 

АПК, посилювалася бюджетна підтримка сільськогосподарських 

товаровиробників, проводилися інші перетворення, що позитивно вплинули на 

діяльність формувань галузі. Разом із тим ці заходи не дали бажаного 

результату. Більш того, частина з них негативно вплинула на стан економіки 

аграрного сектора. До таких відносяться самоусунення держави від виконання 

багатьох об'єктивно необхідних адміністративно-економічних функцій 

регулюючого характеру, ліквідація вертикалі державного управління АПК, 

недостатня допомога сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації 

продукції за прийнятними цінами та інші. Руйнування вертикалі державного 

управління АПК не сприяло зростанню самостійності й ефективності 

регіональних і районних управлінь сільського господарства, як це передбачали 

організатори реформ, а дало зворотний ефект – стало помітною перешкодою в 

здійсненні єдиної державної агропродовольчої політики. Відсутність 

ефективної системи маркетингової підтримки з боку органів державного 

управління АПК в умовах нерозвиненості ринкових механізмів часто змушує 

виробників продавати свою продукцію за заниженими цінами, у зв'язку з чим 

основна частина прибутку дістається посередникам, сприяючи тим самим 

зниженню рентабельності галузі. 
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Державне втручання в аграрну економіку є необхідним, що 

підтверджується узагальненням накопиченого досвіду перетворень у 

зарубіжних країнах і в Україні. Аналіз виявив, що складна ситуація в 

продовольчому комплексі регіонів України викликана не лише системною 

кризою в національній економіці, світовою фінансовою кризою, нестабільністю 

політичної ситуації в країні, але й ослабленням державного регулювання. У 

сучасних умовах актуалізується необхідність наукового пошуку шляхів 

підвищення ефективності управління АПК з метою дбайливого використання 

природних та інших ресурсів, розвитку галузі. На наше глибоке переконання, 

стан економіки сільського господарства, передусім, залежить від методів 

державного управління. Кожна реформа, заснована на економічних методах, 

супроводжувалася зростанням ефективності агропромислового виробництва. 

Тому в основі стратегії управління АПК повинні лежати переважно економічні 

та інші прогресивні методи стимулювання розвитку галузі. 

У ході проведеного дослідження нами були виявлені та інтерпретовані 

основні перешкоди на шляху розробки й реалізації ефективної стратегії 

державного управління АПК України, найбільш значущі з яких незадовільна 

фінансова, адміністративна, інноваційна, інформаційна та маркетингова 

підтримка аграрного виробництва з боку органів державного управління АПК; 

недостатній захист прав власності та внутрішнього агропродовольчого ринку. 

У сучасних умовах багато чинників, включаючи розвиток процесів 

демократизації суспільно-економічного життя, поглиблення міждержавних 

зв'язків, зростання екологічних та інших ризиків тощо сприяють постійному 

підвищенню ролі держави в економіці. Особливо це стосується АПК. У свою 

чергу, ефективність державного управління АПК залежить від того, наскільки 

відповідні органи правильно визначили стратегію своєї діяльності, під якою ми 

розуміємо базові принципи, покладені в основу вибору й досягнення мети. 

Стратегія державного управління розвитком АПК – це, по суті, принципові 

положення управлінської діяльності, спрямовані на забезпечення високої 

ефективності й конкурентоспроможності цієї галузі в довгостроковій 

перспективі. 

Суть стратегії управління в АПК України до недавнього часу в основному 

зводилася до формування в галузі надліберальних ринкових стосунків, при яких 

держава майже відмовлялася від регулюючої ролі, що призвело до поглиблення 

кризи в галузі. Очевидно, що важливою умовою розробки обґрунтованої та 

ефективної стратегії державного управління АПК є виявлення найбільш 

значущих перешкод на шляху розвитку аграрного сектора. До таких належать 

недостатній захист внутрішнього агропродовольчого ринку; неефективність 

заходів з розвитку внутрішньої конкуренції на агропродовольчих ринках; часта 

зміна й нестабільність правил гри в економіці; відсутність правил гри, 

розрахованих на ефективну діяльність формувань, очолюваних керівниками 

середніх здібностей; недостатній захист прав власності, породжений 

незадовільним виконанням державою своїх функцій у цій галузі; виникнення 

великих земельних латифундій, які ведуть до монополізації галузі, що 

становить небезпеку для суспільства як в економічному, так і в соціальному 
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плані; монополізація ринків збуту, перш за все, продовольчих ринків у великих 

містах України; міжгалузеві диспропорції, що ведуть до диспаритету цін; 

слабка фінансова, адміністративна, правова, маркетингова та інша підтримка 

формувань галузі з боку органів державного управління АПК; відсутність у 

багатьох підприємств доступу до необхідних ресурсів. Практично всі названі 

проблеми належать до категорії «застарілих», проте вони не лише не 

вирішуються, але і, як показує практика, постійно посилюються. 

Нездатність ринкових механізмів забезпечувати постійну рівновагу в 

економіці, монополізація, невирішеність багатьох соціальних проблем 

суспільства викликає необхідність втручання держави в регулювання ринку. 

Завдання це непросте, оскільки сучасним агропромисловим комплексом АПК є 

сукупність численних підгалузей (комплексів, промисловостей), що 

забезпечують або беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції, 

сировини та продовольства, а також у реалізації їх споживачам. 

Негативна ситуація склалась і на районному рівні, на якому 

спостерігається істотне ослаблення ролі райсільгоспуправлінь. Причому, в ряді 

регіонів України вони ліквідовані або майже повністю виведені з системи 

державного управління АПК. При цьому чисельність персоналу 

райсільгоспуправлінь або сільськогосподарських відділів, створених при 

районних адміністраціях, як правило, в кілька разів нижча, ніж це було на 

початку реформ. У результаті, в багатьох муніципальних районах через малу 

чисельність персоналу органи управління АПК в основному перестають брати 

участь не лише у вирішенні актуальних економічних і соціальних проблем 

підвідомчих територій, але й у плануванні власної діяльності, оскільки змушені 

працювати переважно в режимі виконання вказівок вищих органів влади. Це 

істотно звужує поле діяльності районної ланки управління АПК, зменшує 

можливості для прояву ініціативи, знижує його ділову активність і 

відповідальність, що негативно позначається на показниках роботи галузі. Це 

дає нам підставу стверджувати, що органи управління АПК на регіональному й 

районному рівнях потребують оптимізації, а також об'єднання в одну систему 

(вертикаль). 

Отже, ми поділяємо думку відомих фахівців у галузі управління, що 

ринкові механізми регулювання діяльності господарчих суб'єктів, що 

базуються в основному на економічних методах, за своїм інструментарієм 

значно складніші, ніж адміністративні методи управління, які 

використовувалися в радянський період. Унаслідок цього потрібна вища 

кваліфікація тих, хто працює в органах державного управління АПК. 
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Тарасова Ю.О. 

к.е.н., доцент  Гераймович В.Л.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

У нашому суспільстві важливою, центральною та найгострішою 

проблемою територіальної організації влади є взаємодія між державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Одним із основних 

напрямів сучасної науки є дослідження цієї проблеми.   

Розуміючи важливість проблем, представники органів державної влади і 

місцевого самоврядування та вчені різних галузей науки, займались їх 

теоретичною розробкою і практичним вирішенням. А саме, питаннями 

розробки нормативно-правових засад місцевого самоврядування займались Г. 

Цвєткова, В. Шаповал, М. Пухтинський, проблемами кадрового і наукового 

забезпечення регіонального розвитку В. Князєв, В. Луговий, організації 

місцевого управління В. Вакуленко, Ю. Лебединський, О. Ігнатенко тощо. 

Значних зусиль розвитку і становленню місцевого самоврядування в Україні 

доклали управлінці-практики А. Толстоухов, М. Павлов, В.Удовиченко. В цих 

наукових теоріях реалізується аналіз політико-правових засад місцевого 

самоврядування, досліджуються проблеми взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, розвитку останнього в 

контексті проведення адміністративної-територіальної реформи, становлення 

громадянського суспільства в Україні. 

Насамперед, взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування здійснюється на основі принципів, що закріплені в 

Конституції України та в процесі реалізації ними своєї компетенції, обсяг і 

характер якої визначає зміст такої взаємодії, опосередковує її форми. Ця 

взаємодія в Україні залежить від багатьох факторів: організаційно-правових 

засад їх формування, децентралізації та деконцентрації їх повноважень, 

функціональних особливостей роботи як різних підсистем публічного 

управління. 

Місцеве самоврядування та державна влада знаходяться у відносинах 

тісної взаємодії та взаємовпливу, зумовлених не лише їх інтегрованістю в 

більшу систему публічної влади, але й намаганням їх як цілісних систем 

пристосовувати оточуюче їх соціально-політичне середовище до потреб свого 

існування та розвитку. Більшість сучасних вчених пояснюють місцеве 

самоврядування, як відносно децентралізовану форму публічного управління на 

місцевому рівні, що здійснюється органами місцевого самоврядування, які 

формуються місцевими жителями. 

Одним із загальних понять, що обґрунтовують сутність інституту 

місцевого самоврядування, є автономність. Органи місцевого самоврядування 

існують, як самостійний елемент державної системи, який має чітко визначену 
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в законі сферу компетенції, а також чітко зафіксовані права, відповідальність та 

обов'язки. 

Місцеве самоврядування повинно відповідати загальним соціальним 

запитам: по-перше, реалізації права громадян на участь в управлінні місцевими 

справами, по-друге, створенню ефективної влади на місцях, здатної 

задовольняти як життєво важливі потреби населення, так і інтереси 

загальнодержавного розвитку. 

В Україні залишається невирішеною проблема взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Ця проблема не є новою 

для сучасної України. Вона існує з моменту відродження інституту місцевого 

самоврядування в Україні в його класичному розумінні як самостійної 

публічно-самоврядної влади. Починаючи з прийняття першого закону про 

місцеве самоврядування в Україні в 1990 р. (Закон від 7 грудня 1990 р. «Про 

місцеві Ради народних депутатів Української РСР і місцеве самоврядування») і 

до прийняття Конституції України 1996 р. процес реформування публічної 

влади на місцях і, відповідно, взаємодії двох центрів цієї влади йшов шляхом 

«проб і помилок» . Після прийняття Конституції України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» проблему не було врегульовано. 

Основними проблемами взаємодії  місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні є: 

- Суттєве обмежене самоврядування в Україні як права та можливості 

територіальної громади, за виключенням міст обласного та республіканського 

(в Автономній Республіці Крим) значення: на рівні районів та областей через 

відсутність становлення належного правового статусу власних виконавчих 

органів та громади; на базовому рівні - через відсутність обмеження бюджетної 

самостійності та достатніх матеріальних ресурсів.  

 - Подвійний статус місцевих державних адміністрацій - як складників 

вертикалі державної виконавчої влади та одночасно виконавчих органів 

місцевих рад. Відповідальність місцевих ОДА перед органами виконавчої 

влади вищого рівня та перед представницькими органами областей та районів 

створює передумови для виникнення конфліктів між ними та місцевими 

радами.  

 - Неоднозначний ефект від надання селищним, сільським та міським 

радам великої кількості повноважень, а саме із наданням соціальних послуг. З 

одного боку, це відповідає загальним вимогам, які встановлені для України 

ратифікованими міжнародними документами,з іншого боку, такий перелік 

повноважень показує великий розмір витрат із місцевих бюджетів, цим самим 

знижує фінансову спроможність територіальних громад.  

- Недосконалість системи контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування. Місцеві державні адміністрації мають право контролювати 

лише виконання делегованих повноважень, Рахункова палата України – 

діяльність центральних органів державної влади, а нагляд з боку Прокуратури 

України викликає зауваження з боку міжнародних організацій, членом яких є 

Україна. 
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 - Компенсація недосконалості правових механізмів контролю за 

дотриманням органами місцевого самоврядування Конституції України та 

інших нормативно-правових актів за допомогою неформального впливу 

державних адміністрацій через бюджетну залежність органів самоврядування 

від місцевих адміністрацій, що є також потенційним джерелом конфліктів. 

Отже, загальними принципами ефективної взаємодії держави й місцевого 

самоврядування в процесі реалізації соціальних прав є насамперед партнерство, 

організаційна та фінансова автономія, субсидіарність. Постійно 

залишатимуться проблеми, які потребуватимуть спільної роботи і органів 

виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, тому їхня діяльність має 

бути виконана за принципом взаємодоповнення. У зв’язку з цим  

перспективним слід визначити і спосіб укладання договорів та угод щодо 

спільної діяльності у відповідних сферах суспільного життя, які дозволять 

конкретизувати їх взаємні права та обов’язки. Можна вважати, що збільшення 

переліку власних повноважень місцевого самоврядування за рахунок 

делегування з боку органів державної виконавчої влади, зміни організаційної 

структури на рівні органів регіонального самоврядування, шляхом створення 

власних виконавчих органів та зміцнення матеріально-фінансової основи всієї 

системи місцевого самоврядування дозволить територіальним громадам і 

створюваним ними представницьким органам більш ефективно, ніж державні 

органи, вирішувати місцеві проблеми, підвищувати рівень та якість життя 

мешканців відповідних територій, тим самим забезпечуючи соціальні, 

комунально-побутові та інші життєво необхідні потреби. 

  

Коваленко І. В. 

к.е.н., доц. Гераймович В.Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Законодавство трактує регіон, як частину території України, що має у 

своєму володінні соціально-економічні, культурні, природні, національні та 

інші умови. Регіональні межі одночасно можуть як співпадати, так і не 

співпадати з межами адміністративно-територіального поділу, також, регіон 

може поєднувати в собі територію кількох одиниць. 

Для діяльності місцевих державних адміністрацій базою є такі 

регіональні основи: 

1) закон однаково використовується на підрядній території; 

2) керівник самостійно несе відповідальність за розвиток соціально-

економічних регіонів; 

3) об’єднання місцевих і загальнодержавних інтересів; 

4) отримання громадянами і їх організаціями потрібної інформації. 

Для матеріально-технічного, правового і організаційного забезпечення 

діяльності місцевих державних адміністрацій створюють відділи, структурні 

підрозділи і секретаріат управління, що є складовою за положенням врахування 
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ознак місцевої інфраструктури. Розробкою переліку відділів, управління, 

структурних підрозділів та їх типовим положенням займається Кабінет 

Міністрів України, а остаточну структуру апарату визначає сама адміністрація. 

Управління – це самосвідоме діяння людини з метою впливу на різні 

природні та сільськогосподарські процеси і об’єкти, які здійснюються в 

навколишньому середовищі, також на людей, пов’язаних з ними, які 

виконуються задля одержання потрібних результатів. Реалізація законодавства, 

забезпечення проведення відповідних заходів щодо охорони навколишнього 

середовища, контроль за дотриманням відповідних критеріїв екологічної 

безпеки, правильне використання природних ресурсів – усе це є ціллю 

управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Фінансова автономія – це право органів місцевого самоврядування на 

володіння і розпорядження власними коштами, достатніми для здійснення 

функцій і повноважень цих органів. Як і вказано у Європейській хартії, частка 

вказаних коштів повинна надходити за рахунок місцевих податків і зборів, 

причому, визначенням ставки яких повинні займатись саме органи місцевого 

самоврядування. За рахунок даних коштів формуються фінансові ресурси 

регіону. 

Фінансові ресурси регіону – це централізовані і децентралізовані грошові 

фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу та 

перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу і 

призначені для використання у відповідності до завдань соціально-

економічного розвитку регіону і колективів окремих підприємств. Вони 

діляться на види: 

 за формами власності (державні та недержавні); 

 за рівнями управління (національні, обласні, міські, районні, селищні, 

сільські); 

 завдяки фінансовому механізму регіону здійснюється фінансове 

забезпечення системи управління регіоном. 

Фінансовий механізм – це сукупність форм і методів створення і 

використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних 

потреб населення, суб’єктів господарювання, державних і недержавних 

структур. Фінансове планування і прогнозування, управління фінансами, 

нормативи, резерви, фінансові показники і ліміти, є його складовими. 

Регіональна політика – це сфера діяльності суспільства, яка реалізує 

інтереси держави щодо регіонів і внутрішні інтереси самих регіонів з 

урахуванням природи сучасних регіональних процесів, а також цілей і завдань 

розвитку суспільства. 

Регіон - є об’єктом державної регіональної політики, в якому соціально-

економічна сутність відображається системою суспільних відносин із 

забезпечення відтворювальних процесів у межах конкретної місцевості. 

Органи державної влади, представницькі органи та органи місцевого 

самоврядування - є суб’єктами державної регіональної політики. За допомогою 

управління здійснюється державна регіональна політика, і однією з галузей 

цього управління є управління регіональною економікою. 
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Механізм реалізації державної регіональної політики – це система 

організаційно-економічних засобів і економічних важелів, завдяки яким 

виконується державний вплив на просторову організацію продуктивних сил, 

покращується структура господарського комплексу і гарантується соціально-

економічний розвиток регіонів. 

Основні складові механізму здійснення державної регіональної 

економічної політики України виступають: 

 бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку; 

 законодавчо-нормативна база; 

 державна фіскальна політика; 

 розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва. 

Місцеве самоврядування – це право та спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції в 

інтересах місцевого населення. 

Дане право використовується зборами або радами, учасники яких 

обираються вільні і таємним голосуванням на основі виборчого права і які 

здатні мати підзвітні їм виконавчі органи. 

Якщо є дозвіл закону, то збори громадян або будь-які інші форми прямої 

участі громадян, є формою місцевого самоврядування, структура якої 

зображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура системи місцевого самоврядування 

 

Значним внеском у створення методологічних засад державного 

управління регіональним розвитком країни є систематизація, доповнення та 

взаємоузгодження відповідного понятійного апарату, до якого включено 49 

понять, що можуть позначатися 60-ма термінами (наприклад, такі терміни як 

“державне управління регіонами” та “державне управління розвитком регіонів 

країни” мають в основі спільне поняття). Взаємозв’язок основних понять 

державного управління регіональним розвитком та підхід до їх визначення, що 

побудований на послідовному переході від базових понять до складених з 

кількох базових термінів можна уявити у вигляді рівнів. На першому рівні 

декомпозиції представлені базові поняття: “держава”, “регіон”, “розвиток”, 

“управління”, “політика”, на другому – похідні першого порядку, нижче – 

похідні другого та третього порядку.  
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(сільської, 
селищної) ради

міська 
(сільська, 

селищна) рада

міський 
(сільський, 
селищний) 

голова
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У процесі здійснення державного управління регіональним розвитком 

України має бути забезпечено створення умов (перш за все через зміну 

законодавства) для демократизації системи управління кожним регіоном 

Зокрема це стосується розподілу повноважень між органами державного 

управління та місцевого самоврядування, яке має спиратися на здійснення ними 

державної регіональної політики й політики регіонів, з наданням органам 

місцевого самоврядування права й реальної можливості управляти соціально-

економічним комплексом адміністративного регіону через відновлення 

виконавчих органів на районному та регіональному рівнях із одночасним 

усуненням районної ланки державних органів влади 

Державне управління на регіональному рівні є важливою частиною 

розвитку конкретної місцевості, яке надалі повинно розвиватись, для кращої і 

більш прогресивної реалізації задумів громадян і покращення їхнього життя. 

Здійснення державного управління регіональним розвитком країни повинно 

спиратися на цілісну концепцію, що діалектично поєднує два наукові напрямки: 

державне управління й регіоналістику, має узгоджений понятійний апарат, 

включає принципи державної регіональної політики, стратегічні орієнтири 

розвитку країни, а також комплексний державний механізм управління, який 

передбачає постійне удосконалення усіх механізмів, що входять до його складу. 

 

Вакуленко О.О. 

к.е.н., доц. Гераймович В.Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

 

В Україні та її регіонах постала проблема створення ефективної 

управлінської системи, тому зараз активно формуються нові форми та методи її 

організації. Особливої актуальності набуває проблема ефективного 

використання регіонального потенціалу. Це виявляється в необхідності 

збільшувати конкурентоспроможність регіонів враховуючи не тільки 

внутрішні, але й зовнішні чинники.  

Поняття регіону трактується Клемешевим А.П., як повна територія в 

рамках однієї держави чи групи держав, яка є однорідною за певними 

критеріями (економічними, демографічними, екологічними, етнічними, 

соціальними, культурними та іншими) і за цими критеріями дана територія 

відрізняється від інших територій [1]. 

Виходячи з такого тлумачення терміну, можна стверджувати про 

класифікації регіонів, що в свою чергу визначатиме зміст регіональної 

політики, а також структуру інститутів регіонального управління.  

Завдання регіональних органів управління згідно зі ст. 119 Основного 

Закону України [2] пов’язані не з розвитком економіки, а в першу чергу, з 

турботою про людину та сферу її життеєдіяльності. Ця обставина визначає 

основні функції регіональних органів управління: акцент їхнього впливу 
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зміщується на рішення завдань управління власністю, трудовими ресурсами 

тощо.  

Сучасна регіональна політика виникла на основі об’єктивних вимог 

розвитку продуктивних сил. Головне – створення умов, які дозволяють краще, 

ефективніше пристосуватися до жорсткої конкурентної боротьби у світі за 

ринки сировини й збуту [3, c. 22].  

Важливу роль у дієвості регіональної політики України, на сьогоднішній 

день, має інституційно-правове забезпечення. І основними складовими 

інституційно-правової бази розвитку регіонів є такі: Закон України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» (від 8 вересня 2005 р. № 2850-ІV) та 

Державна стратегія регіонального розвитку (від 21 липня 2006р. № 1001). 

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» визначає правові, 

економічні й організаційні засади реалізації державної регіональної політики 

щодо стимулювання розвитку регіонів і подолання депресивності територій [4].  

Метою Державної стратегії регіонального розвитку є визначення 

ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної регіональної 

політики з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів [5].  

Основними сучасними викликами регіонального розвитку України є такі: 

1. Небезпека загострення міжрегіонального відчуження внаслідок 

політичної регіоналізації та відмінностей геополітичної орієнтації населення; 

2. Намагання штучної економічної та політичної автономізації 

окремих регіонів; 

3. Наявність регіональної асиметрії в системі міжбюджетних 

відносин; 

4. Недосконалість менеджменту на регіональному та місцевому рівнях 

[6].  

Враховуючи сучасний стан регіонального розвитку, зовнішні чинники 

впливу, необхідно визначити стратегічні пріоритети. Стратегічними 

пріоритетами регіональної політики України є:  

1. Досягнення загальнонаціональної єдності та суспільного 

порозуміння в соціогуманітарному та суспільно-політичному середовищі 

регіонів України; 

2. Пошук оптимальної моделі розподілу функцій і повноважень на 

різних рівнях влади; 

3. Зміцнення матеріально-фінансових основ місцевого 

самоврядування та посилення соціального виміру бюджетної політики на 

місцевому рівні; 

4. Становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку як основи 

конкурентоспроможності регіонів України; 

5. Використання нових ефективних форм взаємодії регіонів із 

зовнішнім середовищем [7].  

За сучасних умов акцент у реалізації соціально-економічної політики має 

все більше зміщуватись в регіони, де вирішується життєзабезпечення 

населення. Для досягнення цієї мети слід внести зміни до чинного 

законодавства України щодо розширення повноважень місцевих органів влади 
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в питаннях формування конкурентоспроможності господарства регіону, його 

фінансової самодостатності, а також передбачати розмежування прав і 

відповідальності центру та регіонів.  

Отже, найближчим часом необхідно впорядковувати структуру місцевих 

органів виконавчої влади шляхом оптимізації з урахуванням розвитку регіонів 

та підготовки нормативно-правових актів із розвитку державного регіонального 

управління та державної підтримки місцевого самоврядування.  
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РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ 

РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить не 

лише від ефективної діяльності центральних органів влади, а і від діяльності 

регіональної державної влади та органів місцевого самоврядування. Саме на 

рівні місцевого самоврядування можливим є поєднання інтересів держави 

(влади) і суспільства (народу), оскільки саме на місцевому рівні реалізуються 

завдання державної політики та здійснюється власна політика територіальних 

громад.  

 Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України  “Про місцеве 

самоврядування в Україні” Місцеве самоврядування в Україні являє собою 
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гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади - 

жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України [1].  

О.С.Ігнатенко зазначає, що однією з характерних особливостей місцевого 

самоврядування є те, що воно діє як певна система або той організаційно-

правовий механізм, завдяки якому територіальні громади безпосередньо і через 

органи місцевого самоврядування здійснюють функції і повноваження 

місцевого самоврядування [2, c. 22]. 

Виходячи з такого тлумачення терміну, можна стверджувати, що 

важливим напрямом діяльності державної влади України є наділення законом 

органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями, 

передача матеріальних і фінансових коштів, необхідних для їхнього здійснення. 

Основними документами, в яких відображена суспільна думка про 

місцеве самоврядування є Всесвітня Декларація та Європейська Хартія про 

місцеве самоврядування [3]. За цими документами сутність місцевого 

самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальних 

спільностей громадян та їх органів вирішувати значну частину місцевих справ і 

управляти територією, діючи у межах закону, під свою відповідальність і в 

інтересах місцевого населення. 

Місцеве самоврядування залежить від державного устрою, історичних, 

національних, географічних та інших особливостей країни, в кожній країні воно 

має специфічну правову форму. 

Крім того, місцеве самоврядування має певну систему, яка складається з 

наступних елементів:  

1. сільські, селищні, міські Ради депутатів та їх органи (виконавчі 

комітети, постійні та інші комісії); 

2. інші форми територіальної самоорганізації громадян, а саме: 

громадські комітети і ради мікрорайонів; житлових комплексів; домові, 

вуличні, квартальні та інші комітети; 

3. форми безпосереднього волевиявлення населення – місцеві 

референдуми, загальні збори громадян [4]. 

Виходячи з конституційного статусу місцевого самоврядування головним 

суб'єктом, який визначає пріоритети державної політики у сфері місцевого 

самоврядування, є Верховна Рада України [5, с. 105]. 

Верховна Рада користується широкими правами у сфері місцевого 

самоврядування: визначає політику, порядок організації і діяльності місцевого 

самоврядування. І хоча органи місцевого самоврядування підпорядковуються 

законам Верховній Раді, проте і вони суттєво впливають на її діяльність. Саме 

під впливом органів місцевого самоврядування Верховна Рада вносила зміни і 

доповнення в закони про місцеве самоврядування, якими посилила їх 

самостійність та вплив на діяльність місцевої держадміністрації [3]. 
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Таким чином, місцеве самоврядування є особливим інститутом, який у 

специфічній формі опосередковує відносини держави і територіальних 

колективів. 

Зараз склалася така ситуація, коли місцеве самоврядування реалізується 

виключно в межах населеного пункту. Органи місцевого самоврядування 

вирішують обмежене коло питань, пов’язане із затвердженням програм 

соціально-економічного і культурного розвитку, обласних і районних бюджетів 

і контролем за їх виконанням, а інші повноваження делегуються місцевим 

державним адміністраціям [6]. 

Сьогоднішній адміністративно-територіальний устрій України позбавляє 

місцеве самоврядування ключового принципу Європейської хартії про місцеве 

самоврядування – його повсюдності [4]. Неможливість використовувати 

загальні, уніфіковані для всіх територій методів проведення реформ викликає 

необхідність їх територіального направлення. А це можливо лише за рахунок 

перенесення реформ на місця, а саме – передача права приймати рішення і 

нести за них відповідальність безпосереднім суб’єктам економіки – 

підприємствам, а частину повноважень по регулюванню економічним і 

соціальним розвитком з державного рівня на регіональний і місцевий [6].  

Але, слід зауважити, що держава завжди залишає за собою право 

втручатися в економічні процеси на місцях, тобто провадити державне 

регулювання. І тут важливим є визначення повноважень і відповідальності 

державних і місцевих законодавчих і виконавчих органів. Держава розробляє 

єдину регіональну економічну політику, основною метою якої є збереження 

загально економічного простору і зміцнення держави [5, с. 100]. 

Отже, забезпечення оптимального поєднання державних і місцевих 

інтересів можливе лише при пріоритеті державної законодавчої влади та 

передачі більшої частки функцій виконавчій владі на місцях. Законодавча 

діяльність на рівні території не повинна виходити за межі проблем даної 

місцевості і входити у протиріччя державному законодавству. 

 

Бібліографічний список 

1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

2. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / за 

заг. ред. В. М. Ваку- ленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ ; Вид-во “Фенікс”, 

2010. – 400 с. 

3. Регіональна та національна економіка. – Режим доступу: 

https://textbooks.studio/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/rol-mistsevogo-

samovryaduvannya-upravlinnya.html 

4. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні. – Режим 

доступу: 

http://pidruchniki.com/10810806/pravo/mistseve_samovryaduvannya_derzhavna_vla

da_ukrayini 

5. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / П. 

Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2010. – 304 с 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://textbooks.studio/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/rol-mistsevogo-samovryaduvannya-upravlinnya.html
https://textbooks.studio/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/rol-mistsevogo-samovryaduvannya-upravlinnya.html
http://pidruchniki.com/10810806/pravo/mistseve_samovryaduvannya_derzhavna_vlada_ukrayini
http://pidruchniki.com/10810806/pravo/mistseve_samovryaduvannya_derzhavna_vlada_ukrayini


22 
 

6. Місцеве самоврядування в Україні. – Режим доступу: 

http://academy.gov.ua/doc/komentinter_prezident/2014/koment_iner_prezident_2014

_05_16_1.pdf  

 

Маковський М. В. 

к.е.н., доц. Гераймович В. Л.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Традиції місцевого самоврядування в Україні сягають своїми коренями в 

глибину століть, до сільських та міських територіальних громад стародавніх 

слов’ян. Візантійський історик Прокопій твердив, що слов’яни «з найдавніших 

часів живуть в умовах народоправства; щасливі й нещасливі випадки 

скликають їх на загальне зібрання». Він за- лишив нам датований другою 

половиною IХ ст. н.е. опис таких зібрань у склавінів і антів, з якого видно, що 

кожна громада вирішувала свої справи самостійно, на власний розсуд і в межах 

наявних матеріальних ресурсів.  

У Михайла Грушевського про це читаємо: «Коли широкі роди розбилися, 

ослабли старі зв’язки, на місце кровного споріднення все більше значення стало 

набувати сусідство, близькість не походження, а мешкання. Сім’ї, які мешкали 

разом, хоч би й були не одного роду, не одного походження, порішували: вели 

всякі справи, що займали всю околицю, за спільною радою «віча» «старців», 

себто старших з усіх сімей… Люди сходилися на певні місця…, де правили суд 

над провинниками, вишукували злодіїв, спільними силами ставили собі 

«город», себто місце огорожене…, город ставав головою більшої околиці: як 

він рішав так робили села».  

З утворенням ранньофеодальної слов’янської держави Київська Русь різні 

форми місцевого самоврядування (сільська, міська та регіональна) складаються 

та розвиваються на основі звичаєвого права. Органом місцевого, селянського 

самоврядування, як і в додержавну добу, залишалася верв – сільська 

територіальна община, виконавчим органом якої були збори громади. Вона 

здійснювала колективну власність на неподільні землі, реалізацію норм 

звичаєвого права, організацію захисту своїх членів та їхньої власності у 

конфліктах з державним апаратом, феодалами і сусідніми общинами. 

Суть місцевого самоврядування зводиться до гарантованого державою 

права територіальних громад та їх виборчих органів вирішувати самостійно, під 

свою відповідальність, питання місцевого значення, діючи в межах конституції 

та законів своєї держави. Витоки історії місцевого самоврядування сягають 

періоду XI-XV століть, коли ще у феодальній Європі існували князівства, міста, 

приходи та інші місцеві форми урядування. Місцеве самоврядування в його 

сучасному розумінні з'явилося в середині XIX ст., і сам термін "місцеве 

самоврядування" вперше ввів в користування німецький юрист Рудольф 

Гнейст. Конституційно-правові засади розглядаються як основні принципи, під 
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якими розуміються вихідні ідеї та провідні напрями, котрі становлять 

фундамент системи ідей, положень про органи місцевого самоврядування, 

мають найбільш загальний характер, визначають весь комплекс суспільних 

відносин, що виникають у процесі організації і діяльності всієї системи 

місцевого самоврядування.  

Основний Закон нашої держави (ст. 7) твердить: "В Україні визнається і 

гарантується місцеве самоврядування". Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (ст. 2), відповідно до Конституції, визначає поняття 

місцевого самоврядування, як гарантоване державою право та реальну 

здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України. Ст. З 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" гарантує громадянам 

України право на участь у місцевому самоврядуванні. Будь-які обмеження 

цього права забороняються законом. Ст. 4 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" закріплює основні принципи місцевого 

самоврядування: народовладдя; законність; гласність; колегіальність; 

поєднання місцевих та державних інтересів; виборність; правова, організаційна 

та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених цим 

та іншими законами; підзвітність та відповідальність перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб; державна підтримки та гарантія 

місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування на теренах нашої держави виникло в середні 

віки у вигляді перших спроб міського самоврядування, що надавалось 

магдебурзьким правом, частково зберігалось у часи козацької республіки (XV-

XVII ст.), але остаточно занепало в часи після безславного об'єднання України з 

Росією (1654 року). Незначна його реанімація за умов царизму (початок XX ст.) 

та часів УНР закінчилась фактичним відродженням національного поняття 

місцевого самоврядування лише у березні 1990 року після обрання депутатів 

Верховної Ради Української РСР та місцевих Рад. 

Визначення поняття державної політики розвитку місцевого 

самоврядування як цілеспрямованої діяльності держави з метою подолання чи 

попередження суспільних проблем у цій сфері, до яких залучено сукупність 

об'єктів і суб'єктів місцевого самоврядування, є вузьким, адже охоплює 

діяльність державних органів влади. 

Державна політика як важливий компонент життєдіяльності суспільства, 

маючи велику кількість вимірів і характеристик, формує відповідну систему та 

механізми соціально орієнтованої публічної влади. Тому актуальним і 

необхідним є удосконалення процесу формування державної політики у сфері 

місцевого самоврядування, аналізу процесу її становлення та реалізації. 

Головними завданнями державної політики у цій сфері є: 

- трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації, деконцентрації, субсидіарності; 

- розмежування відповідальності інститутів державної влади і влади 

місцевого самоврядування, їх повноважень; 
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- забезпечення реалізації конституційного права жителів членів 

територіальних громад — на здійснення місцевого самоврядування; 

- створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних 

громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування; 

- надання якісних громадських та державних послуг з наближенням до 

рівня їх споживання за принципом субсидіарності; 

- формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і 

повноважень місцевого самоврядування; 

- синхронізація процесу розбудови дієздатних територіальних громад з 

адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами; 

Отже, українське місцеве самоврядування зазнало значної еволюції від 

нижньої сходинки жорстко централізованої адміністративної системи влади до 

засад формування сучасної системи самоврядування як підвалини 

громадянського суспільства. Усі названі історичні етапи являють собою 

безперервний процес формування місцевого самоврядування в нашій країні. 

Упродовж століть на місцеве самоврядування в Україні постійно відчувався 

вплив різних політичних культур, зумовлений особливим геополітичним 

положенням нашої держави. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ІНТЕРЕСИ ЯК 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 

 

Проблема цінностей, потреб та інтересів, їх реалізація в міжнародних і 

національних системах є природним правом нації на гідне існування, важливою 

складовою національного відродження держави. Вона, на думку багатьох 

вчених, набуває особливої гостроти в моменти, коли постає нагальна потреба 

задовольнити національні сподівання, максимально ефективно використати 

національні ресурси щодо захисту суверенітету, свободи дій, і безпеки людини.  

Сам термін «національний інтерес», як стверджують науковці, був 

запозичений із західної політичної літератури, де він визначався як «державний 

інтерес». Саме таке розуміння є переважаючим в західних країнах, оскільки 

вони собою являють здебільшого мононаціональні держави. В західних 

суспільствах нація представляє собою єдність громадянського суспільства і 

держави, відтак національний інтерес виконує консолідуючу функцію і 

зменшує протиріччя між інтересами держави та громадянського суспільства. 

Роблячи акценти на ролі інтересів у житті громадянського суспільства, Г. 

Гегель писав: «Дії людей випливають з їх потреб та пристрастей, інтересів, 

характерів та здібностей і притому таким чином, що спонукальними мотивами 

у цій драмі є лише саме ці потреби, пристрасті та інтереси» [1].  

Становлення концепції національних інтересів України розпочалося з 

прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 
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року, Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, 

схваленого 1 грудня 1991 року. Україна, зазначається в Декларації, виступає 

рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє 

зміцненню загального миру і міжнародної безпеки [2].  

У сучасній політологічній теорії під національними інтересами 

розуміється усвідомлення і відображення державних потреб, які відстоюються 

лідерами даної держави. Національні інтереси охоплюють весь спектр 

життєдіяльності нації як політичного суб’єкта. Національні інтереси – це 

визначальні потреби суспільства, які співвідносяться з його  базовими 

цінностями і виявляються у загальноприйнятому ідеальному або нормативному 

комплексі цілей діяльності державних інституцій.  

Усе, що необхідно для підтримки життя – їжа, одяг, житло, – 

об’єднується в категорію фізіологічних потреб. На рівні національних інтересів 

цій потребі відповідає соціальне забезпечення, соціально-економічний захист 

населення, забезпечення базових, найнеобхідніших потреб. Перш, ніж людина 

зможе переслідувати будь-які інші цілі, їй необхідно задовольнити ці основні 

потреби. В такому випадку запити вищих рівнів стають усе більш сильним 

мотиваційним чинником. Коли людина має достатню кількість предметів 

першої необхідності, актуальності набуває потреба в безпеці. На національному 

рівні цій потребі відповідають інтереси військової, економічної, екологічної, 

промислової безпеки і правового захисту тощо. Над потребою в безпеці 

розташовується бажання людей спілкуватися один з одним, приналежність до 

колективу. Ці соціальні потреби можуть бути для людини більш важливі, ніж 

фінансові потреби. Люди також мають потребу у визнанні і повазі, а також, 

відчутті цінності своєї особистості як невід’ємної частини суспільства. 

Можливість задоволення таких потреб може служити потужним мотивуючим 

чинником у діяльності. Цій потребі відповідає формування і розвиток 

громадянського суспільства. Найвищий рівень А. Маслоу визначив потребу в 

саморозвитку і самоактуалізації. Це потреба найвищого порядку, і 

задовольнити її складніше усього. Цьому рівню потреб відповідають інтереси 

зовнішньополітичні, самовираження, самореалізації, досягнення впливу і 

полягають в реалізації своїх потенційних можливостей і стабільному зростанні 

як нації [3].  

Таким чином, у найзагальнішому вигляді під національними інтересами 

треба розуміти усвідомлені, офіційно виражені об’єктивні потреби нації 

(народу), що випливають з його національних цінностей і направлені на 

збереження, створення або досягнення сприятливих умов для його стабільного 

існування та стабільного розвитку. Вони обумовлені особливостями соціально-

економічного і політичного устрою суспільства, рівнем його економічного 

розвитку, історично сталим місцем у міжнародному розподілі праці, 

специфікою географічного положення, національними і культурними 

традиціями.  
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН, ПРИНЦИПИ ТА АКТУАЛЬНІ  

ПРОБЛЕМИ  ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Підприємницька діяльність вважається одним з найбільш ефективних 

інструментів прискорення економічного розвитку кожної країни – спрямована 

на одержання прибутку економічна діяльність з виробництва товарів, 

виконання робіт, надання послуг, що має самостійний та ініціативний,творчий 

та інноваційний, систематичний та ризикований, правомірний та соціально 

відповідальний характер, котра здійснюється легітимним суб’єктом і несе 

самостійну юридичну відповідальність.  

В сучасних умовах однією з найпривабливіших сфер підприємництва є 

торгівля, привабливою особливістю якої є відносно незначні розміри 

необхідних інвестицій на створення торговельного підприємства і їх швидка 

окупність. Торговельно-господарську діяльність в сучасних умовах здійснює 

значна кількість фізичних і юридичних осіб, які реалізовують підприємницькі 

ідеї шляхом провадження комерційного бізнесу в різних формах організації 

малого підприємництва. Визначальною особливістю підприємництва загалом є 

віднесення його до виду діяльності, що відзначається самостійністю у виборі 

напрямків і методів діяльності, інноваційним, ризикованим характером 

діяльності, орієнтацією на досягнення комерційного успіху, а також своєрідним 

типом та стилем поведінки, якому притаманні цілеспрямованість, 

наполегливість, ініціативність, пошук нетрадиційних рішень, готовність йти на 

обґрунтований ризик, гнучкість і постійне самооновлення. При цьому 

суб’єктом малого підприємництва є юридична або фізична особа, яка 

займається підприємницькою діяльністю і відповідає встановленим 

законодавством обмеженням одночасно щодо чисельності найманих 

https://rakhmankulova.files.wordpress.com/2014/01/hegel.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/viewFile/8415/10230
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працівників, обсягів діяльності, складу засновників і не зайняття окремими 

видами діяльності. 

Діяльність суб’єктів малого комерційного підприємництва базується на 

складному комплексі принципів, частина з яких закріплені законодавчо (вільний 

вибір видів діяльності;самостійне формування підприємцем програми діяльності; 

вибір постачальників і споживачів товарів; залучення матеріально-технічних, 

фінансових і інших видів ресурсів, використання яких не обмежене законом; 

встановлення цін на товари і послуги відповідно до закону; вільне наймання 

працівників; комерційний розрахунок і власний комерційний ризик; вільне 

розпорядження прибутком після сплати податків, зборів та інших платежів; 

самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, 

використання валютної виручки на свій розсуд) і прийнятих на себе підприємцем 

добровільно (програмно-цільовий, науковий підхід до організації комерції; 

забезпечення прибутковості комерційної діяльності; вільний доступ до джерел 

закупівлі(постачальників); свобода ціноутворення; економічна рівноправність 

партнерів; саморегулювання процесів постановки і купівлі-продажу товарів; 

висока культура обслуговування покупців; досягнення узгодженості інтересів 

суб’єктів  комерційної діяльності з інтересами партнерів і споживачів; 

забезпечення матеріальної та фінансової відповідальності сторін за виконання 

прийнятих зобов’язань  та ін.  

Завдяки цьому протягом останніх років роль суб’єктів малого 

комерційного підприємництва в економічних процесах стабільно зростає (про 

що свідчать дані табл.1, згідно з якою приватні підприємці забезпечують 

більше половини загальних обсягів роздрібного товарообороту України). 

Таблиця  

Роль приватного підприємництва в розвитку роздрібного товарообороту в Україні 

у 2012-2016 рр.  

Показники 
Роки 2016 до 

2012р.,%% 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млрд. грн. 685.7 812.1 888.8 901.9 1031.7 150.5 

у тому числі - роздрібний 

товарооборот 

підприємств, які 

здійснювали діяльність з 

роздрібної торгівлі,  

млрд. грн. 

338.7 392.6 420.1 427.5 487.6 144.0 

Роздрібний товарооборот 

фізичних осіб - 

підприємців (ФОП), 

млрд. грн. 

347 419.5 468.7 474.4 544.1 156.8 

Частка (ФОП) в обороті 

роздрібної торгівлі, % 
50.6 51.7 52.7 52.6 52.7 +2.1п.п. 
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Основною торговельної діяльності суб’єктів комерційного підприємництва 

у роздрібній торгівлі є комерційна діяльність, яка передбачає виконання 

комплексу торгово-організаційних і торгово-технологічних операцій та 

управління цими операціями  в межах оперативно-організаційної діяльності 

підприємця у сфері роздрібної торгівлі, та спрямована на удосконалення 

процесів реалізації товарів остаточним споживачам з метою задоволення 

попиту населення і отримання прибутку.  

Проведений аналіз стану і проблем організації торгівлі у магазинах 

приватних підприємців Львівщини показав, що в сучасних умовах стан та 

ефективність організації роздрібної торгівлі продтоварами визначається 

загальним рівнем організації діяльності даного суб’єкта торговельного 

підприємництва, якістю організації маркетингової та комерційної (зокрема – 

закупівельної) роботи, застосуванням ефективних технологій торговельного 

обслуговування покупців, рекламно-інформаційною роботою, розробкою і 

реалізацією основних положень стратегії господарсько-торговельної діяльності 

на локальному споживчому ринку. Найбільш розповсюдженою проблемою 

організації торговельної діяльності суб’єктів малого підприємництва у формі 

ФОП є недостатність матеріально-технічної бази,  внаслідок чого основні 

торговельні операції використовування магазинів здійснюються в торговому 

залі з обмеженою площею, що однозначно обумовлює застосування виключно 

продажу товарів через прилавок обслуговування. Поряд з цим ефективність 

торговельної діяльності суб’єктів малого комерційного підприємництва істотно 

знижується через недостатньо високий рівень комерційної роботи із закупівель 

товарів, формування їх асортименту, управління запасами і роздрібного 

продажу товарів. Одним із основних недоліків організації закупівельної роботи 

роздрібних торговців є низький рівень співпраці з постачальниками, періодичне 

здійснення закупівель товарів від дрібних посередників, недостатня 

обґрунтованість комерційних рішень щодо умов здійснення кожної із 

закупівельних операцій, а також рівень організаційно-технічної підтримки 

роздрібних продажів товарів. Як свідчить аналіз, організація і технологія 

торгівлі продтоварами в таких магазинах, незважаючи на досягнуте зростання 

обсягів роздрібного товарообороту по більшості товарів, не відповідає 

сучасним вимогам у зв’язку  з тим, що в об’єктах роздрібної торгівлі 

застосовуються застарілі технології торговельного обслуговування покупців, 

слабо використовуються методи активації продажу, ігнорується необхідність 

надання додаткових торгових послуг, застосовується обмежений арсенал 

рекламних засобів, досить часто – неефективно використовується 

демонстраційна площа наданого постачальниками (дистрибуторами продукції 

окремих товаровиробників) торгового холодильного обладнання. Переважну 

орієнтацію на формування широкого, але неглибокого групового асортименту 

продтоварів, внаслідок чого суттєво сповільнюється оборотність товарних 

запасів і знижується загальна ефективність торговельної діяльності суб’єкта 

малого підприємництва засвідчує проведене дослідження якості комерційної і 

товарознавчої роботи з формуванням асортименту товарів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

З року в рік ключовою проблемою екологізації промислового 

виробництва є відсутність необхідних фінансових ресурсів, які б забезпечили  

активне впровадження природоохоронних заходів. Аби вирішити проблеми з 

фінансуванням, суб’єкту господарювання необхідно забезпечити формування 

ефективного економічного механізму управління екологічним розвитком 

підприємства, що, в свою чергу, дозволить акумулювати й розподіляти  ресурси 

для вирішення нагальних екологічних проблем або ж попередження можливих. 

Під механізмом екологічного розвитку підприємства науковці [1;2;3;4] 

розуміють сукупність методів та інструментів управління, за допомогою яких 

організовуються, регулюються й координуються процеси природокористування 

в сукупності з виробничими і соціальними процесами, забезпечується 

належний рівень екологічності виробництва і споживання, зберігається якість 

навколишнього природного середовища.  

На практиці господарювання до механізму управління еколого-

економічною діяльністю відносять наступні підсистеми:  

еколого-економічна підсистема виробничої діяльності  

управлінська підсистема 

соціальна підсистема [1;3].  

Найбільш поширеними інструментами екологічного управління в Україні 

можна визначити [3]:  

- адміністративне регулювання у природокористуванні (пряма дія на 

поведінку керованих об’єктів через систему природоохоронного 

законодавства); 

- методи негативної мотивації (протидія порушенням через платежі, 

штрафні санкції, відшкодування збитків тощо); 

- методи позитивної мотивації (дотації, пільгове кредитування і 

оподаткування, субсидування екопроектів тощо);  

- ринкове регулювання (активна діяльність ринку екологічних товарів та 

послуг, а також ринку прав на забруднення тощо). 

Проведене дослідження показало, що на сучасному етапі ефективне 

формування, розвиток і становлення еко-підприємництва необхідно 

здійснювати за наступними напрямами: 

застосування науково-методичних видів діяльності (наприклад, еколого-

аудиторська діяльність або ж екологічний консалтинг); 

розширення техніко-технологічної діяльності у частині екологічного 

розвитку підприємства (наприклад, екоінжінірінг, екологічний лізинг, розробка 

біотехнологій, заміна технічної бази тощо); 
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екологізація виробничої діяльності (орієнтування на виробництво 

екологічно безпечної продукції); 

розширення меж інформаційно-аналітичної діяльності (екологічне 

страхування, екологічна сертифікація послуг тощо). 

Варто зауважити, що на сьогодні перспективи залучення додаткового 

фінансування екопроектів можливі і через впровадження грантів або ж програм 

міжнародної технічної допомоги. При цьому, перед пошуком інвестора, 

необхідно забезпечити належний рівень фінансового менеджменту 

підприємства, фінансового обліку та звітності. Це, безперечно, є важливим 

аргументом  для залучення капіталу. Оскільки, нездатність українського бізнесу 

представити своє підприємство на цифровому рівні є значною перепоною як 

для інвестицій, так і для залучення банківського кредиту на екологізацію. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЯХ 

 

Як відомо, кооперація – це форма добровільного об’єднання людей для 

спільної господарської або іншої діяльності для досягнення та задоволення 

своїх економічних, соціальних та інших потреб . Українська кооперація має 

147-річну історію. Перше кооперативне товариство було створене в 1866 р. в 

Харкові.   

З історичного досвіду відомо, що коопераційна форма була притаманна на 

сільських територіях, що зумовлена складним і особливим характером 

сільськогосподарської праці на землі. За часів незалежної України відродження 

http://economy.kname.edu.ua/images/files/publishing/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2.pdf
http://economy.kname.edu.ua/images/files/publishing/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2.pdf
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кооперативних відносин в аграрному секторі було розпочато з прийняттям 

Верховною Радою України в 1997 р. Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію», а у 2003-Закону України «Про 

кооперацію», які відкрили умови для сільськогосподарських товаровиробників 

у створенні кооперативів. Виникає питання: «Чому ця форма добровільного 

об’єднання людей не розвивається надалі на сільських територіях?»    

Досліджуючи поширення кооперації на сільських територіях, потрібно 

приділити нашу увагу на наявних інституційних прогалинах, які блокують 

процеси функціонування та розвиток кооперацій. 

Розвитку і функціонуванню кооперацій на селі відводили важливу роль 

наукові праці автори,у яких відображено всі впливи кооперацій на селі. 

Зокрема, М. Павличенко стверджує: «Кооперація сільськогосподарських 

товаровиробників набуває особливого значення в умовах функціонування 

ринкової економіки ,оскільки ця форма співробітництва захищає соціальні й 

економічні права та інтереси сільського населення,сприяє адаптації господарств 

до умов ринку,створює умови для максимальної  реалізації можливостей 

індивідуального виробника-власника,особливо дрібного і середнього,й 

одержання додаткового прибутку від колективно прийнятих заходів»[1]. 

В той же час Г.Черевко доказує,що важливою запорукою продуктивної 

інтеграції України до ЄС на основі інтенсивного розвитку агропромислового 

комплексу є кооперація, оскільки вона уможливлює здійснювати укрупнення 

виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки дрібними 

аграрними підприємствами на засадах їх соціально справедливого 

співробітництва й паритетного розподілу одержаного кінцевого корисного 

ефекту між усіма учасниками цієї кооперації,що особливо важливо в умовах 

функціонування України як члена СОТ.[2] 

В країнах Європи кооперативний рух перебуває в стані постійного, але 

стриманого розвитку. Цікавим в теоретичному та емпіричному плані є досвід 

розвитку сільськогосподарської кооперації в Чехії та інших країнах ЦСЄ [4] 

На думку А. Пантелеймоненка: «Стримуючим фактором щодо розвитку 

різних видів кооперації є нерозуміння широкими верствами українського 

суспільства сутності та мети справжніх кооперативних організацій. Така 

ситуація є невипадковою. 

Інші вчені наголошують на тому, що на відміну від інших 

сільськогосподарських підприємств, метою виробничого кооперативу не є 

максимізація прибутку на вкладений капітал, а сам термін «прибуток» не 

повною мірою відображає природу коштів,отриманих кооперативом понад 

здійснених витрат на виробництво продукції: «.. скоріше слід говорити про 

припущення особистих доходів членів кооперативу за рахунок 

зекономлених(не понесених завдяки кооперуванню)витрат». 

Одним із пріоритетів розвитку сільськогосподарської кооперації є 

формування системи суспільних цінностей і норм моралі,які належать усім 

цивілізованим державам. Це дасть змогу суттєво поліпшити якість соціального 

капіталу на селі ,який є одним із головним факторів реалізації спільного 

зацікавлення та їх кооперування в умовах ринкової конкуренції. 
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Розвиток кооперації на сільських територіях доцільно здійснювати, 

насамперед, у руслі ринкової самоорганізації сільського населення. При цьому 

першочергова увага має бути приділена заходам, спрямованим на подолання 

бар’єрів, що обмежують самоорганізацію,а саме:  

 демонополізація економіки,створенню належних умов для розвитку  

відкритої конкуренції та підприємства в усіх сферах господарської 

діяльності,включаючи сільське господарство,лібералізації фіскального 

законодавства; 

 внесенню змін до нормативно-правових актів,що регулюють сферу 

кооперативних взаємовідносин відносин з метою їх адаптації їх стандартів 

ЄС,насамперед надання сільськогосподарським виробничим та обслуговуючим 

кооперативам особливого статусу з внесенням відповідних змін до системи їх 

оподаткування; 

 інноваційному рівню розвитку інфраструктури сільських територій,у 

першу чергу-сфери телекомунікацій та доступу до мережі Інтернет; 

 активізації навчально-освітньої компоненти у розвитку сільських 

територій, включаючи реалізацію низки загальнодержавних і регіональних 

програм для сільських мешканців; 

 децентралізації влади ,розвитку сільських територіальних громад і 

місцевого самоврядування на селі,підвищенню рівня бюджетної 

самоврядування сільських і селищних рад. 

Головними причина проблеми функціонування сільськогосподарських  

кооперацій є: 

 відсутність ефективного приватного власника на селі; 

 невизначеність пріоритетних напрямків для розвитку кооперативів на 

загальнодержавному рівні; 

 неефективна реалізація проектів розвитку та функціонування 

кооперативів у сільських територіях. 

Крім того,для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

перешкодою до шляху розвитку залишається проблема сплати ПДВ. Особливо 

це стосується спадкуванням ПДВ вартості послуг, які надаються членам 

кооперативу - власникам особистих селянських господарств .Щоб налагодити 

ефективну систему послуг зі збуту сільськогосподарської продукції через 

сільськогосподарські кооперативи заважає діюча норма Податкового кодексу 

України (п.189.12 статті 189),яка передбачає нарахування цього податку 

торгової оцінки кооперативу на вартість прийнято у сільськогосподарських 

товаровиробників продукції,що збільшує її ціну і робить цю продукцію 

неконкурентоспроможною.[3] 

Поряд з цим, потрібно приділити увагу другорядним проблемам цього 

явища, а саме: 

 дефіцит практичних фахівців кооперативного руху; 

 відсутність місцевих ініціаторів для ведення цієї діяльності; 

 недосконалість законодавчої бази та інші. 
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На нашу думку, вирішення цих проблем можливе за умови розробки та 

реалізації цільової програми про розвиток кооперацій на сільських територіях, 

яка передбачатиме наступне: 

 створення закладів аграрного профілю для підготовки фахівців; 

  визначення основних інституційних засад розвитку коопераційного руху; 

 вдосконалення нормативно-правової бази та розробки плану/програми 

організації кооперативного руху. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

На сьогодні успішний маркетинговий менеджмент є запорукою 

прибуткової діяльності в умовах стрімкого розвитку технологій та посилення 

конкуренції. Тільки те підприємство, що постійно шукає нові шляхи адаптації 

до мінливих умов існування, зможе швидко й гнучко реагувати на постійні 

переміни маркетингового середовища.  

Зміни уподобань споживачів, загострення конкуренції, стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій тримають в «тонусі» будь-яке 

підприємство. До того ж, європейський напрям розвитку супроводжується і 

підвищеними  вимогами з боку суспільства щодо соціоетичної відповідальності 

підприємств.  

Сучасні концепції управління маркетингом передбачають виконання 

наступних дій: 

1) аналіз маркетингових можливостей; 

2) розроблення маркетингових стратегій; 

3) планування маркетингових програм; 

4) організацію виконання; 



34 
 

5) контроль маркетингової роботи [2;3]. 

Проведений аналіз функцій маркетингу, який впроваджують 

підприємства, показав, що найважливішим напрямом маркетингової діяльності 

лишається стимулювання збуту. Питанням забезпечення  розвитку орієнтованої 

на споживача концепції маркетингу належна увага не приділяється.  

Відмітимо, що існують зауваження і до методів дослідження ринку. 

Більшість українських підприємств, зазвичай, лише збирають факти або ж 

користуються функціональним моніторингом.  

Вирішення потребує і проблема якісного забезпечення персоналом, що, 

безпосередньо,  здійснюватиме маркетингову діяльність. На сам перед, через 

тенденцію до «вирощування» кадрів у стінах господарюючого суб’єкту.  

Негативно на управління маркетинговою діяльністю також впливає 

відсутність відділу маркетингу, який провадив би роботу у частині аналізу, 

планування, реалізації за виконанням заходів, спрямованих на створення, 

підтримку і розширення вигідних відносин з потенційними споживачами.  

Більшість науковців [1-5] переконані, що негативною тенденцією 

розвитку маркетингу є його короткострокове планування. Керівникам 

українських підприємств слід акцентувати увагу на розробку довгострокових 

стратегій. Це забезпечить оперативне реагування на мінливі умови ринку.  

Таким чином, в господарській діяльності підприємств мають місце деякі 

проблемні аспекти, що знижують ефективність маркетингової діяльності.  

На нашу думку, у практиці господарювання необхідно використовувати 

комбіновані елементи нових маркетингових концепцій, застосовувати сучасні 

інтегровані підходи до проведення маркетингових досліджень. До того ж, 

необхідно переглянути роль  маркетингу при стратегічному плануванні на 

підприємстві. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЙОГО СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Розвиток ринкової економіки на сучасному етапі розвитку є 

непередбачуваним, зниження платоспроможності споживачів, загострення 

конкуренції на ринку зумовлюють скорочення обсягів реалізації продукції 

вітчизняних підприємств, що зумовлює погіршення їхнього фінансово-

майнового стану, і це означає, що підприємства потребують адекватного 

механізму управління фінансово-господарською діяльністю, головним 

завданням якого є формування ефективної стратегії сталого розвитку 

підприємства на базі комплексного оцінювання економічного потенціалу в 

розрізі основних його складових.  

Кожне підприємство в даний час функціонує за високого економічного 

ризику і правильно визначена стратегія, у тому числі маркетингова, є 

ключовою умовою його економічного успіху. Важливе значення при цьому має 

незалежний контроль (аудит) маркетингового середовища, цілей, стратегій і 

діяльності з точки зору виявлення  проблем і прихованого потенціалу суб’єктів 

господарювання. 

Сьогодні вивченням сутності маркетингового аудиту, його значенням й 

особливостями проведення займаються ряд вітчизняних і зарубіжних учених. 

Серед них І.Бєлаєвський, К.Вольський, В.Войленко, В.Гаспаров, Н.Ковальов, 

В.Липчук, С.Пономарьова, О.Чередниченко, І.Федорищенко та ін. Дослідження 

вказаних учених спрямовані на вивчення потреби й особливостей використання 

аудиту для ефективного планування діяльності підприємства. Так, Н.Слободян 

висвітлювала значення і сутність маркетингового аудиту як методу аналізу й 

контролю стратегії фірми, розглядала зміст внутрішнього та зовнішнього 

аудиту маркетингу [1]. Професор В.Липчук у своєму посібнику [2] намагається 

розмежувати поняття маркетинговий аналіз, маркетинговий аудит і 

маркетингові дослідження. Також зазначає важливість застосування останніх у 

діяльності сучасних підприємств.  

Визначено, що нині серед науковців і практиків не існує єдиного підходу 

до встановлення сутності «маркетинговий аудит». Це справедливо відмітили у 

своїй роботі [4] економісти Л.Сухарева й І.Дмитрієнко, які вважають, що 

«визначення аудиту по суті не однозначні й потребують наукового 

обґрунтування й упорядкування». Те ж саме стосується різновидів аудиту, 

таких як фінансовий, технічний та ін. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, слід зазначити, що ряд 

актуальних питань застосування маркетингового аудиту залишаються 



36 
 

вивченими фрагментарно, не мають достатнього наукового обґрунтування. 

Зокрема, існують різновекторні підходи щодо понятійного апарату, відсутній 

цілісний науково–обгрунтований перелік складових маркетингового аудиту та 

його завдань, недостатньо досліджені потенційні можливості впливу 

результатів маркетингового аудиту на стратегічні та тактичні цілі підприємства. 

Потребує подальшої розробки механізм проведення маркетингового аудиту та 

використання його результатів. 

З поширенням та ускладненням функцій маркетингу на підприємствах 

виникає необхідність оцінки ефективності маркетингової діяльності. Для 

забезпечення успішної діяльності та формування економічно  стійкого 

функціонування підприємства у довгостроковому періоді необхідна така 

система контролю маркетингу, яка дозволить заздалегідь виявляти проблеми та 

засоби мінімізації їхнього впливу. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська 

діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 

методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок 

(аудит) та надання інших аудиторських послуг.   

Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські 

послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та 

відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану 

фінансово–господарської діяльності та інших видів економіко–правового 

забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання[3].   

У виробничому процесі на підприємстві і якимось чином впливати на 

нього аудитори і аудиторські фірми не мають права. Що обумовлює існування 

двох форм проведення аудиту, які при цьому мають різну мету – внутрішнього і 

зовнішнього.  

 
Рис.1. Характеристика зовнішнього та внутрішнього маркетингового аудиту 

Основу маркетингового аудиту на підприємстві становить внутрішній 

маркетинговий аудит, адже завданнями його є визначення мети і стратегії 

ціноутворення, стимуляція обсягів реалізації, оптимізація конкурентної 

стратегії, забезпечення динамічної відповідності продукції підприємства 

поточним і потенційним вимогам покупців.  

Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, 

використовує інновацції для збільшення прибутку й ефективності нових 

технологій, вживає заходів, що сприяють фінансовій діяльності підприємства. 

Зовнішній маркетинговий аудит або аудит маркетингового середовища

•досліджує макросередовище і середовище цілей підприємства, досліджує всі аспекти 
діяльності компанії. Проводиться сторонніми організаціями або незалежними 

аудиторами на основі договорів (замовлень) з організаціями. 

Внутрішній аудит

•незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки та оцінки її роботи в її 
інтересах. Мета внутрішнього аудиту – допомогти членам організації ефективно 
виконувати свої функції. Внутрішні аудитори надають своїй організації (підприємству) 
дані аналізу і оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію, що є результатом 
перевірок.  
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Перевагою внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, є те, що він 

системний – складається з попереднього, поточного та наступного, є 

безперервним, суцільним, що має дуже важливе значення для успішного 

функціонування підприємства.  

Досить актуальним питанням залишається яким способом краще 

проводити аудит: самоаудит, аудит з боку вищестоящих організацій, аудит з 

боку спеціального аудиторського підрозділу, аудит спеціально створеною для 

цієї мети групою та зовнішній аудит.  Для відповіді на це питання необхідно 

проаналізувати переваги й недоліки цих способів маркетингового аудиту.  

Таблиця 1 

Способи проведення маркетингового аудиту, їх способи та переваги 

Аудиту аудиторськими фірмами за домовленістю 

Переваги Недоліки 

наявність спеціальних знань зовнішніх 

аудиторів, якими не володіють працівники 

підприємства;  

новизна та гнучкість рекомендацій;  

незалежність від керівництва й можливість 

об’єктивної оцінки;  

досвід вирішення подібних проблем 

висока вартість таких послуг 

Самоаудиту (власний структурний підрозділ) 

Переваги Недоліки 

конфіденційність інформації – вона не 

виходить за межі підприємства;  

повна інформація про підприємство без 

витрат часу на вивчення ситуації й збір 

попередньої інформації;  

менші витрати на оплату наданих послуг та 

ін. 

включення до штату нових 

спеціалістів чи навчання 

існуючого персоналу, як правило, 

вимагає багато часу й може 

виявитися, зрештою, 

неефективним. 

При виборі способу ведення маркетингового аудиту слід керуватися 

принципом «доцільність – витрати – ефективність», що дозволить зменшити 

витрати на формування необхідної для керівництва інформації. Тому на нашу 

думку, кращим варіантом проведення маркетингового аудиту було б залучення 

аудиторських фірм. Адже їхній досвід сприятиме покращенню якості зібраної 

інформації про зовнішнє середовище підприємства. Результати проведеного 

маркетингового аудиту приведуть до зростання попиту на вказані послуги та, 

відповідно, сформують новий поштовх у подальшому розвитку аудиту на 

території України. Як відомо основними послугами, що надаються 

вітчизняними аудиторськими фірмами, є:  

1) аудит фінансової звітності, тобто підтвердження її достовірності;  

2) послуги з дотримання податкового законодавства, тобто організація й 

ведення податкового обліку, складання податкової звітності, консультаційно-

правовий супровід податкових перевірок;  

3) комплексне бухгалтерське обслуговування (аутсорсінг);  

4) консультаційні послуги тощо [5]. 
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 Постійний попит на проведення маркетингового аудиту дасть 

можливість розширити існуючий перелік послуг аудиторських фірм, а саме – у 

напрямах: 

 – дослідження ринку; 

– дослідження діяльності конкурентів і конкурентного середовища;  

– дослідження споживачів і цільової аудиторії; 

 – дослідження реклами та бренда; 

– дослідження продукту шляхом вивчення його споживчих якостей, 

сильних і слабких сторін, порівняння продукції з конкурентними й 

альтернативними;  

– консалтинг щодо формування мережі збуту та вдосконалення її роботи, 

професійний супровід, сервісне обслуговування та ін.  

Як бачимо, такий розвиток дасть усебічну характеристику ринкового 

потенціалу як одного з основних чинників, що зумовить значне зростання 

економічного розвитку.  

Висновки. Нерозуміння переваги маркетингового аудиту як способу 

підвищення ефективності маркетингової діяльності призводить до обмеженого 

його застосування. Такі тенденції розвитку економіки зумовлюють 

концентрацію уваги менеджменту та власників підприємства на концепціях їх 

внутрішнього контролю.  

Для підвищення рівня інформативності процесу оцінювання 

економічного потенціалу підприємства можливий за рахунок періодичного 

проведення маркетингового аудиту. Результат оцінювання економічного 

потенціалу підприємства буде відображати повноту охоплення наявних 

компонентів і достовірність стану справ, що дозволить адаптувати наявний 

економічний потенціал підприємств до ринкових змін і подолати негативні 

наслідки економічної кризи. Сформований попит на вказані види аудиторських 

послуг сприятиме розвитку аудиторської діяльності, підвищенню якості 

перевірок та, відповідно, зниженню їх вартості. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА 

 

В умовах сьогодення практично в усіх країнах світу існує галузь 

лікарського рослинництва. У процесі дослідження було виявлено та 

узагальнено основні напрямки діяльності в сфері лікарського рослинництва, що 

сформувалися впродовж багатьох століть. Зокрема, такими, є всі підстави 

вважати: 1) вирощування та збір культивованих лікарських рослин; 2) збір 

дикорослих лікарських рослин; 3) первинна обробка сировини; 4) подрібнення 

та сушіння сировини; 5) аналіз продукції на предмет встановлення чистоти та 

якості; 6) виробництво зборів (чаїв), ефірних олій; 7) пакування лікарських 

рослин і лікарської рослинної сировини; 8) зберігання продукції; 9) реалізація 

кінцевої продукції. Практичний досвід свідчить, що стратегія підприємства, що 

займається виробництвом продукції лікарського рослинництва, може 

передбачати як якийсь один напрямок діяльності, так і поєднувати декілька. 

Лікарське рослинництво є складовою частиною галузі рослинництва, що є 

однією з провідних у сфері сільськогосподарського виробництва, тому в 

принципі неможливо його виокремити із загальної структури сільського 

господарства – це є досить абстрактним. Проте, досліджуючи питання розробки 

стратегії підприємств виробників лікарського рослинництва, вважаємо за 

доцільне використати дану абстракцію як методологічний прийом для 

осмислення змісту та структури лікарського рослинництва, пізнання його ролі й 

місця в сфері виробництва, аналізу та вдосконалення стратегії його розвитку в 

змінних умовах сучасності.  

У свою чергу, виокремлення лікарського рослинництва в окрему сферу 

діяльності, дозволяє окреслити стратегічні напрямки діяльності виробників 

продукції лікарського рослинництва в умовах сучасності. 

Так, у стратегії безпосередньо виробників лікарського рослинництва 

варто передбачати: 1) розробку інноваційних технологій вирощування 

лікарської сировини, впровадження аграрних технологій із мінімальними 

витратами та шкодою для навколишнього середовища, максимальним 

економічним ефектом від впровадження технологій; 2) забезпечення 

відповідності рослинної сировини вимогам діючого українського 

законодавства, нормативною і технічною документацією, сертифікацію 

сировини за європейськими вимогами [2]. 

Крім того, стратегія підприємств, які функціонують в сфері лікарського 

рослинництва має окреслити шляхи збуту продукції. У ході дослідження 

встановлено, що нині виробники реалізують лікарські рослини різними 
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каналами – через пункти прийому лікарської сировини, аптеки, інтернет-

магазини, фармацевтичні підприємства, що виробляють ліки на рослинній 

основі чи власні пункти продажу лікарських рослин. Наприклад, ТОВ 

«Камелія-ЛТ», що здійснює свою діяльність з 2007 року на території Російської 

Федерації, реалізує лікарські рослини через аптечні мережі, оптові 

фармацевтичні мережі, дистриб”юторів [3]. Часто споживачі, наприклад 

фармацевтичні підприємства, укладають прямі угоди із заготівельними 

пунктами, фермерами, окремими підприємцями, приватними заготівельниками, 

авансуючи під заготівлю й вирощування лікарських рослин [1]. 

Доволі перспективним каналом реалізації є створення власного пункту 

продажу лікарських рослин. Але він потребує додаткових знань, додаткових 

вкладень і найму відповідних спеціалістів. Це пов’язано з тим, що покупці 

часто не знають, що конкретно їм потрібно й прагнуть отримати пораду 

фітотерапевта (спеціаліста в сфері лікування хвороб за допомогою лікарських 

трав) і фармацевтів. Відкриваючи пункт продажу лікарських рослин, доцільно 

організувати при ньому пункт прийому дикорослих трав від населення. Це 

дозволить за короткий період зібрати й реалізувати значні партії товару [4]. 

Окрім того, стратегія виробництва продукції лікарського рослинництва 

вимагає врахування переваг і недоліків даної сфери бізнесу. До основних 

переваг наразі можна віднести: 1) низьку насиченість ринку, так як існує велике 

різноманіття лікарських рослин і підприємці поки що не в змозі задовольнити 

всі потреби споживачів; 2) можливість отримання прибутку навіть без 

капіталовкладень, якщо займатися збором дикорослих рослин; 3) порівняно 

високі доходи, що забезпечує переробка природної сировини внаслідок малих 

витрат, необхідних на обладнання, а також постійного попиту на цей вид 

продукції; 4) високу рентабельність. Основним недоліком лікарського 

рослинництва як бізнесу, який потрібно враховувати при формуванні стратегії 

діяльності,  є те, що збирання рослинної сировини можна здійснювати тільки в 

певні сезони (кінець весни, літо, початок осені), а реалізація відбувається 

цілорічно. В зв”язку з сезонністю виробництва, підприємці в зимові місяці 

можуть отримати збитки, якщо сформують недостатні запаси сировини. 

Загалом, варто відзначити, що сфера лікарського рослинництва в умовах 

сьогодення має суттєвий не розкритий економічний потенціал і тому потребує 

інструментів, щодо його розкриття. Ефективна стратегія розвитку підприємств 

виробників продукції рослинництва, на формування якої впливає ціла низка 

чинників,  може стати тим інструментом, який сприятиме зміцненню позицій 

даної сфери на ринку. Першим кроком до формування такої стратегії, на наш 

погляд, є формування наукового підґрунтя, а саме узагальнення понятійного 

апарату лікарського рослинництва й абстрактне виокремлення його в окрему 

сферу діяльності, та окреслення її можливих напрямків. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

В успішному розвитку багатьох галузей економіки України та сільського 

господарства, зокрема, вирішальну роль відіграє збільшення обсягів 

виробництва зерна. Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі 

посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур. Винятковим 

значенням зерна є те, що воно є основою у харчуванні  людей, оскільки може 

споживатися у вигляді хліба, круп, макаронних та кондитерських виробів. Крім 

цього, зерно є важливим експортним продуктом, оскільки воно забезпечує 

значні надходження валютних коштів в Україну.   

Загальна потреба країни в зерні визначається загальним обсягом зернової 

продукції, що йде на харчування, переробку, корми,  насіння, експорт та 

створення державних резервів. У цьому обсязі найбільшу питому вагу має 

зерно, що споживається тваринництвом та використовується населенням як 

продукт харчування. В Україні від загальної кількості виробленого зерна на 

корм худобі і птиці використовують 52–57 %, на харчування 15–17 %, насіння 

8–10 %, переробку 3–4 %, втрати при зберіганні і доробці становлять 6–8 %. 

Науково обґрунтовані норми споживання хліба та хлібобулочних виробів 

становлять 148 кг на душу населення в рік.  

Впродовж 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. За прогнозами 

Міністерства аграрної політики та продовольства, цього року передбачається 

зібрати 63 млн. т зерна. Загалом урожай цього року перевищить тогорічний на 

5% або на 3 млн. т. Оскільки внутрішні потреби країни в зерні щороку 

становлять у межах 29 млн т, то зростання обсягів реалізації  зерна на 

зовнішньому ринку суттєво вплине на загальний експортний потенціал 

України. 
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Так, 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 зернової продукції. 

Світові ціни на зерно мають безпосередній вплив на доходи аграріїв від 

експорту продукції, а також на цінову ситуацію на внутрішньому ринку. У 2015 

році кожен третій долар надходив в Україну від продажу за кордон аграрної 

продукції. У першому кварталі 2016 року аграрний сектор забезпечив 43% 

зовнішніх валютних надходжень. Проте, незважаючи на значне домінування 

аграрної продукції в загальнодержавних надходженнях від експорту, через 

зниження світових цін реальні доходи аграріїв суттєво зменшуються. 

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо 

рівня середньозважених закупівельних цін в Україні, станом на серпень 2016 

року пшениця 3-го класу коштувала від 3,4 до 4,25 тис. грн. за тонну, пшениця 

6-го класу – від 3,0 до 4,2 тис. грн. за тонну, кукурудза 3-го класу – від 3,65 до 

4,65 тис. грн. за тонну, ячмінь 3-го класу – від 3,2 до 4,0 тис. грн. за тонну. При 

цьому дешевшим було зерно в західному регіоні, а найвищі ціни сформувалися 

у південних та центральних областях. Порівняно з відповідним періодом 

минулого року пшениця продавалася дорожче на 24–27 %, ячмінь на 17 %, а 

кукурудза на 36%. 

Проблема підвищення економічної ефективності агропромислового 

виробництва є визначальною для економічного і соціального розвитку 

економіки України. Покращання як загального стану сільського господарства, 

так і ситуації із зерновиробництвом зокрема, повинно стати одним з 

найважливіших завдань на перспективу, вирішення якого якраз і полягатиме у 

підвищенні ефективності використання усіх наявних ресурсів. В сучасних 

умовах рівень економічної ефективності виробництва зерна визначатиме його 

конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 

тобто здатність до розширеного відтворювання, зростання обсягів виробництва, 

збільшення заробітної плати працівників сільського господарства та добробуту 

країни в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Менеджмент  являє собою сукупність функцій, які направлені на 

результативне та  ефективне  використання ресурсів для досягнення 
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організаційних цілей. Під результативністю розуміється прийняття точних і 

правильних рішень, а також  успішне їх виконання. Ефективністю вважають  

раціональне та результативне використання ресурсів. Організації, що досягають 

найбільшого успіху,  вважаються і ефективними,  і результативними. 

 Сучасний менеджмент, на сьогоднішній день, визначається низкою 

нових  вагомих функцій, які багато в чому не схожі, проте  в певному  

вираженні доповнюють функції традиційного менеджменту, а саме:  

- розумовий характер процесів прийняття рішення;  

- розходження цілісної  системи загального менеджмету на інвестиційний 

менеджмент, маркетинговий, інноваційний та інші;  

- поява нових функцій менеджмету, що призводить до  поліпшенням 

середовища управління, виникненням необхідності якнайбільшого  

використання всіх внутрішніх резервів менеджерів, зростанням впливу 

менеджерів на кінцеві результати, необхідністю зростання розумового рівня 

керівництва та кваліфікації менеджерів;  

- використання інформаційних технологій в менеджменті [1]. 

Процеси глобалізації суспільного життя, які показують постійно 

зростаючу взаємозалежність країн і регіонів, стають головним факторами, що 

зумовлюють розвиток теорії та практики сучасного менеджменту в Україні. 

Основними складовими сучасного менеджменту в Україні, які мають  

вагомий вплив  як на успіх компаній, так  і на економіку держави в цілому є: 

- культура організації має розглядатися як основний фактор прибутку  та 

конкурентоспроможності комерційної організації, як чинник успіху, 

ефективності діяльності; 

- стратегічне управління та стратегічне планування знаходять своє 

призначення в усе більшій кількості конкурентних управлінських ситуацій; 

- поширення концепцій, методів і моделей управління, що довели свою 

ефективність в комерційних організаціях, на некомерційні організації. В умовах 

становлення ринкової економіки в Україні велике значення  має питання 

управління підприємством [2].  

А одним із найважливіших напрямків розвитку менеджменту на 

сучасному етапі є посилення процесу наділення владою співробітників і  

залучення їх до процедури прийняття рішень. Під цим розуміється  не стільки  

передача владних повноважень, скільки оцінка потенціалу працівників і його 

розкриття. Виходячи з цього, у працівників зросстає  необхідність  в довірі, 

спілкуванні, в зв’язку з чим велике значення має роль особистих контактів 

персоналу, що, в свою чергу,  дозволяє зрозуміти, чого чекати в перспективі 

один від одного. Особливу важливість в умовах інформаційної революції та 

удосконалення системи трудових відносин, за якої співробітники працюють 

спільно, а не разом, набуває адекватне інформування кожного працівника про 

все, що відбувається в межах підприємства, особливо про зміни. В ХХІ столітті 

неоціненним активом будь-якої компанії стають працівники інтелектуальної  

праці та їх продуктивність. «Нові службовці» є найбільшою й 

швидкозростаючою групою персоналу в категорії працівників інтелектуальної 
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праці, тому що вони  займаються не тільки розумовою  працею, але й фізичною,  

поєднуючи їх гармонійно. 

Сучасна  українська модель управління має такі характерні особливості: 

– орієнтація багатьох досвідчених керівних кадрів на командну систему; 

– домінування в організаціях вертикальних, формальних зв'язків і відносин; 

– недооцінка горизонтальних зв'язків і відносин;  

– слабке врахування сучасних тенденцій в розвитку підприємств і 

використання нових типів організацій, орієнтованих на ринок; 

– низьке залучення співробітників до управління підприємствами та їх 

підрозділами, що в значній мірі не враховує знання та досвід працюючих; 

– переймання західних методів управління підприємством, відкидаючи 

вітчизняний досвід; 

– відсутність швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх 

факторів, які впливають на діяльність підприємства; 

– недостатнє знання управлінськими кадрами законодавчих і нормативних 

актів; 

– ігнорування норм ділової етики, а також порушення підприємцями 

елементарних етичних правил при здійсненні бізнесових операцій; 

– залежність оплати праці найманих працівників часто від взаємовідносин з 

керівниками, а не від кваліфікації та результатів праці; 

– недостатня увага до працюючих та ігнорування етики управління, 

свавілля, обман і грубість, стали нормою поведінки окремих керівників, 

особливо в приватних підприємствах; 

– низький рівень механізації, автоматизації та комп'ютеризації 

управлінської діяльності, хоча в цьому простежується певний прогрес [3]. 

Виходячи з вище викладеного, дійшли висновку, що модель сучасного 

менеджменту в Україні все ще знаходиться на етапі формування. Таким чином, 

розвиток сучасного українського менеджменту є постійним пошуком нових 

методів і шляхів управління, які доможуть вітчизняним підприємствам стати  

якомога більш конкурентоспроможними на ринку. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФУНКЦІЙ ТА ВИДІВ ГРОШЕЙ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасні окремі західні економісти визначають сутність грошей, виходячи з 

їхніх функцій. Вони стверджують, що грошима може бути все визначене 

людьми за гроші, що виконує їхні функції. Так, K.P. Макконнелл і С.Л. Брю 

вважають, що "гроші — це те, що вважають грошима" або "все, що виконує 

функції грошей, і є грошима". Дж. Хікс розуміє гроші як "те, що викорис-

товується як гроші". С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі вважають ключовим 

моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: "гроші — 

загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін на товари і послуги, 

а також під час сплати боргів". Р. Барр також вважає, що "гроші можуть бути 

визначені як засіб обміну, загальноприйнятий у цьому платіжному 

співтоваристві".  

Функції грошей – це дії, які вони здійснюють у ринковій економіці. 

Класична економічна теорія виділяє п’ять функцій грошей: 

1. Міра вартості; 

2. Засіб обігу; 

3. Засіб платежу; 

4. Засіб накопичення. 

5. Світові гроші. [1,с. 156] 

На нашу думку, в умовах глобалізації світової економіки потребують 

уточнення такі поняття як функції та види грошей. Вивчаючи сутність, функції 

та основні види грошей, ми зосередимо увагу саме на електронних грошах, 

адже на даний момент досягнення науково-технічного прогресу дозволяють 

робити покупки, не покидаючи своєї квартири або робочого місця. Стало це 

можливим завдяки такому досягненню в області інформаційних технологій як 

всесвітні комп'ютерні мережі. Зараз, в нашій державі, на відміну від інших 

розвинених країн, дана сфера знаходиться на ранній стадії розвитку. Електронні 

платіжні системи дозволяють купувати бажаний товар незалежно від 

місцезнаходження покупця і продавця. Багато хто вважає, що електронні гроші 

це пластикові карти (дебетні або кредитні), що дозволяють замість готівки 

розплачуватися ними в магазинах та інших установах. Проте, пластикові карти 

на зразок широко відомих Visa, MasterCard, Cirrus не є електронними грошима 

як такими. Це всього лише засіб доступу до рахунку, відкритого в банку, що 

емітував дану карту і що є учасником якої-небудь з названих однойменних 

систем. Не дивлячись на те, що в нашій країні електронні гроші з'явилися 

досить недавно, у всьому світі цими грошима люди користуються вже протягом 

багатьох років, оскільки це є найбільш простою і швидкою формою розрахунку, 
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доступною практично в будь-якій країні світу. Проте, багато людей досі не 

розуміють навіщо використовувати електронні гроші і що це взагалі таке. [2] 

В наш час цифрових, електронних технологій і глобалізації існує не тільки 

віртуальний світ, але й гроші в ньому. Тільки гроші ці зовсім не віртуальні, а 

цілком реальні.  Електронні гроші - цілком реальне платіжний засіб, який має 

всі властивості грошей традиційних ( будемо так іменувати звичні для нас 

купюри). Тільки всі операції з цим платіжним засобом здійснюються за 

допомогою Інтернету (або в деяких випадках за допомогою мобільного 

телефону). Раз є електронні гроші, то повинен бути і електронний гаманець ... 

Так і є, і він являє собою щось середнє між звичайним гаманцем і банківським 

рахунком, але, мабуть, поєднує в собі кращі властивості, як першого, так і 

другого. [3] 

Отже, електронні гроші за своєю функціональністю абсолютно ідентичні 

традиційним. Їх можна отримати, заробити, подарувати, продати, ними можна 

оплатити товар або послугу. Причому швидкість розрахунків і операцій - 

моментальна, як у випадку з матеріальними грошима, а дальність розрахунків і 

можливості такі ж широкі, як у випадку з операціями з банківським рахунком. 

Існують два види електронних грошей . Перші - на базі карток, другі - на 

базі мереж. Але обидва види в свою чергу поділяються на дві групи, анонімні і 

не анонімні. Анонімні дозволяють здійснювати операції без ідентифікації 

(тобто як у випадку з традиційними купюрами), а другі - вимагають 

ідентифікації учасників грошової операції. [4, 5] 

Таким чином, дослідження теми грошей, а саме поширенню електронних 

грошей, виявленню чинників, які можуть стимулювати розвиток ринку 

електронних грошей, та факторів, які здатні гальмувати поширення нової 

форми грошей у світі, залишаються актуальними. Однак в економічній теорії 

слід би було доповнити  функції і види грошей саме електронними або ще їх 

можна назвати цифровими грошима. Адже,  активний розвиток сучасних 

телекомунікаційних та комп'ютерних технологій привів до розвитку нових 

суспільних відносин. І економічна теорія повинна на це відреагувати, 

врахувавши потреби сьогодення. Перш за все, це надання послуг за допомогою 

мережі Інтернет. Поряд з наданням послуг виникла необхідність і в оплаті цих 

послуг. Глобальність самої мережі, відсутність кордонів у спілкуванні дещо 

змінили встановлені правила ведення бізнесу, замовлення послуг та товарів, 

отримання та оплату, які повинні базуватися на толерантності та чесності. 
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УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ТА ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Розглядаючи суть управління сільськогосподарським землекористуванням, 

необхідно виділити декілька характерних рис, які супроводжуються 

неоднозначністю трактувань понятійно-категоріального апарату управління – 

регулювання, управління – менеджмент, функції та методи управління тощо. 

Загалом, управління землекористуванням можна розглядати як сукупність дій, 

спрямованих на отримання заздалегідь визначених результатів [1, с. 66]. З 

урахуванням вищеприведеного, відповідно до чинного законодавства основними 

завданнями державного управління земельними ресурсами, що дозволяють 

здійснювати певний вплив на об’єкт управління є: наділення органів управління 

відповідними правами і повноваженнями, що забезпечують реалізацію 

управлінських впливів щодо ефективного використання і охорони земель; гарантія і 

захист прав власності і користування землею всіх форм власності; економічне 

регулювання раціонального використання землі (плата за землю, стимулювання 

раціонального використання землі, відшкодування збитків, зумовлених 

неправильним використанням землі та ін); розвиток іпотечного кредитування; 

інноваційно-інвестиційна діяльність; розвиток ринку земель; ведення державного 

земельного кадастру, організація проведення землеустрою та моніторингу земель; 

оцінка земель; охорона навколишнього середовища, збереження і відтворення 

родючості грунту; створення правових, економічних та ін передумов для різних 

форм господарювання на землі та ін. 

Свою місію управління реалізує, виконуючи функції (від лат. funczio – дія, коло 

діяльності, роль), як відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, що 

дозволяють здійснювати певний вплив на об’єкт управління. 

В стратегічному контексті, серед множин управлінських функцій, важливу роль 

у забезпеченні ефективного землекористування відіграють функції прямої дії та 

опосередковані. До функцій прямої дії відносяться збір та аналіз даних відповідного 

землекористування, вироблення і прийняття управлінського рішення, реалізація 

управлінського рішення, контроль за процесом, що відбувається у 

землекористуванні у ході реалізації управлінського рішення. 

Джерелом функцій опосередкованого управління є нормативно-правові акти 

щодо використання землі, в рамках яких реалізуються функції прямої дії, зонування 
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і нормування використання землі, вирішення земельних спорів, пов’язаних із 

веденням і функціонуванням земельного законодавства і нормативів використання 

землі, державний контроль за дотриманням земельного законодавства. 

Дійсно, на численних прикладах і фактах експериментально доведено і 

життєвою практикою підтверджено, що нині не існує чіткого визначення феноменів 

управління і менеджменту, не встановлено межі розподілу між ними функцій, хоча 

багато дослідників ставлять їх в один синонімічний ряд. 

Багато спеціалістів [2, с. 440-441; 3, с. 435] та ін дотримуються думки, що 

управління – це функція будь-якої організованої системи, орієнтованої на 

збереження її структури, підтримку режиму функціонування, реалізацію програми 

діяльності. 

Інші дослідники [4] вказують на об’єктивну необхідність паралельного 

використання термінів «управління» і «менеджмент». При цьому, управління – це 

діяльність, а менеджмент – процес, що відбувається у ньому, тобто менеджмент 

являє совою складову управління. 

Проте колектив дослідників з проблем управління [5, с. 82] відзначають, що 

поняття «управління» є більш широким, ніж поняття «менеджменту». Відзначаючи 

універсальний характер феномену управління, вони вважають, що воно є загальною 

функцією різноманітних матеріальних   систем   як  соціальної, так  і  органічної, і  

неорганічної 

Тобто, мова йде про те, що управління знаходить своє відображення у 

соціальних і природних системах, технічних пристроях і системах. Так, дійсно, не 

можна управляти процесами сходу-заходу сонця, переливами-відливами, часом та 

ін, але ми можемо впливати на грунт, вирощуючи сільськогосподарські культури, 

прокладаючи зрошувальні канали, добуваючи корисні копалини, встановлювати 

склад земельних угідь, розміщувати інженерну інфраструктуру тощо. 

У контексті приведеного, цілі управління соціальними і природними системами 

досягаються в міру інтелектуального і духовного розвитку суспільства, розвитку 

продуктивних і виробничих, в тому числі земельних відносин. 

Щодо управління технічними системами, то воно починається ще на стадії їх 

проектування, коли людина чітко уявляє, для досягнення якої мети вони 

існуватимуть. 

У подальшому управління цими системами полягає у контролі за станом їх 

функціонування. Така постановка питання є досить своєчасною, оскільки є підстави 

сумніватись у доцільності перекладу україномовного терміну «управління» на 

англомовний – «management»  (менеджмент) з наступним вживанням його в 

українській мові, що вносить плутанину і глибоке методологічне непорозуміння 

щодо сутності управління, практично не зустрічаючи протидії з боку вчених і 

практиків. 

На наше переконання, інститут управління земельними ресурсами повинен на 

законних правах витіснити інститут менеджменту як такий, що неправомірно 

запозичений з англійської мови. Вважаємо, що для вирішення питань раціонального 

використання і охорони земельних ресурсів недоцільно вигадувати щось нове, 

запроваджуючи нові терміни іншомовного походження, наприклад, менеджмент. 
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Можемо стверджувати, що сьогодні в Україні створено правові та інституційні 

засади управління. В Головних управліннях Держгеокадастру та державних 

науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою в областях на їх чолі стоять 

директори, що повністю відповідають за результати управлінської діяльності, 

керуючись відповідними законами та нормативними актами. При цьому, 

директором можуть бути створені відповідні відділи (відділи земельного кадастру, 

землевпорядкування, земельних ресурсів, землевпорядних вишукувань, відведення 

земель, відділ планування землеустрою та фінансів тощо) з покладеними на них 

функціями згідно Положення про той чи інший відділ, які поєднують у собі 

найкращі комбінації побажань колективу, що в них працює. За кожним із відділів 

призначаються керівники відділів, у складі яких працюють спеціалісти відділу та 

співвиконавці згідно посадових інструкцій. Стратегія діяльності Держгеокадастру 

України забезпечується виконанням функцій за допомогою відповідних відділів, на 

чолі яких теж стоять їх керівники. 

Власне, з усієї багатоманітності внутрішнього змісту процесу управління 

відзначимо, що управління земельними ресурсами потрібно розглядати через 

призму «впливу суб’єкта управління (керуючої підсистеми) на об’єкт (керовану 

підсистему), якою може виступати суспільство у цілому, його окремі сфери: 

економічна, соціальна, політична, духовна, а також різні ланки (організації, 

підприємства, установи тощо) з тим, щоб забезпечити їхню цілісність, нормативне 

функціонування, удосконалення і розвиток, досягнення заданої мети».. 

У контексті приведеного аналізу відзначимо, що результативність процесу 

управління сільськогосподарським землекористуванням визначається його 

принципами – тобто об’єктивними правилами управлінської поведінки, що 

випливають з потреб суб’єкта управління і надходять до нього у вигляді наукового 

знання, за допомогою якого досягається поставлена мета. Оскільки принципи 

управління є історичною категорією, постійно змінюючись, доповнюючись у міру 

зростання продуктивних сил і розвитку земельних відносин, то нині вони є слабким 

місцем у системі управління земельними ресурсами, в тому числі 

сільськогосподарським землекористуванням. 

Органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

власники землі і землекористувачі зустрілися з труднощами в процесі 

господарювання через невизначеність принципів раціонального управління 

земельними ресурсами, що призвело до шаблонного перебігу бюрократичних 

процедур щодо організації використання і охорони земель. 

Перш за все, практика формування і використання таких принципів зводилась 

до їх використання в організаціях в якості ідей, правил і орієнтирів діяльності 

управлінського персоналу та залучених до роботи відповідних фахівців. Успішна 

управлінська діяльність у складних проблемних ситуаціях, яка орієнтована на те, 

щоб забезпечити бажаний стан земельних ресурсів чи режим їх використання, може 

бути досягнута завдяки впливу таких принципів:  конституційності та законності; 

економічного регулювання раціонального використання землі – справляння плати за 

використання землі, орендної плати, відшкодування збитків, зумовлених 

порушенням чинного законодавства, стимулювання раціонального використання 

земель (відновлення родючості, проведення меліоративних заходів тощо); 
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поєднання демократичного і доцільного економічного централізму – вільний вибір 

форм власності і господарювання на землі, самостійної (на власний розсуд) 

організації використання землі; зворотного зв’язку; постійний обмін інформацією 

між об’єктом і суб’єктом управління з метою пошуку ліпшого варіанту 

використання землі; інноваційної моделі розвитку – високий технологічний рівень 

використання землі, що забезпечує сталий розвиток землекористування, високі 

стандарти якості життя людей; державної підтримки і регулювання господарської 

діяльності на землі – захист вітчизняних товаровиробників від нерівної і руйнівної 

зовнішньої конкуренції, пільгового кредитування, дотацій, страхування ризиків на 

випадок стихії, встановлення відповідних регламентів щодо обігу земельних 

ділянок, встановлення обмежень, заборон та ін; цільового використання – 

використання земель у відповідності зі встановленою державними органами метою 

(сільськогосподарське призначення, житлова забудова, лісогосподарське 

призначення та ін); створення адекватних умов для розвитку сільських територій, 

життєдіяльності людини, реалізації її можливостей, побуту, відпочинку; пріоритету 

екології над економікою – виробництво максимальної кількості 

сільськогосподарської продукції будь-якими засобами не повинно бути головною 

умовою господарської діяльності та ін. 

Вищеприведені принципи мають виняткове значення у системі управління 

земельними ресурсами, оскільки без їх врахування неможливо прийняти ефективне 

управлінське рішення. Щодо останнього принципу, то його результатом є той факт, 

що суб’єкт господарювання на землі має можливості наростити фінансові 

надходження від переробки зерна на борошно, а від борошна через виробництво з 

нього хлібобулочних та макаронних виробів і т д. 
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2. Стратегічні зміни в організації сучасної системи менеджменту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ 

 

Однією з основоположних системних змін в системі забезпечення 

безпечності продуктів харчування за європейським зразком є впровадження 

Міжнародної системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points). Ця система 

інтегрована в законодавстві ЄС і її впровадження затверджено в Україні 

законом "Про основні вимоги та принципи до безпечності та якості харчових 

продуктів" та доповнена рядом інших законодавчих актів. Аналогом НАССР є 

два стандарти Системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ 

4161-2003 та ISO 22000. 

Система НАССР - система, яка ідентифікує, оцінює і контролює 

небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. 

Відповідно до чинного законодавства України оператори ринку повинні 

розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що 

засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань 

застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є 

відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових 

продуктів.  

Відповідно до вимог законодавства дана система впроваджується в Україні 

до різних потужностей поетапно протягом 3 років. Строки впровадження:  

До 20 вересня 2017 року її повинні впровадити на потужностях, які 

провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені 

інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей); 

До 20 вересня 2018 року її повинні впровадити на потужностях, які 

провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні не 

перероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей); 

До 20 вересня 2019 року її повинні впровадити на малих потужностях. 

Малі потужності - потужності, які постачають харчові продукти кінцевому 

споживачу, мають не більше десяти осіб робочого персоналу, займають площу 

не більше 400 кв.м, або потужності, які не постачають харчові продукти 

кінцевому споживачеві та мають не більше ніж п'ять осіб робочого персоналу. 
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Невиконання обов'язку щодо впровадження на потужностях постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладання 

штрафу на юридичних осі. Перевірку здійснюватимуть інспектори Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів. 

Підтвердження запровадження системи НАССР носить декларативний 

характер та не передбачає обов'язкового отримання сертифікату. Отримання 

сертифікату може здійснюватись виключно за бажанням суб’єкта 

господарювання відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Закону 

України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" 

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР), затверджені відповідним Наказом Мінагрополітики. Так, 

зокрема, процес запровадження НАССР включає розробку програм-передумов 

системи НАССР (14 процесів, серед яких, наприклад, чистота поверхонь 

(процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних і 

побутових приміщень та інших поверхонь); здоров'я та гігієна персоналу, 

поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з 

потужності, контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, 

засоби профілактики та боротьби та ін. Після запровадження програм-

передумов оператор ринку розробляє систему НАССР, зокрема для цього 

створюється спеціальна група НАССР, яка розробляє план НАССР. 

Очевидно, що існує потреба відрізняти вимоги до первинного виробництва та 

до господарств (підприємств), які займаються зберіганням, переробкою тощо. 

Адже, відповідно до вищезазначеного Закону (частина друга статті 21), 

зобов'язання запровадити систему НАССР не стосується операторів ринку, які 

здійснюють первинне виробництво, а також впровадять пов'язану з первинним 

виробництвом діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку 

первинної продукції в місці первинного виробництва, за умови, що при цьому не 

змінюється суттєво стан таких продуктів, а також на транспортування живих 

тварин, призначених для споживання людиною, транспортування з продуктів 

рибальства, а також продуктів полювання. Окрім цього, вищезазначеним Законом 

(частина 4 статті 21) передбачено можливість застосування спрощеного підходу 

до впровадження системи НАССР, зокрема: 

У ряді випадків застосування НАССР не вимагається (наприклад, для 

потужностей, які не обробляють харчові продукти, а саме заклади роздрібної 

торгівлі, у тому числі палатки, кіоски, прилавки, на рухомі транспортні засоби 

для торгівлі, а також заклади громадського харчування, які здійснюють 

торгівлю виключно напоями) ; 

Для ряду закладів громадського харчування можливе застосування НАССР 

не в повному обсязі – у спрощеному перехідному варіанті. ; 

Для боєнь, потужностей з виробництва рибної та молочної продукції, 

потужностей, що здійснюють консервування, пастеризацію, замороження 

харчових продуктів у ряді випадків можливе застосування не індивідуально 

розроблених, а типових планів системи НАССР. 
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Очевидно, що запровадження НАССР у агробізнес вимагатиме значних 

організаційних заходів та суттєвих витрат. Але в кінцевому підсумку цей 

інструмент декларування безпечності створює умови для зростання доданої 

вартості сільськогосподарських товарів. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТАТЕГІЇ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ  

 

Мінливість економічного середовища в контексті розвитку динамічних 

ринкових процесів створює необхідність розгляду питань, пов’язаних з 

виникненням основних ознак існування ринку – конкуренції і 

конкурентоспроможності.  

Поняття конкурентоспроможності в своїй основі містить порівняльну 

оцінку. На практиці для оцінки конкурентоспроможності галузі 

використовуються такі показники, як чистий експорт, частка імпортованої 

продукції на внутрішньому ринку, обсяги продаж та частка у світовому 

виробництві певного виду продукції, агреговані ресурси та інфраструктурні 

характеристики, чистий дохід тощо [1]. 

Відповідно до джерел конкурентної переваги виді ляють три основні 

різновиди маркетингових конкурентних стратегій: 

1) диференціації;  

2) цінового лідерства; 

3) спеціалізації (концентрації на сегменті). 

Стратегії диференціації та цінового лідерства можуть бути спрямовані не 

лише на цільовий ринок загалом, а й на окремі його сегменти. У зв’язку з тим 

важливо виділити моделі поведінки споживачів на ринку: економічну, 

психологічну чи соціальну. За умови низької платоспроможності покупців 

суттєве значення має перша модель поведінки, де основною ознакою 

сегментаці є ціна товару [2]. 

В сучасний період однією з найбільш ефективних та 

експортоутворюючих галузей в Україні вважається аграрна. Проте і у цій сфері 

існують проблемні питання та перспективи розвитку. Зниження прибутковості 

виробництва традиційної сільськогосподарської продукції, що спричинило 
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фінансовий та соціальний тиск на аграрний сектор економіки, зумовило 

необхідність пошуку альтернативних, більш прибуткових сфер виробництва 

продукції в сільському господарстві і за його межами. За таких умов 

диверсифікація виробництва в сільському господарстві розвинених країн світу 

вбачається як найбільш дієва стратегічна орієнтація, оскільки 

багатопрофільність дає змогу сільськогосподарським підприємствам успішно 

адаптуватися до мінливої ринкової кон’юнктури. Стратегія диверсифікації 

сприяє унезалежненню підприємства від одного стратегічного 

сільськогосподарського підрозділу та реалізовується методами внутрішнього і 

зовнішнього зростання. 

Спонукають до використання цієї стратегії намагання досягти економії на 

масштабі виробництва (рівнопропорційне збільшення витрат і прибутків 

підприємства підштовхує їх до вкладення коштів у нові галузі), подолати 

прогалини у виробничій сфері, забезпечити зниження ризиків (зниження 

прибутків в одних сферах бізнесу компенсуються успіхом в інших), реалізувати 

очікування керівництва на більш ефективне вкладення коштів у нову галузь, 

організувати спільну діяльність, отримати доступ до технологій, ринків, 

ресурсів, маркетингових систем. 

Одними з факторів вибору у стратегії диверсифікованого зростання є 

насичення ринків новою продукцією, перерозподіл коштів, максимізація 

прибутку від простого відтворення, використання ефекту синергії тощо. 

Вітчизняні аграрні підприємства використовують диверсифікацію з 

метою використання вигідних у певних сферах умов оподаткування, 

підвищення ліквідності активів, забезпечення інтересів керівництва, 

полегшення виходу на світові ринки, залучення нових кваліфікованих фахівців, 

ефективнішого задіяння потенціалу наявних менеджерів. 

Стратегію диверсифікації обирають з огляду на особливості 

внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, потенційні можливості 

конкретних типів і видів диверсифікації. У сільському господарстві 

диверсифікація є перспективним напрямом підвищення ефективності діяльності 

підприємств, що, в свою чергу, є основним важелем забезпечення їх 

конкурентних переваг: зниження ціни реалізації продукції, збільшення частки 

ринку, створення нових марок та продуктів, орієнтація на різні цільові 

сегменти, підвищення іміджу підприємств, зростання довіри споживачів та 

своєчасне і якісне задоволення їх потреб, збільшення обсягів збуту продукції, 

зниження транспортних та трансакційних витрат, постійні та гарантовані 

поставки, економія на масштабах виробництва, високотехнологічне 

устаткування, якісна продукція, прогресивні технології виробництва, фінансова 

стабільність тощо. 

Формуючи ефективну структуру виробництва, диверсифікація дає змогу 

аграрним підприємствам більш повно та рівномірно використовувати свої 

матеріальні ресурси, землю та робочу силу і завдяки цьому пом’якшити 

сезонність виробництва, підвищити зайнятість працівників, отримати 

додатковий дохід від продуманої галузевої маневреності, нарощувати 



55 
 

виробництво тих видів продукції, на які є попит, скорочувати виробництво 

нерентабельних видів. 

Диверсифікація є дієвим механізмом зниження фінансових ризиків, 

оскільки втрати прибутку в одних галузях можуть бути компенсовані 

отриманням більших прибутків в інших. В сфері маркетингу диверсифікація 

сприяє завоюванню нових ринкових сегментів, створенню ефективної системи 

постачання та збуту продукції. Диверсифікація дозволяє сконцентрувати всі 

стадії виробництва продукції, зокрема, виробництво, переробку та реалізацію, 

тим самим збільшуючи частку товаровиробника в ринковій ціні кінцевої 

продукції. 

Досвід диверсифікації сільськогосподарського виробництва країн з 

розвиненою ринковою економікою свідчить, що базисні принципи 

забезпечення продовольчої безпеки й досягнення сталого розвитку аграрного 

сектора зумовлюють необхідність раціонального використання наявних у 

підприємств аграрної сфери ключових компетенцій з огляду на унікальні 

потенційні можливості багатопрофільності щодо мінімізації ризиків в 

агробізнесі. Існує значний взаємозв’язок та взаємозалежність між різними 

галузями діяльності та елементами диверсифікаційних стратегій. Очевидно, що 

стратегія диверсифікації є системоуворюючим чинником ефективної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, оскільки вона визначає різні аспекти 

господарської їх діяльності й передбачає багатофакторний підхід щодо 

успішності її імплементації. 
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СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У 

БУРЯКОЦУКРОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК 

 

Із швидким розвитком аграрної економіки виникає потреба у формуванні 

якісних виробничо-збутових систем в усіх сферах АПК. Одним з найбільш 

вагомих продуктових підкомплексів АПК України є бурякоцукровий, кінцева 

продукція якого має стратегічне значення. Пріоритетний розвиток 

підкомплексу ефективно сприятиме зміцненню економічного потенціалу нашої 
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держави, зростанню її експортних можливостей, бо цукор виступає ефективним 

стратегічним продуктом. Велика конкурентність на світовому ринку цукру, 

нестабільність та неврегульованість на усіх етапах логістичної системи, вимагає 

значних корективів, реформ, чіткого якісного управління та впровадження 

управлінських стратегій у логістику та логістичні системи у бурякоцукровому 

підкомплексі АПК. 

Важливою характеристикою кожної логістичної системи є взаємозв’язок 

елементів, для ефективної взаємодії між якими, повинна бути створена 

адекватна система управління. Послідовність проходження логістичного потоку 

через функціональні сфери бурякоцукрового підкомплексу АПК передбачає 

наступні етапи:  

1. поставка сировини (це підсистема, яка забезпечує надходження 

матеріальних потоків у логістичну систему); 

2. запаси, як елемент логістичної системи, який складається з 

підсистеми виробничих і товарних запасів. Запаси є одним з 

найважливіших факторів, що визначають ритмічність роботи 

виробництва і транспортування; 

3. складська система, як відповідає зберігання та переробки 

виробничих та товарних запасів, яка включає складну підсистему 

що складається з складського господарства конкретних 

підприємств, складських комплексів регіонального характеру для 

оптової торгівлі, а при необхідності - складських споруд і 

устаткування для роздрібної торгівлі; 

4. транспортна система, у яку входить уся матеріально-технічна база, 

необхідна на усіх етапах логістичної системи в цілому; 

5. обслуговування виробництва, яке визначається сукупністю 

логістичних підрозділів, які не лише обслуговують потреби 

виробничих структур, а й здатні налагодити невідповідності між 

попитом і наявними ресурсами всередині логістичної системи; 

6. інформаційний зв'язок і контроль. Інформаційна підсистема 

приймає, обробляє і передає замовлення, встановлює вимоги про 

відвантаження і транспортування продукції. Контролююча 

підсистема забезпечує відповідне виконання логістичних операцій і 

функцій. Обидві підсистеми регулюють рівень і структуру 

статичних і динамічних потоків, направляють виробництво, 

визначають тактику підприємств у господарській діяльності; 

7. кадровий персонал, який управляє, регулює, контролює логістичні 

підсистеми, здійснює логістичні операції для досягнення 

поставлених завдань; 

Логістична система у бурякоцукровому підкомплексі включає багато 

підсистем, кожна з яких відіграє важливу роль і потребує виконання усіх 

принципів менеджменту, впровадження управлінських стратегій, планування та 

контроль усіх процесів та етапів упродовж функціонування усієї системи.  

Щоб якісно та ефективно реалізувати управлінську стратегію для 

вирішення основних питань під час діяльності усієї логістичної системи та 
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взаємодії між усіма її підсистемами, пропонуємо застосування поетапної моделі 

реалізації стратегії менеджменту та  

впровадження її під час вирішення управлінських завдань. (Рисунок 1.) 

 

 

                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                      

 

 

 

Рисунок 1. Етапи формування і реалізації ефективної стратегії 

менеджменту у бурякоцукровому підкомплексі АПК 

Отже, для ефективної взаємодії властивостей логістичних систем із усіма 

етапами виробничо-господарської діяльності у бурякоцукровому підкомплесі 

АПК, необхідний детальний аналіз усіх підсистем, їх взаємозв’язок та 

визначення їх взаємодії. На кожному елементі логістичної можуть виникати 

дестабілізуючі моменти, які можуть негативно позначитись на кінцевому 

результаті. Тому, менеджмент логістичних систем у бурякоцукровому 

підкомплексі АПК вимагає розробки чіткої концепції поглядів на 

вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління 

матеріальними потоками. Основними її складовими, які чітко виражаються у 

принципах менеджменту є: прийняття ефективних рішень на основі 

економічних компромісів та врахування інтересів у різних підрозділах 

підприємств, контроль, продуктивна координація у плануванні та управлінні 

запасами продуктивної координації в плануванні та управлінні запасами 

готової продукції, реалізація принципу системного підходу при вирішенні 

логістичних завдань, облік витрат протягом усього логістичного ланцюга, 

орієнтованість на логістику як на фактор підвищення конкурентоздатності 

підприємства з точки зору їх впливу на отримані прибутки.  

Застосування запропонованої поетапна моделі реалізації ефективної 

стратегії менеджменту при вирішенні основних управлінських завдань для 

логістичної системи у бурякоцукровому підкомплексі АПК допоможе 

покращити як саму логістичну систему, так і функціонування цілісного 

бурякоцукрового підкомплексу АПК. 
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ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  КЛІМАТУ ВИРОБНИЦТВА В 

СОКАЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Інвестиційна політика в кожному регіоні України має свої особливості, 

які обумовлені такими факторами: економічною і соціальною політикою, яка 

проводиться в регіоні; величиною наявного виробничого потенціалу; 

геополітичним розташуванням; природно-кліматичними умовами; 

привабливістю регіону  для іноземних інвестицій та ін.  

Під регіональною інвестиційною політикою розуміють систему заходів, 

здійснюваних на рівні регіону, які сприяють мобілізації інвестиційних ресурсів 

і визначенню напрямів їх найбільш ефективного і раціонального використання 

в інтересах населення регіону і окремих інвесторів. Вона повинна бути 

спрямована на підйом економіки і підвищення ефективності промислового 

виробництва в регіоні, забезпечення самофінансування і позитивних передумов 

розвитку регіону в майбутньому. 

Необхідною умовою розвитку промисловості є науково-технологічне 

вдосконалення виробництва на основі інновацій. Якщо говорити про 

ефективність науково-технічної діяльності як у регіонах, так і в Україні в 

цілому, то вона постійно знижується через застарілість матеріально-технічної 

бази наукових досліджень і відсутність коштів на її оновлення, незадовільну 

структуру науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджувальних 

робіт, не раціональне співвідношення чисельності наукових працівників і 

допоміжного персоналу, вкрай незадовільне інформаційне забезпечення, 

відсутність ринку науково-технічної продукції і попиту на неї, низьку 

інноваційну спроможність виробництва. 

На вирішення цих проблем повинна бути, в першу чергу, спрямована 

державна науково-технічна й інноваційна політика та запроваджено в державі 

ефективні механізми її реалізації.  

Сокальський район являється привабливим регіоном  для залучення 

інвестицій за рахунок:  

- Близькості до кордону; 

- Розташуванням залізничних шляхів; 

- Сприятливого клімату та родючих земель; 

- Наявністю річки Західний Буг; 

- Великого промислового потенціалу  району. 

До основних завдань управління інвестиційною діяльністю в 

Сокальському районі відносять наступні: створення інфраструктури 

інвестиційного ринку; визначення пріоритетних напрямів вкладення інвестицій; 

створення умов для залучення позабюджетних джерел фінансування інвестицій, 

в тому числі вільних коштів населення, іноземних інвестицій та інвестицій з 

інших регіонів країни.  
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Пріоритетним напрямком інвестування виробництва, насамперед 

іноземних капіталів, залишаються об'єкти незавершеного будівництва. Цей 

унікальний сегмент економіки поглинає левову частку ресурсів, необхідних для 

нарощування внутрішнього та зовнішнього потенціалу регіону. Тому 

проведення повної інвентаризації таких об'єктів, оцінка рівня їх будівельної 

готовності, можливостей перепрофілювання з урахуванням нинішніх 

пріоритетів економіки є стратегічним завданням сьогодення 

Необхідною умовою розвитку промисловості є науково-технологічне 

вдосконалення виробництва на основі інновацій. Якщо говорити про 

ефективність науково-технічної діяльності як у регіонах, так і в Україні в 

цілому, то вона постійно знижується через застарілість матеріально-технічної 

бази наукових досліджень і відсутність коштів на її оновлення. На вирішення 

цієї проблеми повинна бути, в першу чергу, спрямована державна науково-

технічна й інноваційна політика та запроваджено в державі ефективні 

механізми її реалізації.  

Завданням місцевої влади є покращення параметрів регіонального 

середовища для розвитку економіки територій. Першочерговим при цьому є 

визначення пріоритетних галузей в цілому, підприємств і виробництв всіх форм 

власності, орієнтованих на випуск експортоздатної та імпортоздатної продукції. 

Крім того, з метою ефективної реалізації об'єктів незавершеного будівництва 

важливим є створення спеціальних бірж та комерційного банку для 

фінансування подібних об'єктів, акціонерами якого могли б стати й закордонні 

фірми. 

У теперішній час в умовах певної обмеженості джерел бюджетного 

фінансування, з одного боку, і значної потреби українських підприємств у 

коштах для фінансування інвестиційних програм і проектів з іншого, на 

комерційні банки покладаються особливі надії і висуваються особливі вимоги 

по підтримці інвестиційних проектів. Стимулювати інвестиційну діяльність 

банків повинна держава через створення гнучкої системи оподаткування 

доходів, отриманих від реалізації інвестиційних вкладень в економіку держави. 

Мова в першу чергу іде про створення пільгової системи оподаткування, яка 

буде застосовуватися до банків, що здійснюють інвестування в реальний сектор 

економіки і своїми вкладеннями сприяють його розвитку.  

Поліпшення інвестиційного клімату Сокальського району та в Україні, 

значною мірою зумовлене створенням надійної системи страхування від 

ризиків прямих іноземних інвестицій, які сьогодні іноді важко спрогнозувати. З 

цією метою необхідно остаточно в законодавчому порядку врегулювати 

питання страхування ризиків у період проведення інвестиційної діяльності, 

створити Фонд державних гарантій на основі державної системи,  

Основними галузями в Сокальському районі, які потребують вливання 

ризикового капіталу, є передусім агропромисловий комплекс, енергетика, 

транспорт, зв'язок. Необхідний цей капітал і для впровадження науково-

технічних розробок українських учених і конструкторів. Активізації залучення 

іноземних інвестицій в Україну сприятиме подальша дерегуляція економіки — 
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встановлення прозорої системи взаємовідносин із міністерствами, іншими 

органами центральної та місцевої влади 

Створення й удосконалення законодавчої бази, яка б забезпечила 

нормальні, стабільні умови для іноземних інвесторів, доцільно проводити, по-

перше, шляхом внесення в Закон України "Про режим іноземного 

інвестування" таких доповнень, що передбачатимуть: визнання іноземною 

інвестицією придбання нерезидентами цінних паперів, у тому числі облігацій 

внутрішньої державної позики; звільнення від державного мита іноземних 

інвестицій у вигляді устаткування, заощадження, що відносяться до статутного 

фонду підприємств з іноземними інвестиціями. 

 

Худик О. В. 

к.е.н., доц. Корженівська Н. Л. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

  

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

Розвиток ринкових відносин в аграрній сфері сприяє появі принципово 

нових механізмів управління процесом сільськогосподарського виробництва і 

ресурсним потенціалом різних агроформувань. Найближчим часом більш стійкі 

позиції на ринку зможуть зайняти тільки ті компанії, виробничо-управлінський 

потенціал яких дозволить їм злагоджено вирішувати низку завдань, що раніше 

вважалися взаємовиключними. Це, перш за все, стосується постійного освоєння 

нових прогресивних технологій аграрного виробництва, які забезпечують 

нарощування продуктивності праці, підвищення гнучкості виробництва, 

зниження всіх видів витрат. 

 Особливе місце займає забезпечення стабільного зростання якості і 

конкурентоспроможності виробленої продукції та орієнтація на питоме 

скорочення чисельності виробничих і управлінських працівників для 

досягнення переваг у конкурентній боротьбі, закріплення на вже освоєних та 

нових ринках. Тому актуальною є розробка стратегії стійкого розвитку 

аграрного сектору, формування нових підходів до управління виробництвом, 

оскільки традиційні – з орієнтацією на валові показники масового виробництва 

та відсутністю достатньої уваги до кінцевого споживача – у конкурентному 

середовищі себе не виправдовують [1]. 

Ресурси аграрної сфери залежно від їх походження доцільно розподілити 

на дві групи: первинні ресурси – ті, що створені природою незалежно від волі 

та бажання людини, але використовуються в суспільному виробництві; 

вторинні – це продукти процесу виробництва, які прямо чи опосередковано 

використовуються у виробництві матеріальних благ. До першої групи віднесено 

земельні та трудові ресурси, до другої – основні й оборотні матеріальні засоби, 

фінансові й інформаційні ресурси. 

Урахування факторів, які зумовлюють рівень ефективності 

сільськогосподарського виробництва, дало можливість реально оцінити наявні 



61 
 

ресурси, розробити стратегію стійкого розвитку аграрних підприємств і 

визначити шляхи розвитку аграрної економіки в ринкових умовах. Вплив 

різноманітних за своїм складом і дією факторів має досить складну структуру, 

тому за заданого обсягу ресурсів ступінь задоволення потреб у виробництві 

власної продукції визначатиметься ефективністю (віддачею) цих ресурсів. 

Оскільки ресурсовіддача – це показник ефективності виробництва та 

використання ресурсів, вимірюваний відношенням вартості кінцевих 

результатів виробництва до вартості використаних ресурсів, тому, враховуючи 

досить великий розрив у часі між проведенням витрат та отриманням продукції 

в аграрному виробництві, для оцінки цього показника необхідно враховувати 

рівень інфляції за даний період, використовуючи коефіцієнт інфляції, що 

забезпечить більшу точність визначення ефективності використання ресурсів. 

Однією з причин кризового стану в аграрному виробництві є різке 

скорочення його фондозабезпечення та технічного оснащення, зниження 

вартості основних засобів, їх старіння та низькі темпи інвестування розвитку 

сільського господарства (у межах 4-5 % від загальної суми). За результатами 

аналізу зроблено висновки про негативну динаміку старіння основних засобів у 

сільському господарстві. За підрахунками, лише на оновлення машинно-

тракторного парку необхідно щорічно купувати машин та устаткування на суму 

15 млрд грн, але, на жаль, сума щорічних інвестицій в основний капітал 

сільського господарства та мисливства не перевищує 7,2 млрд грн [2]. 

Використання методів управління потенціалом сучасного виробництва 

може удосконалити функціонування аграрного ринку та підвищити показники 

роботи всього агропромислового комплексу. При цьому необхідно 

забезпечувати дієві міжгалузеві зв'язки, особливо у сфері постачання 

матеріальних ресурсів, техніки, необхідної для виробників, переробників 

продукції, забезпечення транспортної інфраструктури і розвитку 

сільськогосподарської логістики [3]. 

Основою дальшого розвитку сільського господарства, збільшення 

виробництва сільськогосподарської продукції є високоефективне використання 

землі та  підвищення її продуктивності. В умовах, коли земельні фонди 

обмежені, а потреби населення в сільськогосподарській продукції постійно 

зростають, підвищення економічної ефективності використання землі в 

сільському господарстві набуває першорядного значення. 

Реформовані сільськогосподарські підприємства в умовах ринку повинні 

використовувати всі можливі варіанти для зміцнення матеріально-технічної 

бази, за рахунок чого підвищувати рівень механізації виробничих процесів, що 

сприятиме зниженню витрат і собівартості продукції. Співвідношення власних і 

залучених засобів виробництва для кожного підприємства може бути 

індивідуальним, з орієнтацією на особливості його спеціалізації та перспективи 

розвитку, але в основі повинно бути раціональне використання всіх ресурсів. 

Для створення ефективного технічного забезпечення сільського 

господарства можна визначити такі основні шляхи: 1) організувати державне 

субсидіювання галузей сільськогосподарського виробництва, яке компенсувало 

б недоотримання прибутків агротоваровиробників; 2) шукати шляхи зниження 



62 
 

вартості матеріальних ресурсів. Але найбільш логічним представляється 

інтеграція цих двох напрямів, що й втілено в державну політику на даному 

етапі. 

Від підвищення ефективності  використання трудових ресурсів значною 

мірою залежатиме подальший розвиток аграрного сектора економіки. В умовах 

значного рівня відкритого та прихованого безробіття підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів вимагає формування раціональної 

продуктивної зайнятості в аграрному виробництві. Для цього необхідно 

забезпечити: 

- пріоритетний розвиток на ефективній основі трудомістких галузей та 

підсобних підприємств і промислів, зростання професійно-кваліфікаційного та 

освітнього рівня працівників аграрного сектора; 

- запровадження дієвого мотиваційного механізму ефективної праці в 

аграрній сфері та перегляд існуючої системи оплати праці; 

-  оновлення і ефективне використання матеріально-технічної бази 

аграрних підприємств, залучення у виробництво нової техніки та передових 

наукових і практичних досягнень, перехід до комплексної механізації 

виробничих процесів та індустріальних технологій; 

- відродження та подальший розвиток соціальної сфери села, вирішення 

проблем житлового будівництва, забезпечення сіл об'єктами соціальної 

інфраструктури, поліпшення торгівельного, медичного, транспортного та інших 

видів соціально-побутового обслуговування сільського населення. 
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ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 

 

Експортний потенціал притаманний економічним суб’єктам усіх рівнів – 

підприємство, галузь, регіон всередині країни, національна економіка, 

угруповання кількох держав, які реалізують цей потенціал завдяки розвитку 

зовнішньої торгівлі, передусім експорту. Тобто експортний потенціал країни 

складається з експортних потенціалів окремих галузей, а експортний потенціал 

галузі – з експортних потенціалів окремих підприємств [2, c. 35]. 

Така думка простежується і в праці вченого С. А. Тимофеєнко, який 

зазначає, що експортний потенціал країни сумарно складається з регіональних 

потенціалів. Проте окремі регіони мають певні особливості розвитку та 

спеціалізації, а отже, мають різний потенціал [1, c. 77-84.]. 

Сучасна наука й тенденції розвитку світового господарства потребують 

уточнення існуючих визначень експортного потенціалу та їх чіткої 

систематизації. У формуванні експортного потенціалу країни підприємство 

відіграє важливу роль, оскільки, інтегруючись в економічне середовище, його 

діяльність та його економічні результати впливають на розвиток галузі, регіону 

та країни загалом [3].  

Ми, погоджуючись із думкою згаданих науковців [1; 3], запропонували 

загальну структуру експортного потенціалу країни (рис. 1.2), до якої входять: 

перший рівень формує експортний потенціал суб’єктів господарської 

діяльності, адже кожне підприємство є потенційним експортером за умови 

виконання вимог, поставлених до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Маючи наявні виробничі, фінансові, кадрові, техніко-технологічні параметри, 

підприємство може розширювати свою діяльність та виходити на зовнішні 

ринки і тим самим підвищувати експортний потенціал країни; 

другий рівень експортного потенціалу формують дві галузі: галузь 

матеріального виробництва (сільське господарство, промисловість), яка в 

результаті своєї діяльності продукує матеріальні блага, та галузь невиробничої 

сфери діяльності (охорона здоров’я, освіта, наука, культура, транспорт, торгівля 

тощо), що створює інфраструктуру для виробництва, надаючи йому 

кваліфіковані кадри, наукові розробки тощо, саме тому ці дві галузі є 

пов’язаними між собою. Продукти обох галузей можуть бути предметами 

експорту; 
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Рис. 1.2. Ієрархічна структура формування експортного потенціалу 

країни*. 

*Джерело: власні узагальнення авторів.  

третій рівень об’єднує експортний потенціал галузей у експортний 

потенціал регіонів, адже кожен регіон має свою спеціалізацію; 

четвертий рівень є завершальним, який становить сукупність потенціалів 

усіх регіонів країни. 

Сільське господарство – це галузь матеріального виробництва. 

Відповідно, на формування експортного потенціалу галузі впливає діяльність 

сільськогосподарських підприємств.  
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

  

Сьогодні в умовах формування ринкової економіки та підвищення 

конкуренції між підприємствами збут та його стимулювання відіграє важливу 

роль для ефективного та прибуткового функціонування  будь-якого 

підприємства. 

Фірми завжди намагаються знайти та залучити все більше потенційних 

споживачів та розширити свою цільову аудиторію. Це зумовлює необхідність 

збільшувати продаж своєї продукції, що відповідатиме потребам споживачів та 

приноситиме прибутковість виробникам. 

Збут – це діяльність із забезпечення реалізації продукції.  

Організаційна структура управління збутом на підприємстві – це 

сукупність управлінських і виробничих підрозділів, що організовують і 

здійснюють комплекс збутових операцій з доведення готової продукції 

споживачам відповідно до їх вимог. 

Збутова діяльність – це процес, спрямований на досягнення 

підприємством своєї основної мети на ринку товарів (робіт, послуг). 

Головною ціллю функціонування будь-якого підприємства є одержання 

прибутку. Однією з умов отримання прибутку є розуміння керівником 

підприємства того, що необхідно виробляти або закуповувати такий товар, який 

можна вигідно реалізувати, а не той, що можна зробити або закупити. Для 

успішної реалізації цього принципу необхідна науково обґрунтована система 

управління збутовою діяльністю, яка дозволяє провести аналіз ринкових 

можливостей, заміри обсягу попиту, сегментування ринку, вибір цільових 

сегментів і позиціонування товару на ринку та ін. 

До основних об'єктів збутової діяльності підприємства відносяться: 

 покупець (його можливості, потреби, запити і переваги);  

 товари (роботи, послуги), призначені для реалізації (їх ціна, якість, 

привабливість для споживача та ін.);  

 канали руху товару. 

На рис. 1 деталізовані умови, які впливають на формування збутових 

структур на підприємстві. 

У процесі аналітичної роботи проблему збуту вирішують уже на стадії 

розробки загальної політики підприємства. Мова йде про вибір 

найефективнішої системи каналів та методів збуту щодо конкретно визначених 

ринків. Це означає, що виробництво продукції з самого початку зорієнтоване на 

конкретні форми та методи збуту і найсприятливіші умови. Тому, розробляючи 

збутову політику, необхідно мати за мету визначення оптимальних напрямків 

та наявних коштів, необхідних для забезпечення найвищої ефективності 



66 
 

процесу реалізації товару. Це забезпечує обгрунтований вибір організаційних 

форм та методів збутової діяльності, зорієнтованої на досягнення кінцевих 

результатів . 

 Розробка та обгрунтування збутової політики передбачає вирішення 

таких питань стосовно конкретно вибраного товару або груп товарів: 

 вибір ринку;  

 вибір системи збуту та визначення необхідних фінансових витрат;  

 вибір каналів та методів збуту;  

 вибір часу виходу на ринок;  

 визначення системи руху товарів та витрат на доставку товару 

споживачеві;  

визначення форм та методів стимулювання збуту та необхідних для цього 

витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

  

Рис. 1 Фактори впливу  

 

 

 

 

 

 Схема внутрішнього та зовнішнього середовища на організацію 

збутової діяльності підприємства. 
В більшості у сільськогосподарських підприємствах використовують 

прямий канал збуту і контакти з споживачем. Такі підприємства виконують такі 

основні функції: 

  приймання товарів; 

  зберігання товарів; 

  реалізація товарів; 

  доставка товарів. 

  Всі підприємства, що функціонують на ринку взаємопов'язані як 

система, яка отримує і направляє необхідну інформацію для прийняття та 

реалізації рішень.  Через це підприємствам потрібне інформаційне 

забезпечення, тільки якісне, а це можливе з допомогою ефективних 

маркетингових комунікацій. 

 Порівняння використання переваг різноманітних інструментів 

маркетингових комунікацій і їх внесок у прибуток підприємства дає змогу 

Зовнішнє середовище: 

конкуренти; правові акти на 

ринку; платоспроможність 

покупців; концентрація 

споживачів, їх територіальне 

розміщення; характер попиту на 

продукцію (повсякденний, 

індивідуальний, сезонний); 

галузеві особливості (ресурсне 

забезпечення, зовнішній 

товарообіг) 

Внутрішнє середовище: канали 

розподілу; фінансові ресурси; 

обсяг і тип виробництва; права і 

відповідальність керівників та 

працівників підприємства; зміст 

операцій з підготовки продукції 

до реалізації 

 
Збутова діяльність підприємства 
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зрозуміти, що стимулювання збуту ефективно діє у короткостроковий період, 

істотно впливає на обсяги продажів і забезпечує підприємству високий 

прибуток. 

 На міжнародних ринках досить поширеним явищем вже є такий вид 

маркетингових комунікацій як BTL (below the line). 

 Традиційно до BTL фахівці відносять демонстрацію та дегустацію 

продуктів, масові заходи у вигляді презентацій, семінарів, прес-конференцій, 

вечірок, а також лотереї, конкурси, стимулювання продажу товарів, 

спонсоринг, сувенірну продукцію, дизайн упаковки, мерчендайзинг, рекламу в 

інтерактивних засобах комунікації (інтернет тощо), використання 

нетрадиційних рекламних носіїв і всі дії, які сприяють просуванню товарів на 

ринок. 

 Інструментами BTL можна досягти зростання продажів чи уповільнення 

сезонного спаду продажів і збільшення частки ринку в міжсезоння, одночасно 

звільнивши склади від залишків на піку продажів. Саме тут, для здійснення 

планування BTL кампанії, бажано зберегти зв'язок між рекламними і 

маркетинговими цілями. Якщо BTL комунікація для кампанії основна, то 

кампанію анонсів у мас-медіа у більшості випадків слід починати одночасно зі 

стартом акцій в точках продажів чи інших BTL комунікацій. Головна перевага 

промоушн-акцій полягає в тому, що за допомогою безпосереднього контакту 

можна вплинути на вибір покупця прямо на місці покупки. 

 Зрозуміло, що на міжнародних ринках використовується значно більше 

нових та більш сучасних  методів та технологій стимулювання збуту 

підприємств та покращення їх збутової діяльності в цілому. Підприємства 

нашої країни значно відстають в цьому питанні. Тому їм досить важко 

конкурувати на зовнішніх ринках з іноземними підприємствами. 

 Аналізуючи продукцію агропромислового комплексу України, 

заслуговують на увагу фактори, що визначають вибір маркетингового каналу 

підприємствами цієї галузі:  

1) витрати реалізації;  

2) збереження якості товару;  

3) особливості товару;  

4) характер ринку збуту;  

5) ефективність діючих і потенційних каналів маркетингу;  

6) стан і можливості виробника товару;  

7) цілі та ресурси підприємства.  

 Все це обумовлено характеристиками, притаманними 

сільськогосподарській продукції, що визначаються видом, призначенням, 

середньою ціною одиниці товару і сезонністю виробництва . 

 Система функціонування підприємств АПК, що здійснюють експортну 

діяльність, свідчить про відсутність маркетингових стратегій збуту продукції на 

зовнішніх ринках, а планування експортної діяльності обмежується лише 

оцінкою майбутніх продажів без будь-якої прив'язки до виробництва. Всі 

функції міжнародного маркетингу здійснюються розрізнено і не в повному 

обсязі. Існуючі ж структури управління в більшості своїй орієнтовані на 
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виробництво і не забезпечують такі функції маркетингу, як дослідження 

зовнішнього ринку і аналіз чинників, що впливають на збут продукції, розробка 

експортної стратегії і тактики ринкової поведінки підприємства, що не дає 

можливості товаровиробникам ефективно використовувати потенційні 

можливості світового аграрного ринку. 

 Використовуючи досвід політики розподілу продукції підприємств країн 

розвинутої економіки в сфері зовнішньоекономічної діяльності, важливим є 

врахування таких чинників як:  

 зростання витрат, обумовлене товаром, що перетинає кордон;  

 високі вимоги до виконання умов постачання, що склалися на світовому 

ринку;  

 більш високі ризики, пов'язані з відстанню, політичними проблемами, 

митними бар'єрами, валютним курсом;  

 відмінності між системами збуту різних країн (наприклад, безліч рівнів 

каналів руху товару і посередників в країнах Південно-Східної Азії і обмежене 

їхнє число в Бельгії, панування декількох великих роздрібних фірм у 

Великобританії і переважання дрібних сімейних магазинів в Італії). 

 Дуже часто можна зустріти випадки, коли підприємство виготовляє 

якісну продукцію, проте має застарілі інструменти комунікацій, або ж вони 

взагалі відсутні. Через це можна лишитися частини своїх можливих замовників 

та партнерів. 

 Характеризуючи методи ефективної збутової діяльності на міжнародних 

ринках, варто відмітити, що вітчизняні виробники ще мають багато чого 

виправляти та вдосконалювати у своїй діяльності. Тим більше, якщо хочуть 

виходити на зовнішні ринки та ефективно там працювати.  

 Отже, правильне використання інструментів стимулювання збуту може 

привести не лише до значного збільшення попиту, а і до підтримки позитивного 

іміджу підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ. 

 

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Саме вони є 

складовою частиною економічних відносин і водночас головним інструментом 

реалізації основних напрямів державної, регіональної та місцевої політики 

соціально-економічного розвитку. Нові об’єднання територіальних громад, що 

почали формуватися в Україні з 2015 року в межах Концепції реформування 

місцевого самоврядування, вже зіткнулися із проблемами формування бюджету 

та ефективного розподілу його коштів для виконання основних завдань 

територіальної громади із забезпечення благоустрою визначеної території, що й 

зумовило актуальність теми дослідження. 
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Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджет – це план 

формування та використання фінансових ресурсів органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування [1]. З іншого боку, у цій ж статті читаємо, 

що бюджети місцевого само врядування – це бюджети територіальних громад 

та їх об’єднань. Бюджет територіальної громади (бюджет місцевого 

самоврядування) у зведений бюджет району не входить, у зведений бюджет 

міста з районним поділом також не входить та існує сам по собі.  

Загалом же бюджет територіальної громади є формою організації руху 

коштів і найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових коштів 

між виробничою і невиробничою сферами. Більше того, згідно зі ст. 7, ч. 1, п. 3 

Бюджетного кодексу України місцеві бюджети є самостійними. Місцеві 

бюджети є системоутворюючим складником фінансової системи держави. Саме 

через місцеві бюджети держава активно проводить соціальну політику. На 

основі коштів місцевих органів, сконцентрованих у місцевих бюджетах, 

здійснюється фінансування до 70% видатків соціальної сфери [2, с. 12].  

До основних джерел доходів місцевих бюджетів належать податкові 

надходження (загальнодержавні податки, які згідно із законодавством 

закріплені за місцевими бюджетами, місцеві податки та збори, а також 

відрахування від загальнодержавних податків), кошти, отримані від власних 

засобів муніципального утворення, які створюються за раху нок діяльності 

підприємств та організацій, що перебувають у власності територіальних 

громад, та оплата за послуги, які надають органи місцевого самоврядування, а 

також місцеві позики. Співвідношення цих основних джерел у структурі 

місцевих фінансів визначає ступінь самостійності місцевих бюджетів [3].  

Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для 

виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забезпечення 

виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. 

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи 

поточного бюджету формуються на основі податків (податки на прибутки 

підприємств і організацій, податок на добавлену вартість, акцизний збір, 

державне мито, прибутковий податок із громадян, плата за землю та ін.). 

Питома вага податків на прибуток і податку на додану вартість у структурі 

доходів бюджету становить 60-65%. Податки з громадян становлять 5-7% у 

загальних доходах. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини 

податкових надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих 

позик, інвестиційних субсидій з інших бюджетів. Кошти поточного бюджету 

спрямовуються на фінансування установ і закладів виробничої та соціальної 

інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на 

фінансування заходів щодо соціального захисту населення. Бюджет розвитку 

місцевих бюджетів є надзвичайно важливим елементом у складі місцевого 

бюджету, оскільки програми капіталовкладень є, по-перше, фундаментом 

економічного розвитку території, а по-друге, основою подальшого покращення 

життєвого рівня населення. Вплив бюджету розвитку на забезпечення 

соціально-економічного розвитку території показано на рис. 1.  
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Рис 1. Вплив бюджету розвитку місцевих бюджетів на соціально-

економічний розвиток території 

 

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 

соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних зі 

здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування 

субвенцій та інших видатків, пов’язаних із розширеним відтворенням [4]. Під 

час складання (формування) доходів місцевого бюджету визначають суму 

доходів, які враховуються та не враховуються у визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів – коштів, які безоплатно і беззворотно передаються 

з одного бюджету до іншого. Сьогодні вкрай важливими є питання 

децентралізації бюджетної системи України, адже фінансова децентралізація – 

одна з найважливіших умов незалежності та життєздатності органів місцевої 

влади. Але сьогодні в українському селі існує велика проблема з формуванням 

бюджету розвитку як такого. У сільських громадах із чисельністю населення до 

500 осіб бюджет розвитку не формується взагалі; з населенням 500-1000 осіб 

бюджет розвитку мають 11% таких сільських громад. У селах із населенням 

понад 5000 осіб мова йде про 66%. А це вже свідчення того, що там є бюджети 

саморозвитку. Крім того, у громаді з чисельністю населення 500-1000 осіб 

бюджет розвитку становить приблизно 2,5% від загального обсягу бюджету 

територіального утворення, а у громаді понад 5000 осіб - 27%. Як бачимо, для 

самого лише формування бюджету розвитку необхідним є проведення 

адміністративно-територіальної реформи, яка забезпечить укрупнення 

територіальних громад і, відповідно, місцевих бюджетів.  

У контексті змін до Бюджетного кодексу України збільшено перелік 

джерел, які зараховуються до бюджету розвитку. Крім існуючих джерел – 

коштів від відчуження майна, надходження дивідендів, коштів від повернення 

позик, запозичень тощо, до бюджету розвитку зараховуватимуться ще й:  

1. єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;  

2. плата за надання місцевих гарантій;  

Бюджет розвитку місцевих бюджетів 
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3. частина коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського значення [5].  

В ідеалі 90-95% усіх місцевих проблем мають вирішуватися на рівні 

територіальної громади, однак сьогодні нічого не може бути реалізовано вчасно 

та якісно з однієї причини: у нашій державі більша частина ресурсів 

акумулюється в державному бюджеті, що свідчить про високу залежність 

ресурсів місцевої влади від державних коштів і про їх низьку автономію.  

Однією з головних статей надходжень до бюджетів ТГ стане 60% податку 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) [табл. 1].  

Таблиця 1 

Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних 

рівнів 

Території сплати 

(перерахування) 

податку 

Відсотки 

розподілу 
Бюджети, куди зараховується податок 

Області 15% 
Доходи загального фонду обласних 

бюджетів 

Міста обласного 

призначення 

60% 

Доходи загального фонду міст обласного 

призначення 

Райони 
Доходи загального фонду районних 

бюджетів 

Обєднані 

територіальні 

громади 

Доходи загального фонду бюджетів 

об’єднаних територіальних громад 

 

У складі державного бюджету передбачено утворення фонду 

регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті 

розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних 

парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 

регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів. У органів 

місцевого самоврядування з’явилася можливість на конкурсних засадах 

отримати фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку. Також кошти з цього фонду можуть отримати громади, що 

добровільно об’єднуються для поліпшення інфраструктури на їх території, що 

ще раз слугує стимулом до добровільного об’єднання [6, с. 161]. Специфіка 

управління фінансами об’єднаних територіальних громад зумовлена низкою 

важливих чинників. По-перше, фінанси об’єднаної територіальної громади 

охоплюють територію декількох населених пунктів. Залучення до процесу 

управління представників усіх населених пунктів приводить до посилення 

контролю за повноцінним наповненням бюджету та активізує змагальність 

окремих адміністративних одиниць у повноцінному наповненні бюджету 

об’єднаної територіальної громади.  

Це гарантує об’єднаній територіальній громаді обсяг міжбюджетних 

трансфертів, розрахований для усіх бюджетів місцевого самоврядування за 
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допомогою універсальної формули. Проте обсяг таких міжбюджетних 

трансфертів має бути достатнім для фінансування насамперед соціальної сфери 

об’єднаної територіальної громади, оскільки значно ускладнюються 

можливості отримання фінансової підтримки об’єднаної територіальної 

громади для таких цілей бюджету з інших видів бюджетів. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БРЕНДИНГУ МІСТ 

 

Сучасна економіка розвивається так, що її суб’єктами дедалі частіше 

стають не фірми, а території, зокрема міста. Це спричиняє появу конкурентної 

боротьби між містами за інвестиції, населення,туристів тощо. А, отже, великого 

значення набуває імідж міста як чинник конкурентоспроможності, що, в свою 

чергу, зумовлює появу нових інструментів в теорії та практиці управління 

містом, а саме брендингу. 

Брендинг міста – процес ще більш захоплюючий, ніж брендинг цілих країн 

і регіонів. Здавалося б, простіше знайти унікальну рису одного міста, ніж усієї 

країни, однак справді яскравих рішень у цій царині історія брендингу знає не 

так вже й багато. Найближчим часом українським містам доведеться 

зіштовхнутися із жорсткою територіальною конкуренцією за ресурси розвитку, 
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інвестиції, інформаційні потоки,талановитих викладачів, лікарів, 

менеджерів,туристів. В умовах, коли населення країни щорічно скорочується на 

300–400 тис. осіб, для більшості поселень успіхи у цій боротьбі будуть 

питанням виживання, адже товари,капітал, робоча сила стають більш 

мобільними. Інтернет проникає у віддалені куточки й зрівнює їхніх жителів у 

доступі до інформаційних ресурсів. Зручне географічне положення або 

наявність корисних копалин ужене гарантують території економічний успіх. 

При визначенні особливостей міста, що будуть покладені воснову бренду 

необхідно враховувати цільову групу бренду та завдання, які він має 

виконувати. Цільовими групами бренду можуть бути інвестори, населення, 

туристи тощо. Але оскільки всі ці групи впливають на розвиток міста і для 

нього вони усі є необхідними, то виникає проблема визначення пріоритетності 

цільових груп та обрання провідного напрямку розвитку. 

Враховуючи цільові групи споживачів можна виділити такі завдання 

бренду: 

- збереження чи приваблення жителів до міста; 

- залучення вітчизняних чи зарубіжних інвестицій; 

- отримання частини туристичних потоків; 

- вихід на нові ринки збуту, через позитивний імідж міста; 

- покращення іміджу міста в державних та регіональних органах влади; 

- створення почуття гордості за власне місто у населення тощо. 

 Стратегічний підхід до формування бренда міста спрямований на його 

адаптацію до змін зовнішнього середовища. Запорука успіху міста – 

розроблення такої стратегії, при якій його дії, заходи оптимально відповідають 

зовнішнім умовам. 

 Сьогодні нематеріальна складова розвитку регіонів стає новим 

інструментом на шляху до його соціально-економічного благополуччя. 

Територіальний брендинг як інструмент стратегічного розвитку набув великого 

поширення за кордоном за останні 30 років. Брендинг – це процес управління 

брендом за допомогою комплексного використання стратегій маркетингу та 

менеджменту. 

Взагалі, стратегія брендингу міста – це процес поетапного обґрунтованого 

прийняття рішень щодо просування його бренда [1, C. 23]. 

Стратегія формування бренда міста показана на рисунку 1. 

Етап І. Діагностика ситуації дозволяє зрозуміти, що являє собою місто на 

даному етапі та чому. Для оцінки привабливості бренда міста запропоновано 

модель С. Анхольта (в рамках дослідження Nation Brands Index) [2, с. 464], що 

формується шляхом опитування, є критеріальною базою для порівняння та 

оцінки брендів міст і використовується для максимального задоволення потреб 

та інтересів цільових аудиторій міста. У межах критеріїв виділяють показники, 

за якими проводять оцінку бренда міста. Показник бренда міста – це середнє 

арифметичне його складових, адже вони є рівнозначними. 
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Рис. 1. Стратегія бренду міста 

  

Етап ІІ. Формулювання сутності бренда. Метою цього етапу є визначення 

концепції бренда міста за результатами діагностики ситуації. Цей етап є 

важливим, адже, не визначивши сутності бренда міста, цілей та завдань 

розвитку, не знайшовши своєї унікальності, неможливо просуватися в 

майбутнє. 

Цільовими аудиторіями брендингу міста можуть бути державні органи 

влади вищого рівня, жителі (як існуючі, так і потенційні), туристи, інвестори та 

підприємці [2, с. 465]. 

Важливо, щоб бренд міста максимально охоплював усі цільові аудиторії, 

але частіше за все їхнє рівнозначне охоплення є невигідним для міста, адже 

деяким із них важливіше залучити туристів, а для інших це майже неможливо 

(немає «туристичних магнітів»), тому вони працюють над залученням жителів. 

Саме тому необхідно виділити найбільш пріоритетні цільові аудиторії. Місія 

міста формується виходячи з унікальності та визначення ролі міста для країни, 

світу, а також для всіх його мешканців.  

Після розроблення місії виділяють цілі, за допомогою яких вона буде 

досягнена. Умовою успіху бренда міста є його позиціонування – чітке 

виділення міста з-поміж інших в очах цільових споживачів. На основі вище 

перелічених інструментів може бути розроблений слоган – коротка, але ємна 

фраза, яка виражає загальний образ міста. Він розробляється для надання 

єдиного стилю усім заходам просування бренда.  
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Наступним етапом є вибір загальної стратегії брендингу міста. Вона може 

складатись із декількох моделей брендів міст. Просувати бренд міста, 

використовуючи тільки одну модель, дуже важко і не завжди ефективно. Саме 

тому раціонально поєднувати ці моделі між собою. Розширення орієнтації міста 

таким чином дозволяє охопити якомога більше цільових груп та задовольнити 

інтереси різних людей. Заходи, які потрібно використовувати для просування 

бренда:  

− створення фірмового стилю міста (логотип, поліграфія, сайт, сувеніри), 

громадського транспорту (аеропорти, вокзали, зупинки, метрополітен), 

навігації (схеми, вивіски), надання унікального стилю міським об’єктам 

(музеям, паркам, іншим установам);  

− проведення заходів, свят, фестивалів та їхнє відповідне оформлення;  

− підвищення згадуваності міста в ЗМІ,  

− спорудження цікавих унікальних будівель, або збільшення інтересу до 

існуючих.  

Етап ІІІ. Стратегічний план брендингу міста є узагальненням усіх 

попередніх етапів. Особливо важливим цей етап є при брендингу великих міст, 

адже з розмірами територіальної одиниці збільшується імовірність провалу 

стратегічних ідей.  

Територіальне стратегічне планування – це самостійне визначення 

місцевим урядом цілей і основних напрямків сталого соціально-економічного 

розвитку в динамічному конкурентному середовищі.  

Процес стратегічного планування є інструментом, за допомогою якого 

обґрунтовуються управлінські рішення в сфері територіального брендингу. 

Його найважливіше завдання – забезпечити нововведення і організаційні зміни, 

необхідні для життєдіяльності міста. Як процес стратегічне планування 

передбачає чотири види діяльності (функції стратегічного планування). До них 

відносять: розподіл ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища, 

внутрішню координацію і регулювання, організаційні зміни [3]. 

Стратегічний план розробляється на 3-5 і більше років та показує, які дії 

місто повинно зробити, чому вони необхідні, хто відповідає за їхню реалізацію, 

де й коли вони будуть здійснені. Цей план визначає на основі поточного стану 

міста його майбутню орієнтацію та ресурси, необхідні для досягнення місії. 

Бренд міста може задати стратегічний вектор розвитку території. Однак для 

того щоб цей план виявився життєздатним, в основі бренда повинна лежати 

сильна ідея, яка представляє місто як явище в країні та світі та дозволяє 

поєднати інтереси багатьох десятків і сотень тисяч людей, які населяють його 

територію [3]. 

Етап ІV. Реалізація стратегічного плану відбувається групою планування, 

яка повинна регулярно оцінювати та контролювати результати впровадження 

стратегічного плану, вносити до нього корективи.  

Етап V. Оцінка ефективності сформованого бренда проводиться за 

допомогою аналізу досягнення поставлених цілей і визначення нових позицій 

міста (за моделлю С. Анхольта) та за необхідності повернення до початкового 

етапу. 
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Для розширення можливостей розвитку і зростання добробуту свого 

населення містам важливо набути навичок залучення інвесторів, потенційних 

жителів, туристів, а також уміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї 

території. Для забезпечення сталого розвитку міста важливе значення має 

створення його бренда на основі розроблення стратегії.  
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ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНІХ БОРГІВ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИЙ 

ДОСВІД ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

Питання зовнішніх боргів держави та приватних суб’єктів господарської 

діяльності є актуальним для України та присутнє у міжнародному науково-

експертному дискурсі на сучасному етапі. Чимало досліджень присвячено цій 

тематиці, поруч з тим, є чимало невирішених питань у галузі боргових 

навантажень, зокрема зовнішньоекономічної заборгованості держав світу та 

України, як все більш інтегрованої складової сучасного глобалізованого світу, 

де спільні можливості перетинаються із спільними викликами та ризиками для 

розвитку.  

Державний борг прийнято також поділяти на внутрішній та зовнішній. 

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави у відносинах із 

іншими державами, міжнародними організаціями та іншими іноземними 

суб’єктами, чи то інституціями, чи можливо фізичними особами, які володіють 

борговими цінними паперами держави [7]. 

Внутрішній державний борг – це відповідна заборгованість держави у 

відносинах із резидентами країни, найчастіше, мова йде про заборгованість 

держави по державним цінним паперам та іншим видам позик [7]. 

У поділі боргу на державний та приватний, а також відповідно на 

внутрішній і зовнішній загалом немає якихось особливих протиріч, за винятком 

хіба того, що насправді борг, особливо, коли мова йде про боргові 

зобов’язання, які є у вигляді облігацій внутрішньої чи зовнішньої державної 

позики, може бути юридично, формально, у власності резидентів або 

нерезидентів, при тому і зовнішній, і внутрішній, в однаковій мірі можуть бути 
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у власності як громадян, так і негромадян. Різниця між ОВДП та ОЗДП полягає 

передовсім у тому, що одні цінні папери є в обігу, а інші не є в обігу за межами 

держави. ОВДП, втім, не будучи в обігу на міжнародних ринках, можуть 

перебувати у власності не тільки резидентів держави випуску, але й 

нерезидентів [4, c. 123 – 129]. При цьому, якщо ОЗДП переважно є 

номінованим у якійсь із вільноконвертованих валют, то ОВДП може бути 

номіновано не тільки у національній валюті, але й також у вільноконвертованій. 

Зрештою, в залежності від потреби або походження потенційного покупця, 

валюта, у якій номіновано ОВДП також може відрізнятись.   

Станом на 30 вересня 2017 р. державний та гарантований державою борг 

складав 2 трлн 43 млрд грн. До нього належало 1 трлн 25 млрд грн зовнішнього 

боргу, який переважно номінований у доларах, тому його обсяг у залежності від 

курсу національної валюти здатен коливатись. У доларах США цей борг 

складав близько 37,5 млрд. Окрім цього, до складу державного боргу, 

відповідно внутрішнього та зовнішнього, належить ще й, так званий, прямий та 

непрямий державний борг [5].  

Водночас, сукупність фінансових зобов’язань прийнятих на себе 

державними інституціями напряму чи через надання гарантій або прийняття 

відповідних боргових зобов’язань, а також фінансові зобов’язання недержавних 

суб’єктів – фізичних та юридичних осіб, щодо іноземних держав, міжнародних 

організацій, фізичних та юридичних осіб – резидентів та нерезидентів – 

прийнято вважати валовим національним боргом. 

Станом на 30 вересня 2017 р. гарантований державою зовнішній борг 

України складав 298 млрд грн, а гарантований державою внутрішній борг був 

відносно невеликим і складав близько 20 млрд грн. Водночас, валовий 

національний борг України досягши свого піку у 2014 р., складав 142,1 млрд 

дол. США, проте з того часу цей показник дещо знизився і на 1 серпня 2017 р. 

становив 114,8 млрд дол. США [2]. 

Вираховуючи вартість обслуговування боргу, потрібно зважати на те, що 

умови виплат можуть бути різними. На прикладі реструктуризації українського 

боргу по Облігаціям зовнішньої державної позики, Угода про що була 

підписана у серпні 2015 р., Уряд України домовився про реструктуризацію 

боргових зобов’язань на суму у 19 млрд дол. США. Від 3,6 до 3,8 млрд дол. 

США відповідного боргу Україні було списано одразу ж, водночас, виплати по 

відсоткам зросли із 7,22% до 7,75%. Період виплат було відтерміновано на 4 

роки. Втім, найцікавіше для нас у питанні визначення різниці понять 

державного боргу та вартості його обслуговування – це те, що в разі росту 

української економіки, після досягнення нею обсягу у 125,4 млрд дол. ВВП, на 

понад 3% у рік, активізуються додаткові відсоткові виплати, так звані, 

Інструменти відновлення вартості (Value recovery instruments – VRI) [9]. Тому 

вартість обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань може змінюватись в 

залежності від можливостей для реструктуризації боргу, та від кон’юнктури 

ринку. Таким чином, доцільним є розмежування цих понять, оскільки 

державним боргом є саме сума боргових зобов’язань, тобто, тіло кредиту, або 

позики, а от його ціною є ставка за якою купується сам кредит.   
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Питання зовнішньоекономічної заборгованості та наслідків надмірного 

узалежнення від зовнішніх запозичень є доволі актуальним для України, на 

сучасному етапі її розвитку. Розглядаючи ситуацію із державним боргом 

України, варто зазначити, що з часу проголошення незалежності обсяг 

відповідних боргових зобов’язань нашої держави зазнавав змін як у бік 

зростання, так і у бік зменшення. Обсяг державних боргів зростав протягом 

1993 – 1999 рр. Протягом періоду стабілізації економічного зростання 2000 – 

2007 рр. державний борг України суттєво не збільшувався, коливаючись 

навколо 63 млрд грн, несуттєво зрісши протягом 2005 – 2007 рр. Втім, надалі 

державний борг України суттєво збільшився. Найважливішою причиною 

значного збільшення боргових зобов’язань нашої держави у цей період часу 

була глобальна фінансова та економічна криза 2008 – 2009 рр. [8, c. 45].  

Після періоду відносного економічного зростання протягом 2000 – 2007 

рр. Україна зіткнулась із серйозною соціально-економічною кризою глобальних 

масштабів, яка разом з тим була і структурною кризою української моделі 

економічного розвитку. Відповідна модель розвитку не базувалась на оновленні 

виробничого фонду, впровадженні інновацій та значним інвестиціям у 

людський потенціал, натомість першочергово передбачала використання 

сприятливої кон’юнктури на товари українського експорту. Відбулось 

нарощування власних боргів, понад як у шість разів у гривневому еквіваленті та 

майже у чотири рази у доларовому. Набрані у цей період борги суттєво 

обмежували фінансові можливості для економічного розвитку України. 

Зростання боргу та відтік прямих іноземних інвестицій погіршили платіжний 

баланс країни. Зниження курсу національної валюти спричинило до суттєвого 

зростання гривневої вартості зовнішнього боргу держави. Якщо порахувати 

зазначений показник зовнішнього державного боргу на 2010 р. у гривні, згідно 

обмінного курсу актуального для 2007 р., то виявиться, що додаткова «вага» 

відповідного боргу зросла на понад 100 млрд грн. за рахунок зниження вартості 

національної валюти [6]. Втім, варто зазначити, що девальвація національної 

валюти у 2008–2009 рр. дала відповідні цінові конкурентні переваги 

українським експортерам, знизивши вартість їхньої продукції на закордонних 

ринках, подекуди на 30-40%. Проте, цей ефект виявився нетривалим, адже 

аналогічно зросла вартість імпортної складової у внутрішньому виробництві. А 

тому короткотермінове балансування експорту та імпорту вже у 2010–2011 рр. 

знову змінилось дефіцитом зовнішньої торгівлі України. 

Водночас, цікавим прикладом виходу із боргової кризи можуть слугувати 

такі країни як Литва та Латвія. Дефіцит державних фінансів цих двох держав у 

2009–2011рр. складав 8-10%, що було навіть більше, аніж в України. 

Незважаючи на це, втілення дієвих антикризових заходів дозволили офіційним 

Вільнюсу та Ризі знизити рівень дефіциту бюджету до 3% від ВВП [21, c. 105 – 

112]. Політика економії державних видатків і відповідного скорочення 

дефіциту державного бюджету допомогла цим країнам стабілізувати і боргову 

ситуацію. У докризовий період обсяги державного боргу Латвії та Литви були 

відповідно 10% та 18%, тобто були співставними із обсягом державних боргів 

України [1, c. 27]. У 2010–2012 рр. борги цих країн сягнули 37–40%, тобто, 
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знову ж таки були приблизно на рівні українських державних боргів. Проте, 

надалі державні борги Литви та Латвії стабілізувались на зазначених 

показниках, водночас державний борг України продовжив зростати в 

абсолютних цифрах, фактично фінансуючи ріст споживання в країні, що 

напряму йшло у статистику росту ВВП, але після 2014 р. обсяг боргів вже 

суттєво зріс і у відносних значеннях.  

На відміну від країн Балтії, Польщі та інших країн Східної Європи, і 

деяких інших держав-сусідів, Україна продовжувала нарощувати споживання у 

борг через поступове зростання коефіцієнта від’ємного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу, зокрема 13,7 млрд дол. дефіциту зовнішньої 

торгівлі у 2012 р.[3]. Відповідно, починаючи із 2007 р. і аж до 2013 р. Україні 

була притаманна тенденція до зниження рівнів заощаджень відносно ВВП у 

порівнянні із такими країнами як Польща, Латвія та навіть США, яким часто 

дорікали за надмірне споживання (табл. 1) [1, c. 28]. 

Одним із чинників, який поруч з іншими вчиняв тиск на платіжний 

баланс країни і на усю макроекономічну ситуацію в Україні, був також ріст 

валового зовнішнього національного боргу країни. Так протягом 2011–2014 рр. 

державний зовнішній борг України зріс із 34,6 млрд дол. США до 37,6 млрд 

дол. США [5]. Це зростання було доволі незначним, оскільки фактично 

співпраця з МВФ припинилась ще наприкінці 2011 р. Проте, протягом 2010–

2014 рр. зростала заборгованість фінансового та нефінансового корпоративного 

сектору економіки, що вело до зростання валового зовнішнього боргу України, 

який із 103 млрд дол. США у 2010 р. зріс до рівня у 142,1 млрд дол. США у 

2014 р.[2].  

Таблиця 1 

Динаміка зовнішнього державного боргу України (2010–2016 рр.) 

Види та 

номінал боргу 

Роки 

Зовн. 

Держборг. 

млрд дол. 

Зовн. 

Держборг, 

млрд грн 

Зовн. Борг 

млрд. дол 

Зовн. Борг, 

млрд грн 

01.01.2010 26,5 210,4 103,4 821,0 

01.01.2011 34,6 274,7 117,4 932,2 

01.01.2012 37,5 298,9 126,2 1005,8 

01.01.2013 38,7 309,2 134,6 1075,5 

01.01.2014 37,6 300,4 142,1 1135,4 

01.01.2015 38,8 461,3 126,3 1501,7 

01.01.2016 43,5 950,5 118,7 2593,6 

01.07.2016 44,2 1124,4 115 2925,6 

Варто зазначити, що провідні економічні держави, національні валюти 

яких є вільноконвертованими, в умовах кризових явищ могли забезпечити 

досить значні обсяги емісії, що не було і в найближчій перспективі не буде 

доступно для України, а тому для неї більш доцільним є застосування досвіду 

успішних країн-сусідів. 

Подолання негативних тенденцій до зростання зовнішньоекономічної 

заборгованості України, зокрема зовнішніх боргових зобов’язань держави, 

може відбутись при умові зниження орієнтації споживання в борг при дефіциті 
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державних фінансів, або ж вимагає компенсації дефіциту платіжного балансу, 

завдяки досягненню активного сальдо зовнішньої торгівлі та залучення значних 

прямих іноземних інвестицій в економіку України. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Основою зовнішньоекономічних зв’язків країни є її зовнішня торгівля, 

яка проявляється у формі експорту та імпорту. Ключова міра впливу експорту у 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності держави в рамках міжнародного 

поділу праці та світового господарства визначається через виведення 

конкурентоспроможної продукції й послуг на зовнішні ринки; отримання 

країною іноземної валюти, необхідної для вдосконалення та поступового чи 

повного оновлення виробничої бази, за допомогою сучасних технологічних, 

технічних і управлінських винаходів, розробок та ідей; оплату необхідної для 
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країни імпортної продукції. Таким чином, правильне співвідношення експорту 

й імпорту допоможе досягти позитивного сальдо платіжного балансу країни.  

Під час дослідження зовнішньоторговельних процесів виникає питання, 

чи може країна експортувати взагалі і що є передумовою виходу підприємства 

на зовнішній ринок. Саме це пояснює актуальність теми дослідження. 

Відомі економісти Дж.Д. Сакс та Ф.Б. Ларрен у своїй праці 

«Макроекономіка. Глобальний підхід» зазначили, що «економічна успішність 

будь-якої країни ґрунтується на основі зовнішньої торгівлі. Жодній країні ще не 

вдалося створити здорову економіку, ізолюючись від світової економіки» [2].  

Звертаючись до витоків розвитку міжнародної торгівлі, варто поділити їх 

розвиток на основні етапи. Науковці виділяють п’ять часових періодів еволюції 

міжнародної торгівлі:  

перший етап (1500–1850 рр.) – це період початкової, примітивної 

комерції. Він розпочався з періоду великих географічних відкриттів, коли 

почали вивозити товари на нові землі. Експортоорієнтовані товари виготовляли 

зі сировини, яка була в країні експортера. Під час цього етапу відбулася 

промислова революція, яка урізноманітнила асортимент експортованої 

продукції та створила інфраструктуру міжнародного ринку (почали будувати 

шляхи сполучення між країнами, зокрема залізницю; ринок вийшов за межі 

місцевого і став розвиватися до більш глобальних масштабів). Цей етап 

характеризується розвитком капіталістичних відносин, він визначив напрям 

розвитку зовнішньої торгівлі до 1850 року; 

другий етап (1805–1914 рр.) характеризується розвитком колоніальних 

імперій та швидким індустріальним розвитком. Торгівля в цей час розвивається 

швидшими темпами, ніж виробництво. Держава стає на захист великих 

промислових монополій та охороняє їх від іноземних конкурентів; 

у 1914 р. розпочався третій етап, який був сповнений великих подій, що 

змінили світогосподарські зв’язки докорінно. Під час Першої світової війни 

було зруйновано європейську економіку, яка протягом двох попередніх 

періодів була домінантною.  

У міжвоєнний період світ осягнула Велика депресія (1929–1933 рр.), під 

час якої більш ніж на 50% скоротилася зовнішня торгівля.  

Під час Другої світової війни господарство воюючих країн було 

переведене на військовий лад, тобто пріоритетними стали галузі, які виробляли 

продукцію для війни. Країни, які розвивалися в цей період, не нарощували 

свого обсягу виробництва і практично не були задіяні у міжнародній торгівлі; 

четвертий етап (1945–1975 рр.) був надзвичайно важливим у створенні 

сучасної системи зовнішньої торгівлі, адже саме на цьому етапі було створено 

низку міжнародних організацій, які відіграли велику роль у лібералізації 

зовнішньої торгівлі. Товарна структура експорту характеризувалася 

збільшенням частки машин, транспортних засобів і різноманітного 

устаткування. Частка продукції аграрного сектору значно знизилася; 

п’ятий етап (від 1975 р. – дотепер) характеризується численними 

світовими фінансово-економічними кризами, які відбуваються циклічно. У цей 

період створені інтеграційні угруповання, Світова організація торгівлі, які 
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сьогодні впливають на розвиток світового ринку, здійснюють протекціоністські 

заходи щодо захисту країн, які є їхніми членами, та транснаціоналізують 

економіку. На даному етапі відбувається поступове збільшення країн з 

відкритою економікою, формуються сучасні світогосподарські процеси. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ 

ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Угода про Асоціацію України та ЄС (повна назва - Угода про Асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством …і іншими державами) відкриває нові можливості для 

розвитку ЗЕД суб’єктів агробізнесу. Тепер здавалось би занадто регульовані та 

недоступні ринки європейських країн відкриваються для вітчизняних 

виробників. Це накладає на виробників сільськогосподарської продукції, а ще 

більше – трейдерів й посередників, суттєві регуляторні обмеження та вимоги. 

Умови експорту товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції, до 

країн ЄС, та імпорт до України також врегульовані положеннями Розділу IV 

зазначеної Угоди про Асоціацію. Окрім вимог до певних видів 

сільськогосподарської продукції (слід зазначити, що не всі 

сільськогосподарські продукти врегульовані окремими актами законодавства 

ЄС), існують наявні економічні механізми взаємодії України та Європейського 

Союзу (мито, тарифи) та безліч різноманітних правил на рівні ЄС та 

національних законодавств країн-членів. 

Зокрема, застосовуються такі економічні механізми регулювання як 

тарифи та інші платежі, багато з яких скасовано або створено преференційні 

умови в рамках певних квот. Скажімо, встановлено нульові тарифи та збори на 

експорт для 36 груп товарів (в рамках квот, після перевищення квот 

застосовується діючий базовий тариф). Обсяги квот отримуються за принципом 

«перший прийшов – перший отримав». Для певних видів 

сільськогосподарських товарів застосовується також такий механізм, як 

імпортна ліцензія, яка діє лише протягом певного періоду. Майбутній імпортер 

повинен подати заявку на імпорт цієї продукції і забезпечити її певною 
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грошовою заставою. Перелік і умови отримання цієї ліцензії зазначені в 

Делегованому Комісії Регламенті 2016/1237. 

Також для українського експортера важливо знати, що в Європейському 

Союзі існують вхідні ціни на 15 видів особливо вразливих продуктів 

(наприклад, яблука), які встановлюються та переглядаються Європейським 

Союзом щорічно. У разі якщо вхідна ціна імпортера нижча, аніж встановлена 

Європейським Союзом вхідна ціна, застосовуються спеціальне мито, яке 

фактично прирівнює ціну імпортованого товару до встановленої вхідної ціни. 

Імпорт до ЄС м’яса та м’ясної продукції додатково регулюється спеціальним 

механізмом. 

Відповідно до вимог права ЄС імпорт певного виду м’ясної продукції з 

країн не членів Європейського Союзу дозволяється рішенням Європейської 

Комісії для продукції з конкретної держави. Відповідна держава і дозволена до 

імпорту м’ясна продукція вносяться у перелік, затверджений Рішенням Комісії 

2007/777/ ЄС. На сьогодні на європейський внутрішній ринок допущена 

продукція птахівництва з України відповідно до рішення Європейської Комісії 

від 31.01.2013, однак такого рішення немає щодо яловичини та свинини (отже 

експортувати ці види м’яса до ЄС наразі неможливо). 

Для напрацювання навичок експорту до ЄС створено зручний он-лайн 

портал Trade Helpdesk, який дозволяє з’ясувати, які тарифи, інші економічні 

механізми, а також вимоги до продукції будуть застосовуватися. Цей 

програмний інструмент можна використав й у навчальному процесі із 

дисциплін «Організація агробізнесу», «організація ЗЕД» тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДИНГОМ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Досліджуючи вітчизняний ринок спостерігається висока частка імпортної 

продукції, яка скоро почне загрожувати економічній безпеці держави. 

Лідируючі позиції серед виробників продукції займають зарубіжні компанії, 

представлені всесвітньо відомими брендами.  
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Міжнародна практика свідчить, що одним з найбільш ефективних засобів 

продуктової диференціації є брендинг. Впровадження брендингу, як сучасної 

маркетингової технології, нині є однією з ключових умов розвитку 

підприємств. Актуальність брендингу зростає з кожним днем, тому що 

конкуренція між компаніями змінилася конкуренцією за споживача. 

Дуже багато вчених, як зарубіжних так і вітчизняних приділили увагу 

дослідження брендингу на підприємствах, а саме Т. Вакар, С. Гаркавенко, 

Т. Геда, Ю. Гуля, Дж. Грант, К. Пірсон, Н. Хмелькова. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних засад, щодо 

розширення можливостей використання брендингу на підприємствах України. 

Під брендингом розуміється діяльність по формуванню довгострокової 

переваги покупців до товару, що володіє високими споживчими властивостями. 

Які полягають у забезпеченні посиленого впливу на споживача товарного 

знаку, упаковки, рекламних звернень, матеріалів, що стимулюють продажі і 

інших елементів реклами підприємства, об'єднаних певною ідеєю, однотипним 

оформленням, які виділяють продукцію і підприємство серед конкурентів і 

створюють позитивне відображення. Подібна діяльність, повинна бути внесена 

в систему управління підприємством, а саме повинна бути спланована та 

організована. В результаті чого підприємству гарантована впевненість у 

перспективах власного існування і розвитку. 

Використання технологій брендингу дозволяє підприємствам 

забезпечувати гнучку основу для підвищення їх конкурентоспроможності, 

формувати поінформованість та прихильність споживачів, збільшувати вартість 

підприємства та покращувати його імідж, розширювати ринки збуту та обсяги 

продажу продукції. Кінцевою метою брендингу є створення бренду, який 

завдяки своїй унікальній зовнішній формі, внутрішньому змісту та посланню 

максимально відповідає очікуванням споживача, привертає увагу і викликає 

довіру та бажання купити товари чи отримати певні послуги. 

Бренд, як інструмент ринкової діяльності підприємств – це обіцянка, 

головна ідея, репутація і очікування, які складаються у свідомості споживачів 

відносно продукту або його виробника. Призначення брендів в контексті 

управління підприємствами полягає у створенні образів, виглядати так щоб 

покупці вибрали саме цей продукт. Виходячи з цього можна сказати, що 

брендинг – є технологією управління створенням у свідомості споживача 

унікального образа бренда, за рахунок маркетингової комунікативної 

підтримки атрибутів його ідентифікації з метою задоволення очікувань 

споживачів відносно даних брендових обіцянок, що призводить до створення 

конкурентних переваг, при цьому утворює додаткову вартість товару. 

Використовуючи концепцію брендингу, підприємства створюють 

конкурентні переваги для своїх торгових марок, що знаходять відображення у 

споивачів певного виду продукції. Зміна концепції брендингу призводить до 

зміни концепції маркетингу, яка сьогодні називається маркетинговими 

відносинами, підкреслюючи пріоритет споживачів і необхідність цих відносин. 

Як цілісна система діяльності організації на ринку, маркетинг відносин все 

більше має вплив на розвиток підприємницької діяльності. 
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По-перше, маркетинг відносин створює новий образ дії підприємства на 

ринку. Формується цілісна методологія ринкової діяльності, яка повинна 

забезпечувати гнучку зміну товарної, цінової, комунікаційної та фінансової 

політики в залежності від змін ринку і поведінки споживачів. 

По-друге, маркетинг відносин дозволяє організації досягти конкурентної 

переваги як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку за рахунок ефективної 

конкурентної поведінки, яка забезпечує не тільки переваги товарів, 

асортименту, ціноутворення та ін., але і інтегровані маркетингові комунікації, 

за допомогою яких підприємство позиціонує себе на ринку (маркетингове 

позиціонування) і в свідомості споживачів (рекламне позиціонування). 

По-третє, особливість сучасного цивілізованого ринку полягає не тільки в 

тому, що ринки перенасичені товарами і брендами, серед яких споживач 

повинен зробити свій вибір, але і в тому, що ринок стає перенасиченим 

інформацією, спрямованої на споживача для того, щоб цей вибір полегшити . 

Управління інформаційними потоками в системі маркетингу відносин 

дозволяє організації не тільки відправляти повідомлення про себе і своїх 

продуктах, але і отримувати зворотну реакцію ринку по сформованому каналу 

довіри. 

Більш сучасними слід вважати технології брендингу, як побудова 

індивідуальності бренду, що ґрунтується на прагненні людини до 

самореалізації як особистості, та технологія залучення споживачів в бренд, в 

основі якого лежить прагнення людини бути причетною до чогось важливого та 

відчувати єдність у цій причетності. Ці бажання, можуть базуватися на таких 

характеристиках особистості, як сприйняття і індивідуальність. Індивідуальне 

сприйняття товару може бути засноване на власному досвіді, відповідно до 

зібраної інформації, думки різних близьких  людей. Даний процес відбувається 

на індивідуальному рівні. 

При застосуванні сучасних технологій брендингу, такого як побудова 

індивідуальності бренду і залучення споживачів у бренд доцільно 

використовувати атрибутні інструменти брендування продукції на 

підприємствах України. 

Отже, в результаті дослідження брендингу як маркетингової технології 

підвищення конкурентоспроможності підприємств і як інструменту 

маркетингової діяльності на підприємствах, можна сказати, що природа 

брендингу зумовлює необхідність позицій споживача і виробника як 

маркетингову технологію реалізації індивідуальних очікувань людини у 

специфічні споживчі властивості товарів, у образне сприяння характеристик 

бренду, що створює додану вартість товару. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ 

ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Угода про Асоціацію України та ЄС (повна назва - Угода про Асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством …і іншими державами) відкриває нові можливості для 

розвитку ЗЕД суб’єктів агробізнесу. Тепер здавалось би занадто регульовані та 

недоступні ринки європейських країн відкриваються для вітчизняних 

виробників. Це накладає на виробників сільськогосподарської продукції, а ще 

більше – трейдерів й посередників, суттєві регуляторні обмеження та вимоги. 

Умови експорту товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції, до 

країн ЄС, та імпорт до України також врегульовані положеннями Розділу IV 

зазначеної Угоди про Асоціацію. Окрім вимог до певних видів 

сільськогосподарської продукції (слід зазначити, що не всі сільськогосподарські 

продукти врегульовані окремими актами законодавства ЄС), існують наявні 

економічні механізми взаємодії України та Європейського Союзу (мито, тарифи) 

та безліч різноманітних правил на рівні ЄС та національних законодавств країн-

членів. 

Зокрема, застосовуються такі економічні механізми регулювання як 

тарифи та інші платежі, багато з яких скасовано або створено преференційні 

умови в рамках певних квот. Скажімо, встановлено нульові тарифи та збори на 

експорт для 36 груп товарів (в рамках квот, після перевищення квот 

застосовується діючий базовий тариф). Обсяги квот отримуються за принципом 

«перший прийшов – перший отримав». Для певних видів 

сільськогосподарських товарів застосовується також такий механізм, як 

імпортна ліцензія, яка діє лише протягом певного періоду. Майбутній імпортер 

повинен подати заявку на імпорт цієї продукції і забезпечити її певною 

грошовою заставою. Перелік і умови отримання цієї ліцензії зазначені в 

Делегованому Комісії Регламенті 2016/1237. 

Також для українського експортера важливо знати, що в Європейському 

Союзі існують вхідні ціни на 15 видів особливо вразливих продуктів 

(наприклад, яблука), які встановлюються та переглядаються Європейським 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3772
http://works.doklad.ru/view/hy3zIdjEEPg/all.html
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Союзом щорічно. У разі якщо вхідна ціна імпортера нижча, аніж встановлена 

Європейським Союзом вхідна ціна, застосовуються спеціальне мито, яке 

фактично прирівнює ціну імпортованого товару до встановленої вхідної ціни. 

Імпорт до ЄС м’яса та м’ясної продукції додатково регулюється спеціальним 

механізмом. 

Відповідно до вимог права ЄС імпорт певного виду м’ясної продукції з 

країн не членів Європейського Союзу дозволяється рішенням Європейської 

Комісії для продукції з конкретної держави. Відповідна держава і дозволена до 

імпорту м’ясна продукція вносяться у перелік, затверджений Рішенням Комісії 

2007/777/ ЄС. На сьогодні на європейський внутрішній ринок допущена 

продукція птахівництва з України відповідно до рішення Європейської Комісії 

від 31.01.2013, однак такого рішення немає щодо яловичини та свинини (отже 

експортувати ці види м’яса до ЄС наразі неможливо). 

Для напрацювання навичок експорту до ЄС створено зручний он-лайн 

портал Trade Helpdesk, який дозволяє з’ясувати, які тарифи, інші економічні 

механізми, а також вимоги до продукції будуть застосовуватися. Цей 

програмний інструмент можна використав й у навчальному процесі із 

дисциплін «Організація агробізнесу», «організація ЗЕД» тощо. 
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ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ДО ВЕДЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ:  

РЕГУЛЯЦІЯ ЄС ТА УКРАЇНИ 

 

Суттєві зміни підприємницького середовища відбуваються за рахунок 

зовнішніх чинників. Серед них одними із обов’язкових є міжнародні угоди, 

ратифіковані в Україні. Важливим міжнародним актом, що проходить 

імплементацію є Угода про асоціацію з ЄС. Угода про асоціацію містить у 

спеціальних розділах вимоги, які безпосередньо стосуються учасників 

сільськогосподарського ринку. Зокрема, в положеннях щодо охорони 

навколишнього природного середовища. Екологічні вимоги є важливі не лише 

для виконання умов зближення з ЄС, але й для покращення природоохоронної 

складової вітчизняного агробізнесу. 
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Для впровадження умов Угоди про асоціацію Європейський Союз прийняв 

декілька Директив. Два акти ЄС містять найбільше екологічних вимог: 

Директива 2011/92/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про оцінку впливу 

окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище 

(кодифікація)» та Директива Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами та 

доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) №1882/2003. Ці директиви 

містяться у додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище» 

Угоди про Асоціацію. 

Директива щодо оцінки впливу на навколишнє середовище вже 

імплементована в українське законодавство шляхом прийняття Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля», який вступив у силу 18 грудня 2017 року. Він 

передбачає проведення процедури оцінки потенційного впливу на довкілля 

великих об’єктів та видів діяльності, які потенційно можуть мати значний 

негативний вплив на довкілля, та проведення громадського обговорення щодо 

цього планованого об’єкту. 

Процедура оцінки впливу є частиною дозвільної процедури для цих 

об’єктів. Закон стосуватиметься лише нових об’єктів, тобто діючі ферми, 

наприклад, підпадатимуть під його дію лише у разі значної реконструкції, 

перепрофілювання тощо. Законом передбачений виключний перелік видів 

діяльності, до яких застосовується ця процедура (стаття 3 Закону).  

Зокрема, такі види: 

- потужності для вирощування птиці, великої та дрібної рогатої худоби, 

кролів та інших хутрових тварин; 

- інтенсивна аквакультура, а також утримання чи постійне зберігання води; 

- зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення; 

- сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та 

меліорація земель на територіях площею від 20 гектарів, або від 5 гектарів в 

разі розміщення об’єктів в охоронних зонах чи на землях природно-

заповідного фонду 

- харчова промисловість, в залежності від об’ємів виробництва; 

- генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке 

використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з 

їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни 

та флори у довкілля; 

- виробництво мікробіологічної продукції та ін. 

Разом з набранням чинності закону «про оцінку впливу на довкілля», 

запущено Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля, де також розміщенні 

підзаконні акти та процедури. 

Наступна Директива, про захист вод від забруднення, спричиненого 

нітратами з сільськогосподарських джерел, запровадить систему впровадження 

безпечніших методів ведення сільськогосподарських робіт, обмежуючи 

забруднення нітратами, зокрема обмеження внесення добрив у ґрунт. Дана 

Директива ще не імплементована в українське законодавство, строк її 
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провадження – 2019 рік. Метою даної Директиви є обмеження попадання 

надмірної кількості нітратів у водойми – а ця проблема суттєво важлива для 

малих та великих водойм нашої країни. 

Це буде досягатися шляхом моніторингу вмісту нітратів у водоймах; 

визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів; підготовки планів дій 

щодо таких зон; розроблення та запровадження кодексів кращих методів 

ведення сільськогосподарських робіт та програми сприяння впровадженню цих 

кодексів (будуть як рекомендовані хороші практики, так і обов’язкові до 

виконання заходи у вразливих зонах). 
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Однією із найважливіших функцій будь-якого підприємства є управління 

його кадровим потенціалом. Воно дає змогу забезпечити конкурентні переваги, 

ефективність праці та максимальну трудову віддачу персоналу. 

Процес управління кадровим потенціалом на підприємстві тісно 

взаємозв’язаний із процесом управління персоналом і за своєю суттю являє 

цілеспрямований вплив на працівників з метою отримання максимального 

результату від їх діяльності з урахуванням удосконалення технології та 

організації виробництва, підвищення продуктивності праці та з орієнтацією на 

їх можливості та інтереси. 

Головна мета системи управління кадровим потенціалом у 

сільськогосподарських підприємствах полягає у створенні сприятливих умов 

для формування його оптимальних кількісних і якісних характеристик, а також 

забезпеченні найбільш ефективного використання. Мова йде про підбір 

необхідних кадрів, виявлення їх професійної придатності, формування 

компетентності, розвиток загальних і професійних знань, умінь та практичних 

навичок, належну психологічну, моральну і економічну підготовку персоналу 

до продуктивної праці. Відповідно, процес управління кадровим потенціалом 

передбачає здійснення комплексу заходів щодо його вимірювання, розвитку, 

оптимізації та реалізації на даному підприємстві.  
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Для того, щоб ефективно управляти кадровим потенціалом необхідно 

володіти повною інформацією про його склад, структуру, якісні властивості, а 

також мати уявлення щодо напрямів його розвитку та способів закріплення 

персоналу з високим потенціалом. 

Також необхідно відзначити, що накопичений сам по собі кадровий 

потенціал не вирішує всіх проблем господарської діяльності підприємств. У 

них може скластися ситуація, коли зусилля і кошти, витрачені на його 

зростання або збереження (висока оплата праці) перевищують економічну 

доцільність. Це зокрема, спостерігається при використанні 

висококваліфікованого персоналу в умовах застарілої технічної та 

технологічної бази виробництва. Тобто завданням управління кадровим 

потенціалом є не стільки його нарощування, скільки розвиток тих 

характеристик, що відповідають виробничим потребам. 

Зміст управління кадровим потенціалом доцільно розглядати виходячи із 

двоїстої природи останнього: з одного боку, це виявлені вже реалізовані в 

умовах підприємства здібності, з іншого – це здібності потенційні, які не були 

виявлені або розвинуті. 

Відповідно систему управління кадровим потенціалом 

сільськогосподарського підприємства можна поділити на дві підсистеми:  

1) управління реалізованою частиною кадрового потенціалу – це 

оперативна управлінська робота з персоналом; 

2) управління нереалізованою частиною кадрового потенціалу, зводиться 

до забезпечення розвитку наявних трудових ресурсів для досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

У нових моделях управління кадровим потенціалом особливого значення 

набуває мотивація персоналу, яка дозволяє забезпечити оптимальне 

використання ресурсів, мобілізацію наявного кадрового потенціалу і на цій 

основі підвищити рентабельність та ринкову конкурентоспроможність 

підприємств. З цим пов’язане впровадження нової концепції якості трудового 

життя, заснованої на принципах справедливої винагороди за працю, безпеки 

праці та виробництва, надання працівникам можливості для розвитку свого 

потенціалу, професійного зростання, самореалізації, правової захищеності 

працівників, поліпшення соціальних взаємовідносин у колективі тощо. 

Систему управління кадровим потенціалом формують чотири підсистеми, 

в результаті застосування яких забезпечується зміна ефективності праці 

персоналу, поліпшується структура трудового колективу (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура системи управління кадровим потенціалом 

підприємства 

 

Виходячи із описаних вище принципів і функцій управління кадровим 

потенціалом можна визначити основні напрями цього процесу в сучасних 

умовах. До них, зокрема, належать:  

1) Встановлення основних вимог до характеристик персоналу на основі 

прогнозів і перспектив розвитку підприємства; 

2) Розробка комплексної системи управління трудовими ресурсами на 

підприємстві; 

3) Розробка на основі визначеної стратегії розвитку підприємства 

концептуальних засад оплати праці, матеріального і морального стимулювання, 

соціального захисту працівників тощо;  

4) Обґрунтування шляхів залучення, використання і збереження 

кадрового потенціалу та надання допомоги працівникам у випадку скорочення 

кадрів чи переведення на іншу посаду;  

5) Розвиток соціальних стосунків та соціального партнерства у підприємстві; 

6) Визначення шляхів професійного розвитку персоналу, виробничого 

навчання, підвищення кваліфікації.  

7) Залучення працівників підприємства до участі в управлінні.  

8) Формування внутрігосподарської культури, відповідної етики трудових 

відносин. 

Сьогодні в аграрному секторі економіки питання управління кадровим 

потенціалом сільськогосподарських підприємств стоїть досить гостро. Це 

пов’язано не лише із незадовільним рівнем їх кадрового забезпечення, високою 

плинністю кадрів, низьким освітньо-кваліфікаційним рівнем персоналу, а й тим, 

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Завдання:  
- задоволення працівниками своїх особистих 
потреб у процесі роботи на підприємстві  

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Завдання:  
- організація праці; 

- проектування умов праці та  робочих місць 
- нормування праці 
 

УПРАВЛІННЯ 

КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання:  
- реалізація кадрової політики і стратегії 
підприємства щодо розвитку персоналу, 
 -робота зі штатними працівниками підприємства 
щодо їх професійного зростання ;  
- реалізація прогнозів щодо забезпечення 
потреби в персоналі у перспективі 

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання:  

-планування потреби у персоналі;  

-найм працівників;  

-комплектування управлінського персоналу; 

 -формування ефективної системи оплати 

праці 



92 
 

що на рівні підприємств практично зупинився процес відтворення персоналу, 

слабо діють механізми мотивації, відсутні умови для розкриття і реалізації 

потенційних можливостей працівників. Більшість підприємств взагалі не має 

чітких розроблених систем та програми управління кадровим потенціалом. 

На практиці удосконалення роботи адміністрації 

сільськогосподарських підприємств по оптимізації кадрового складу та 

зниженню витрат на персонал передбачає наступне: 

 Виділення «кадрового ядра» і менш критичних для підприємства груп 

професій; 

 Перегляд застарілих норм і нормативів; заміну норм, встановлених 

практичним шляхом на науково обґрунтовані; 

 Розширення сфери суміщення професій та зон обслуговування; 

 Підвищення гнучкості використання кадрового складу працівників за 

рахунок організації робіт з урахуванням факторів сезонності 

виробництва та попиту на аграрну продукцію, внутрішнього суміщення 

посад і професій, організації позмінної роботи; 

 Забезпечення подальшого удосконалення організації виробництва, 

(усунення повторюваних технологічних операцій, оптимізації 

розміщення робочих місць та їх раціональної організації, поліпшення 

умов праці), організації заробітної плати (забезпечення її залежності від 

результатів роботи, зменшення витрат на оплату адмінперсоналу). 

У контексті вдосконалення управління мотивацією працівників головне 

завдання, на наш погляд, полягає у тому, щоб гармонізувати систему мотивації 

розвитку персоналу (управлінська сфера) із системою мотивації до праці 

(виробнича сфера). Його вирішення потребує впровадження у аграрних 

підприємствах принципово нових систем оплати праці, які враховують оцінку 

знань та рівня компетентності працівників. Такий підхід передбачає 

встановлення певних доплат і надбавок (або підвищених посадових окладів) за 

проходження певних видів виробничого навчання чи здобуття вищої кваліфікації 

У контексті реалізації принципу оплати за трудовим внеском доцільно 

впроваджувати на сільськогосподарських підприємствах такі сучасні системи 

оплати праці, як безтарифна система або система грейдування. 

Важливе місце у системі розвитку кадрового потенціалу займає 

управління самомотивацією працівників до професійного навчання та розвитку. 

Для того, щоб активізувати внутрішні мотиви працівників, керівникам необхідно 

вжити заходів по забезпеченню відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня 

працівника його статусу у підприємстві, належної оцінки його внеску у кінцеві 

результати, а також формування у працівника почуття причетності до результатів 

діяльності підприємства. 

Останнє, зокрема досягається за рахунок:  

– публічного визнання виняткових навиків та досвіду працівника; 

– залучення працівників до розробки стратегічних і поточних планів 

розвитку підприємства; 

– забезпечення участі працівників у прибутках; 

– залучення працівників до навчання молоді, проведення інструктажу; 
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- високої довіри та поваги до працівників, турботи про них; 

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через 

забезпечення і проведення ефективної кадрової політики. 

Сьогодні кадрову політику аграрних підприємств необхідно розвивати у 

напрямку від реактивних дій до формування стратегії оптимізації та оновлення 

кількісного та якісного складу робочої сили. 

 

Клеха А. А. 
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ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

При складних ситуаціях на вітчизняних та закордонних ринках та 

нестабільності економки країни, підприємці прагнуть знайти варіанти для 

зменшення фінансових витрат, в першу чергу обмеження податкового тиску.  

Проблема розмежування законних методів податкової оптимізації та схем 

ухилення від сплати податків цікавить керівників практично будь-якого 

підприємства. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні на 

противагу сильному податковому тягарю підприємці шукають різні способи 

мінімізації податків, як легальні, так і незаконні. Одним із універсальних і 

дієвих інструментів для оптимізації оподаткування прибутків підприємцям є 

метод використання легальних механізмів офшорних зон з метою законного 

уникнення оподаткування тих чи інших доходів суб’єкта господарювання. 

Частіше за все, офшорні зони -  острівні території, невеликі держави чи окремі 

їх території.  

Термін «офшор» має економіко-географічне походження і означає 

територію, яка знаходиться поза берегом. Поняття «офшорна зона», «офшорна 

юрисдикція», «офшорний центр» або «офшорна територія» використовуються 

як синоніми для визначення держави або її частини, в межах якої для компаній-

неризидентів встановлено особливий режим реєстрації та діяльності. 

Кембриджський словник визначає офшор як територію з особливим 

податковим режимом, що дозволяє зареєстрованим на ній компаніям «банкам» 

заощаджувати кошти. Офшорна зона є однією з різновидів вільних економічних 

зон, що  створюють сприятливі валютно-фінансові та фіксальні режими з 

високим рівнем банківської та комерційної таємниці, лояльним державним 

регулюванням.  

У світі існує більше 60 країн, законодавство яких передбачає податкові 

пільги для офшорних компаній. До числа найвідоміших відносяться Панама, 

Гібралтар, Кіпр, Багамські острови, Ірландія, Ліхтенштейн. Найбільш 

популярні серед міжнародних компаній – Кіпр, Нідерланди, Німеччина, 

Британські Віргінські острови, тощо. 

Україна належить до десяти країн із найскладнішими податковими 

системами.  Вирішення питання щодо спрощення введення бізнесу в Україні є 
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дуже нагальним. Згідно з даними Світового банку український бізнес у цілому 

виплачує 135 різних видів податків.  Податкове навантаження на економіку в 

Україні залишилося на рівні 44%, тоді як у країнах Центральної та Східної 

Європи, які входять до ЄС – 30%. Тому офшорна зона – це один із способів 

полегшити ведення бізнесу та легально зменшити податкове навантаження для 

резидентів, а також створити привабливий клімат для інвесторів. 

Майже всі великі іноземні банки та інвестиційні компанії застосовують 

офшори для здійснення своїх фінансових операцій. В Україні близько 80% 

отриманих інвестицій що надходить через офшорні зони зроблено українцями. 

Для цього використовуються договори, кредитні лінії, дочірні та спільні 

підприємства та іноземні інвестиції також можуть вноситися у вигляді 

обладнання і технологій як зворотна фінансова допомога. Проаналізуємо прямі 

інвестиції в економіку Україну (табл. 1). 

Згідно з даними табл. 1 в 2016 році інвестиції в Україну надходили з 77 

країн світу, при цьому основними інвесторами, на яких довелося майже 70% 

загального обсягу інвестицій, стали Росія - 1,667 млрд дол., Кіпр - 427,7 млн 

дол., Великобританія - 403,9 млн дол., Нідерланди - 255 млн дол. і Австрія - 

249,9 млн дол. 

Таблиця 1  

Прямі іноземні інвестиції з різних країн світу в економіку України 

  

Надходження прямих 

іноземних інвестицій у 

2016 році (млн.дол. 

США) 

У % до підсумку 

Усього 4405,8 100,0 

у тому числі 

  Російська Федерація 1667,0 37,8 

Кіпр 427,7 9,7 

Велика Британія 403,9 9,2 

Нідерланди 255,0 5,8 

Австрія 249,9 5,7 

Італія 209,9 4,8 

Угорщина 187,6 4,3 

Вiрґiнськi Острови 

(Брит.) 140,2 3,2 

Швейцарія 108,6 2,5 

Туреччина 103,2 2,3 

США 85,2 1,9 

Інші країни 567,6 12,8 

 

Структура прямих інвестиції з України в економіку країн світу 

відображена в табл.2 

Таблиця 2  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світ 
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Вкладення прямих інвестицій 

у 2016 році  (млн.дол. США) 

У % до 

підсумку 

Усього 20,7 100,0 

у тому числі 
  

Кіпр 7,5 36,1 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 7,3 35,5 

Австрія 1,6 7,8 

Російська Федерація 1,6 7,5 

Інші країни 2,7 13,1 

 

З таблиці 2 видно, що найбільш сприятливі умови для відпливу капіталів  

з економіки України у Кіпр, що становить – 36,1% загальної кількості 

інвестицій. 

Бізнес  в Україні не відчуває підтримку з боку держави, в кризових 

умовах податкове навантаження тільки зростає, за цей час закордонні інвестори 

продали майже всі портфельні інвестиції в Україні. 

 Майже 85% від загального обсягу прямих інвестицій з України на Кіпр 

було сформовано в результаті здійснення окремими українськими компаніями 

операцій реструктуризації своїх активів шляхом передачі материнською 

компанією акцій інших українських компаній своїм закордонним філіям. 

Привабливість цього офшору пояснюється тим, що між Україною і 

Кіпром вже багато років існує договір про уникнення подвійного 

оподаткування. Близькість Кіпру та наявність даної угоди роблять країну 

зручною платформою для інвестування. 

Привабливість Британських Віргінських островів полягає у тому, щоб 

розмістити акції компанії на Лондонській фондовій біржі, потрібно просто 

розмістити на них холдингову компанію, яка буде володіти майном української 

компанії та працюватиме за британським правом, що є важливим для 

інвесторів. 

Тобто інвестиції з Кіпру та Віргінських островів, це кошти виведенні з 

бюджету, зароблені на дешевій робочій силі, що не підлягала офіційному 

працевлаштуванню, несплачені податки та хабарництво. 

Для зменшення відпливів капіталу Україні необхідно впровадити 

наступні заходи: 

 - встановити жорсткі вимоги до подачі інформації про здійснення 

електронних переказів; 

- посилити вимогу щодо контролю транзакцій здійснюваних публічними 

особами а також оточуючих їх осіб, включаючи членів сімей, помічників, 

радників та ін.;  

- посилити перевірку джерел доходів політичних діячів;  

- розширити список злочинів, які використовують для відмивання 

грошей. 

Таким чином, законодавче закріплення статусу офшорних компаній дасть 

змогу послабити податковий тиск, що буде позитивним для української 

економіки.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ 

СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

Система пенсійного забезпечення, яка нині функціонує в нашій державі, є 

далекою від досконалості, а проблема реформування пенсійної системи є 

однією із найгостріших в Україні. 

На сьогодні в Україні на утримання одного пенсіонера працює 1,1 особи. У 

західноєвропейських країнах цей показник становить 3,8 особи. Незважаючи на 

досить значні внески до Пенсійного фонду України, коштів не вистачає. Зараз 

дефіцит покривають за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного 

фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. 

«Залатати» дірку у Пенсійному фонді, за словами міністра соціальної політики 

А. Реви, можна трьома способами: зменшити кількість тих, хто буде 

отримувати пенсії, підвищити податки або збільшити кількість платників 

єдиного соціального внеску. Уряд, наразі, вирішив зупинитись на останньому 

варіанті, оскільки є можливість це зробити за рахунок величезного сектору 

тіньової економіки. В Україні зараз проживає 26 млн. осіб працездатного віку, 

16 млн. з них працює, 2 млн. – офіційно числяться безробітними. Де решта 8 

млн. ніхто не знає. З 16 млн. працюючих ЄСВ сплачують 10,5 млн., з них 4 млн. 

http://economist.lacruax.com/suchasni-tendenci-d1-
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– з  мінімальної зарплати. Пенсіонерів нараховується близько 12,6 млн. з них 

8,5 млн. отримують пенсії на рівні прожиткового мінімуму у розмірі 1247 грн. 

Кілька сотень тисяч отримують 949 грн. Попри встановлений законом 

максимальний розмір пенсії у розмірі 10740 грн., 19 тис. пенсіонерів отримують 

щомісяця від 10 до 20 тис.грн., а 2,2 тис. - понад 20 тис.грн. пенсії. Сьогодні в 

Україні склалась ситуація, що ті, хто працював 35 років, сплачуючи соцвнесок, 

і ті, що не працювали взагалі або працювали нелегально, нічого не сплачуючи – 

отримують однакові за розміром пенсії. 

Отже, розмір пенсій державної солідарної системи залишається низьким і 

потребує перегляду з метою забезпечення кожному пенсіонерові гідних умов 

життя. 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» передбачено формування в складі пенсійної системи України 

накопичувальної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування та 

системи недержавного пенсійного забезпечення, яка базується на засадах 

добровільної участі.  

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні повинна була запрацювати ще в 2007 році. Однак, цього 

не сталося. Хоча законодавчо було визначено три фонди: відкритий пенсійний 

фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи; корпоративний 

пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа – роботодавець або 

декілька юридичних осіб – роботодавців, та професійний пенсійний фонд, 

засновником якого можуть бути об’єднання юридичних осіб – роботодавців, 

об’єднання фізичних осіб. 

В цілому формування накопичувальної системи може стати ефективним 

засобом зменшення впливу старіння населення на пенсійну систему. 

Недержавні пенсійні фонди є третім рівнем пенсійної системи. Відомо, що 

система недержавного пенсійного забезпечення базується на засадах 

добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на 

умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне 

забезпечення. Ця система є подібною до пенсійних систем Німеччини, Швеції, 

Великобританії та інших провідних країн з ринковою економікою, в яких 

починаючи, як правило, з 30-річного віку, не покладаючись на державу, молоді 

люди починають відраховувати частину заробітку до недержавного пенсійного 

фонду. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється шляхом укладання 

пенсійного контракту між пенсійним фондом і його вкладником. Гроші 

накопичуються на рахунках недержавного пенсійного фонду, інвестуються і з 

часом виплачуються у вигляді додаткових пенсій. Таким чином, всі учасники 

фонду забезпечують собі гідні умови життя під час перебування на пенсії, що 

заохочує працююче населення до участі  у недержавних пенсійних фондах. 

Отже, пенсійна система України на сьогодні перебуває у надзвичайно 

складному фінансовому стані та не забезпечує пенсіонерів необхідним доходом 

(пенсією) для підтримання гідного рівня життя. На сьогодні ні підвищення 

пенсійного віку, ні збільшення стажу не вирішить проблему дефіциту 
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Пенсійного фонду. Необхідно нарешті відмовитися від однорівневої солідарної 

пенсійної системи і перейти на трирівневу накопичувальну, де другий рівень – 

це загальнообов’язкове державне пенсійне страхування а третій – добровільне 

недержавне пенсійне забезпечення  

 

Терлецька М.Р. 

к. е. н, доцент Марків Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

 

Сучасна економіка все більше набирає глобального характеру. Її 

функціонування потребує відповідної фінансової системи, що сприяло 

виникненню міжнародних фінансових організацій. 

Україна, інтегруючи у світову економіку, почала будувати відносини із 

міжнародними організаціями, насамперед із фінансовими, з метою  

забезпечення рівноправної участі у міжнародних інтеграційних процесах через 

ефективне залучення і використання кредитних ресурсів, створення умов для 

сталого економічного зростання та формування сучасної ринкової економіки  

[1, с.69]. 

Ставши у 1992 р. членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна 

водночас увійшла до структури Світового банку (до складу якого входять 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку,  

Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантування 

інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів). 

Документом, на базі якого останнім часом України взаємодіяла з групою 

Світового банку, була Стратегія партнерства з Україною на період 2012 – 2016 

рр., де зазначалося, що їх співпраця спрямована на допомогу уряду України в 

реалізації програм економічних реформ [2, с. 35]. 

Серед спільних проектів із Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку (МБРР) можна назвати:  

- розвиток міської інфраструктури (сума позики – 140 млн. дол. США); 

- передача електроенергії (сума позики – 200 млн. дол. США); 

- реабілітація гідроелектростанцій (сума позики – 166 млн. дол. США); 

- проект енергоефективності (сума позики – 200 млн. дол. США); 

- поліпшення автомобільних доріг і безпека руху (два проекти) (загальна 

сума позики – 850 млн. дол. США) [2, с. 36-37; 3, с. 34]. 

Стратегія євроінтеграції сприяла налагодженню співпраці України з 

європейськими фінансовими інституціями. До структури ЄС відносяться: 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), який входить до системи 

провідних міжнародних фінансових установ із найвищим кредитним рейтингом 

– ААА; Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний 

банк (ЄІБ),  Європейський інвестиційний фонд. За інформацією Міністерства 

фінансів України станом на 1 січня 2014 р. портфель ЄБРР у нашій державі 
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налічував 337 проектів із загальним обсягом фінансування 8,7 млрд. євро. 

Галузева структура кредитного портфеля проектів ЄБРР у державному секторі 

економіки була такою: 50% – на фінансування проектів розвитку транспортної 

інфраструктури, 39% – на підтримку проектів в енергетичній сфері, 8% – у 

фінансовій сфері, 2% – на зв’язок, 1% – на розвиток муніципалітетів [4, с. 74; 2, 

с.37-38]. 

Взагалі Європейський Союз та інститути, що входять до його складу, є 

найважливішими фінансовими донорами України. З 1991 р. обсяг фінансової 

допомоги ЄС Україні щорічно збільшується. На початку 2014 р. Єврокомісія 

ухвалила пакет фінансової допомоги для України, у рамках якого вона може 

отримати до 12 млрд. євро до 2020 р. До нього входять гранти з європейського 

бюджету (до 1,57 млрд. євро), макрофінансова допомога (1,61 млрд. євро), а 

також позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ, до 3 млрд. євро) і 

Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР, до 5  млрд. євро). У 2015 

р. пакет збільшено ще на 1,8 млрд. євро макрофінансової допомоги [4, с. 74].  

Актуальною для України є спільна з ЄС реалізація проектів у сфері 

радіаційної безпеки, яка поєднує  модернізацію саркофагу за допомогою ЄБРР, 

Фонду «Укриття» і Фонду ядерної безпеки та створення Чорнобильського 

біосферного заповідника, розробку проектів будівництва сховищ для 

радіоактивних відходів [5, c. 63]. 

Необхідно відмітити також активну співпрацю України з Міжнародним 

валютним фондом. За наявними даними, внаслідок співробітництва з МВФ у 

межах кредитних програм протягом 1994 – 2002 рр. Україна отримала 4289,1 

млн. дол. США, протягом  2008 – 2013 рр. – 14430 млн. дол. США. У квітні 

2014 р. МВФ була затверджена програма stand by, за якою Україна протягом 

наступних двох років повинна була отримати 17,1  млн. дол. США [2, 14, с. 41-

42]. 

Але  економічний  розвиток України потребуватиме і далі значного 

фінансування. Наприклад, за даними експертів, у контексті конкурентних 

переваг економіки України в рамках євроінтеграційного та глобалізаційного 

процесів збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, варто очікувати у 

галузях: сільськогосподарського машинобудування, фармацевтичної та 

медичної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, 

електроенергетиці, нафтогазової промисловості, зв’язку, в агросекторі [6, c. 16]. 

В разі ж недостатнього отримання інвестицій, необхідність структурної 

реформи економіки України, розвитку її інноваційних галузей знову зумовить 

отримання кредитів міжнародних фінансових установ. 

Отже, у процесі своєї інтеграції у світовий економічний простір Україна 

демонструє активну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. 

Але практика цієї співпраці свідчить про наявність негативних і позитивних 

сторін. 

До основних проблем, що постають у фінансовому співробітництві 

України з ЄС та іншими міжнародними організаціями належать [7, с. 51; 4, 

с.76]: 
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1) неефективна діяльність апарату службовців і фахівців, залученого до 

процесу розробки і виконання  проектів міжнародних фінансових операцій; 

надмірний бюрократизм під час підготовки кредитної заявки, що спричиняє 

збільшення  терміну затвердження кредиту міжнародними фінансовими 

установами; 

2) непрозорість роботи із коштами міжнародних організацій;  

3) недостатня підтримка малого і середнього бізнесу як на законодавчому 

рівні, так і в плані реальних фінансових програм; 

4) низькі темпи упровадження реформ призвели до необхідності 

запозичення коштів у МВФ, ЄС та ін., що спричинило надвисокий рівень 

заборгованості, яка у 2015 р. становила 79,4% до ВВП. Сьогодні ця 

заборгованість перед міжнародними організаціями невпинно зростає. 

Але в той же час існують чинники, що демонструють позитивну тенденцію 

співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями: 

1) сам факт відносин України із міжнародними організаціями є важливим 

кроком у напрямі інтеграції її до світового економічного простору; 

2) членство України у міжнародних організаціях збільшують її авторитет 

як суб’єкта світової економіки, поширюють економічні відносини. Наприклад,   

членство у МВФ сприяло входженню України і до структури Світового банку; 

3) діяльність міжнародних організацій спрямована на підтримку 

структурних реформ економіки України; підвищенню ефективності 

національного господарства. 

Отже, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, сприяє 

вирішенню багатьох фінансово-економічних і соціальних проблем України. 

Крім того, вона свідчить про прагнення України інтегруватися у світову 

економіку і допомагає зробити суттєві кроки у цьому напрямі. Метою політики 

співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями має стати 

забезпечення рівноправної участі у міжнародних інтеграційних процесах через 

ефективне залучення і використання кредитних ресурсів, створення умов для 

сталого економічного зростання та формування сучасної ринкової економіки.  

Для того, щоб підвищити рівень співпраці України з міжнародними 

фінансовими організаціями та її віддачу для національної економіки, доцільно 

розробляти проекти міжнародних фінансових операцій із конкретно 

визначеним, максимально ефективним спрямуванням коштів; а отримавши ці 

кошти, жорстко контролювати їх використання. Це дозволить здійснити 

структурну реформу економіки України, сприяти її інноваційному розвитку, а в 

результаті – підвищити конкурентоспроможність національної економіки, що 

допоможе їй успішно інтегрувати у світовий економічний простір. 
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МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Однією з найважливіших складових економічної безпеки України в 

сучасних умовах є фінансова безпека (ФБ), яка, в свою чергу, є основою 

національної безпеки держави. Оскільки міць і національна безпека держави, як 

запорука стабільності, незалежності країни та умов ефективності 

життєдіяльності суспільства, характеризуються, перш за все, станом 

захищеності економіки від загроз з фінансового боку. 

На думку ряду авторів [1,2,3] економічна безпека - це фундамент 

економічно-ефективної країни в цілому. Що означає надійну і забезпечену 

всіма необхідними засобами державу, захищеність національно-державних 

інтересів у сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх збитків. 

Фінансова безпека - це найважливіша складова економічної безпеки в 

умовах ринкової економіки яка включає: 

- стан фінансів і фінансових інститутів, при якому забезпечується 

гарантований захист національних економічних інтересів; 

- гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, 

фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі; 

- готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми 

реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; 

- підтримка соціально-політичної стабільності суспільства; 

- формування необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для 

збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш 

несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного 

протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки [4]. 

Оскільки метою забезпечення економічної та фінансової безпеки країни є 

огородження її власності і суспільства від джерел зовнішніх і внутрішніх загроз 
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безпеки, запобігання причин і умов, що породжують їх, розглянемо ті реальні 

та потенційні деструктивні фактори безпеки, що мають різноманітні прояви, які 

виступають як потенційні загрози. 

Як вже було згадано все різноманіття загроз що впливають на фінансово-

економічну безпеку країни, поділені на внутрішні і зовнішні. У свою чергу 

внутрішні представлені на мікро-і мезоекономічному рівні, другі - на 

макроекономічному. 

До внутрішніх загроз відносять нездатність країни до самозбереження і 

саморозвитку що обумовлено станом власної економіки. Зовнішні загрози є 

зовнішньоекономічними чинниками, а також глобальними екологічними 

процесами, що підривають національну конкурентоспроможність [1]. 

Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки вимагає, щоб участь країни у 

світовій економіці сприяла розвитку національного господарства. Тривале 

збереження внутрішніх загроз економічної безпеки робить більш уразливою 

країну перед зовнішніми загрозами. 

На сучасному етапі розвитку України об'єктивно є присутніми як зовнішні, 

так і внутрішні загрози економічної і фінансової безпеки держави. Особливу 

роль грають зовнішні загрози. Серед головних причин виникнення внутрішніх і 

зовнішніх загроз фінансово-економічної безпеки України, слід виділити 

наступні, приведені в табл. 1. 

Як видно з порівняльної табл. 1 більшість загроз фінансової безпеки або 

співпадають або так чи інакше перетинаються з економічними. Що ще раз 

підтверджує, що фінансова безпека є стратегічною складовою частиною 

економічної безпеки і розглядати їх потрібно в комплексі як основоположну 

складову національної безпеки. 

Усі перераховані загрози дуже негативно впливають на стан захищеності 

економіки України і в сучасних умовах вимагають внесення серйозних 

корективів в організацію системи забезпечення фінансово - економічної 

безпеки України, а також у вітчизняне законодавство. 

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз загроз фінансової і економічної безпеки 

Внутрішні загрози економічної 

Безпеки 

Зовнішні загрози економічної 

безпеки 

1) Розширення межі майнового розшарування 

суспільства. 

2) Криміналізація економіки і суспільства. 

3) Зниження науково - технічного потенціалу 

країни. 

4) Зниження інвестиційної привабливості. 

5) Ослаблення інвестиційно - інноваційного 

іміджу. 

6) Бездіяльність органів місцевого 

самоврядування. 

7) Слабкість інноваційного початку розвитку 

підприємницької діяльності. 

8) Низька конкурентоспроможність і тотальне 

1) Відтік умів за кордон. 

2) Нелегальний вивіз капіталу 

за кордон. 

3) Наростання імпортної 

залежності з 

продовольства і споживчих 

товарів. 

4) Недобросовісна конкуренція. 

5) Відсутність законів, що 

дозволяють в 

повному обсязі протидіяти 

недобросовісної конкуренції. 

6) Знецінення національної 
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згортання 

виробництва. 

9) Різка відмінність у рівні соціально-

економічного 

розвитку регіонів, що руйнує існуючі зв'язки 

між ними і перешкоджає міжрегіональної 

інтеграції. 

10) Посилення міжнаціональної 

напруженості, що створює реальні умови для 

виникнення внутрішніх конфліктів на 

національному грунті. 

11) Загальне порушення єдиного правового 

простору, що 

ведуть до правового скептицизму і 

недотримання законодавства. 

12) Звуження межі середньої тривалості 

життя. Що знижує людський потенціал, тим 

самим роблячи неможливим економічне 

зростання і розвиток промисловості. 

13) Слабка нормативно - правова база. 

14) Корупція в усіх ешелонах влади. 

валюти. 

7) Зниження зовнішньої 

інвестиційної 

привабливості. 

8) Відсутність економічного і 

політичного впливу на процеси 

які відбуваються у світовій 

економіці. 

9) Ослаблення процесів 

інтеграції та налагодження 

економічних зв'язків України з 

країнами СНД. 

10) Слабка інформаційна база. 

11) Зниження військового та 

оборонного 

потенціалу країни, що не 

дозволяє їй при необхідності 

відобразити військовий напад. 

12) Зростання зовнішнього 

боргу. 

Внутрішні загрози фінансової 

Безпеки 

Зовнішні загрози фінансової 

безпеки 

1) Неадекватна фінансово - економічна 

політика держави. 

2) Помилки, зловживання і інші відхилення 

(безгосподарність, різноманітні економічні 

злочини, тощо) в управлінні фінансової 

системи держави. 

3) Скорочення використовуваної ресурсної 

основи у 

фінансово-кредитній сфері діяльності для 

виходу з економічної кризи та успішного 

проведення подальших реформ. 

4) Розвал фінансово-кредитної системи і 

послаблення її 

стабілізуючих функцій у сфері виконання та 

формування бюджету. 

5) Низький рівень соціальної орієнтованості 

економіки. 

6) Падіння платоспроможності населення, 

7) Скорочення ролі внутрішніх соціально-

економічних 

стимуляторів економічного зростання. 

8) Зростання економічної злочинності, 

1) Інтернаціоналізація та 

глобалізація світового 

господарства. 

2) Порушення національних 

пріоритетів 

України в області фінансів 

через просування іноземними 

партнерами вигідних їм 

економічних проектів і 

фінансових програм; 

3) Формування іноземними 

партнерами 

такої структури 

зовнішньоекономічних зв'язків 

з Україною, коли остання 

поступово перетворюється на їх 

сировинний придаток. 

4) Зростання зовнішньої 

фінансової заборгованості 

України, посилення її 

залежності від іноземних 

кредитів. 



104 
 

корупції. 

9) Зростання фінансових втрат в результаті 

збільшення 

масштабів і поглиблення соціальної 

напруженості в сфері економічних відносин. 

10) Недосконалість механізмів формування 

економічної політики держави. 

5) Нерозвиненість ринків 

капіталу та їх 

інфраструктури. 

6) Криза грошової і фінансово - 

кредитної 

систем. 

7) Нестабільність економіки. 

Проведений аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз фінансово-економічної 

безпеки показав, що в інтересах реального соціально-економічного підйому, 

Україні, необхідно переглянути урядовий курс і провести реформи в 

структурній, промисловій, валютній політиці й у використанні 

зовнішньоекономічних зв'язків. 

По-перше: переглянути та удосконалити діючу нормативно-правову базу в 

галузі фінансово-економічної безпеки. На її основі розробити концепцію 

фінансової безпеки України, яка б враховувала специфіку кожного регіону, тим 

самим посилюючи економічну безпеку країни в цілому. 

По-друге: своєчасно забезпечувати бездефіцитний Державний бюджет. 

По-третє: Переглянути податкову політику, у сфері посилення платіжного 

контролю всіх суб'єктів господарської діяльності; 

В-четверте: організувати дієву комісію з контролю за використанням 

бюджетних коштів. 
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РЕАЛІЇ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній час проблема інфляції гостро стоїть у списку проблем 

держави. Вона пов’язана із проблемами безробіття, зайнятості населення, його 

добробутом, а також матеріальним і духовним благополуччям. Особливість 

інфляції є те, що вона стосується кожного і впливає на соціально- економічне 

життя.  

В економіці інфляція проявляється у вигляді грошових знецінень, дефіциту 

товарів, послуг, підвищення загального рівня цін на товари, засоби виробництва 

та послуги, а також девальвацією національної валюти [2]. 

Слід зауважити, що інфляційним явищем не являється зростання цін на 

окремі товари та послуги. Адже ціни на одні товари та послуги  можуть значно 

зрости, а на інші групи товарів можуть залишитись незмінним або навіть 

знизитись, при цьому загальний рівень цін може не змінюватись. 

Основним показником за допомогою якого вимірюється інфляція в країні є 

коефіцієнт інфляції або індекс споживчих цін, який характеризує загальну зміну 

цін на товари і послуги у поточному періоді у порівнянні з минулим. 

Індекс інфляції показує наскільки змінилась вартість фіксованого набору 

товарів і послуг для споживачів у поточному періоді стосовно базисного. 

Споживчий набір впроваджується централізовано, є однаковим для всіх регіонів 

України і являє собою набір самих характерних і важливих для домашнього 

споживання товарів і послуг. 

Показники інфляції можна відобразити у рисунку 1. 

 
Рис. 1 Показники інфляції протягом 2017 року* 

*Джерело: 1. 
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Отже, проаналізувавши рис. 1  можна зробити висновок, що рівень інфляції 

протягом року постійно змінювався. Найменший показник становить 12,2 % у 

квітні, а найбільший 16,4 % у вересні. Такий значний рівень інфляції  перевищив 

прогноз, опублікований у Інфляційному звіті за грудень 2017 року. Це 

зумовлено, насамперед, прискоренням зростання цін на сирі продовольчі 

товари, зростанням виробничих витрат, а також певним пожвавленням 

споживчого попиту. Вищою за прогноз була також і базова інфляція, хоча в 

цілому фундаментальний інфляційний тиск залишався помірним. 

Як бачимо, інфляція - це складний багатопрофільний процес, її  наслідки 

завдають серйозної шкоди економіці країни та її населенню. Інфляційні 

процеси в Україні за досліджуваний період відбулися за різних причин, як 

зовнішніх так і внутрішніх. 

Найбільшої ефективності проведення антиінфляційної політики можна 

досягти лише за умов комплексного використання всіх можливих способів 

боротьби з інфляцією. Інфляційні процеси та економічні кризи не оминули 

жодну країну, проте навіть найважчі з них зазвичай завершувалися оновленням 

економіки та її зростанням. 

Бібліографічний список 

1. Офіційне інтернет представництво Національного банку України. 

URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344 (дата звернення: 

12.02.2018) 

2. Гальчинський А. Теорія грошей. навч.-метод. посібник.-Київ: 

Онова,1998. 

 

Коготюк  І. М. 

к. е. н, в.о. доцент Агрес О.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

Внаслідок  нерозвинутого внутрішнього ринку, банківський сектор 

України має глибинні системні проблеми, які негативно впливають як на 

розвиток діяльності банку так і на економіку країни. 

У періоди несприятливої кон’юнктури зовнішньоекономічних цін або 

відтоку капіталу ці проблеми загострюються. Саме через те що економічна та 

монетарна влада допускає помилки в країні розвивається фінансово- 

економічна, валютна і банківська кризи [1]. 

 До основних проблем українського банківського сектору належать:  

Політична та військова нестабільність, значна інфляція та загальна 

економічна дестабілізація негативно впливають на банківський сектор та 

показники діяльності банків, що працюють на території України. 

На мою думку це є важливим чинником, адже через інфляцію банки на 

території України не можуть отримати максимального прибутку. Також 

економічна ситуація в країні не дають можливості розвиватись банківському 

сектору. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344
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  Важливою проблемою є невиконання банківською системою функції 

головного кредитора для стратегічної структурної перебудови економіки. 

 Банківська система України переважно спрямована на обслуговування 

поточних, перш за все, платіжних потреб економічних суб’єктів і 

короткострокових потреб в обіговому капіталі. Для задоволення інвестиційних 

потреб реального сектору українські банки не мали достатнього обсягу довгих 

ресурсів, внаслідок чого їх можливості впливу вкрай обмежені.[2]  

Також не менш важливою проблемою є неплатоспроможність клієнтів 

банку на території України. 

Через низький рівень доходів та дефіцит бюджетних коштів клієнти 

можуть не повернути кредит що призводить банк до високого ризику 

банкрутства. 

Значну роль відіграє активне втручання НБУ у функціонування 

банківської системи. Не можна дати однозначної оцінки політиці 

«оздоровлення» банківської системи, яку проводить її головний регулятор [3].  

З одного боку, ліквідація неплатоспроможних банків та банків, які 

порушували українське законодавство, повинно позитивно вплинути на 

прозорість банківської системи. З іншого боку, надмірне зменшення учасників 

банківського сектору може призвести до погіршення конкурентного 

середовища та умов надання банківських продуктів. Динаміку зміни кількості 

банків за період 2012-2017 рр. ілюструє рис. 1.1, за даними якого можна робити 

висновок, що останні роки кількість банків суттєво зменшилась. 

Рис. 1. Динаміка кількості банків в Україні 

Проблема зростання недовіри до банків є однією з найбільш актуальних 

на сьогоднішній день. Її сутність полягає в тому, що збільшення недовіри 

населення до банків внаслідок негативного емоційного фону та скорочення 

обсягу коштів у  населення і підприємств призводить до відтоку депозитів, що в 

свою чергу дестабілізує діяльність банків, ускладнюючи процес видачі кредитів 

та розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

На мою думку  банківський сектор України перебуває не в найкращому 

стані але ці проблеми деякою мірою можна вирішити якщо покращиться 

економічне становище в країні. Для вирішення актуальних проблем 



108 
 

банківського сектору та нормалізації його функціонування необхідно 

застосувати систему заходів, спрямованих на загальноекономічну стабілізацію, 

повернення довіри до банківського сектору та підвищення ефективності 

діяльності НБУ у сфері контролю та регулювання банківської системи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Державний бюджет – це один із найважливіших елементів державних 

фінансів. За допомогою державного бюджету здійснюється мобілізація 

фінансових ресурсів і їх використання з метою забезпечення виконання 

функцій держави. Такі операції відображають проведення розподілу і 

перерозподілу ВВП для задоволення потреб суспільства на 

загальнодержавному та регіональних рівнях. Залучення ресурсів до державних 

фондів є основою надання державними установами суспільних благ (товарів, 

робіт, послуг) громадянам. До таких благ, зокрема, відносять: забезпечення 

національної безпеки, правопорядку, судочинства, соціального захисту 

громадян, надання послуг з освіти, охорони здоров'я, сприяння розвитку науки, 

культури, захист прав споживачів та ін. Державні кошти спрямовуються також 

на підтримку конкуренції у розвитку підприємницької діяльності, захист 

навколишнього природного середовища, подолання наслідків стихійного лиха 

та ін. До важливих задач, що вирішуються за допомогою державних коштів, 

належать підтримка розвитку окремих галузей, проведення регулювання 

економіки, здійснення її структурної перебудови, підтримка депресивних 

регіонів тощо. 

Сутність бюджету розкривається при вивченні його як економічної 

категорії та як основного фінансового плану.  

Бюджет як економічна категорія – є основною ланкою державних 

фінансів і важливою складовою фінансової сис-теми в цілому. Бюджет 

держави являє собою сукупність законодавчо регламентованих відносин між 

державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й 

перерозподілу ВВП, а за певних умов — і національного багатства з метою 

http://www.fg.gov.ua/statystyka
http://forbes.net.ua/ua/nation/1413443-prodati-probleminbu-opublikuvav-spisok-zastav-za-kreditami-refinansuvannya
http://forbes.net.ua/ua/nation/1413443-prodati-probleminbu-opublikuvav-spisok-zastav-za-kreditami-refinansuvannya
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формування і використання централізованого фонду грошових коштів, 

призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.  

Бюджет як основний фінансовий план відображає розпис доходів і 

видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави. 

Операції з формування та використання державних фондів здійснюють 

визначальний вплив практично на всі параметри економічного і соціального 

розвитку країни. Зокрема, зміни в проведенні податкової та бюджетної 

політики є важливим фактором динаміки показників сукупного використання 

економічних ресурсів та сукупного попиту. Такі фактори впливають на стан 

платіжного балансу країни, темпи економічного зростання, індекс інфляції, 

динаміку валютного курсу. Важливою є роль бюджету у вирішенні соціальних 

проблем, розподілі доходів, регулюванні економічного розвитку, стимулюванні 

підприємницької діяльності, вирівнюванні економічного розвитку регіонів, 

розвитку інвестиційної діяльності та ін. 

Структура бюджетної системи значною мірою залежить від державного 

устрою країни. Так, держава з федеральним устроєм має федеральний 

(державний) бюджет і бюджети складових частин федерації (штатів, земель, 

кантонів, республік), а також бюджети місцеві (районів, міст, сіл, — залежно 

від адміністративного поділу. В Україні за структурою бюджетна система 

складається з державного бюджету та бюджету адміністративно-

територіальних одиниць, а саме: бюджету Автономної Республіки Крим та 

місцевих бюджетів: обласних, районних, міських, селищних та сільських. Всі 

вони мають дві частини: доходи й видатки.  

Дослідження свідчать, що назріла потреба  навчитись ефективно 

управляти фінансовими ресурсами держави з метою досягнення цілей у 

найбільш економний, ефективний і результативний спосіб, щоб повною мірою 

забезпечити соціальноекономічні потреби і прагнення громадян України. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ 

БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

 

На сьогоднішній день враховуючи складну економічну ситуацію в  нашій 

державі, а також в умовах Євроінтеграції та залучення додаткових коштів 



110 
 

країна перебуває у тяжкому стані і потребує здійснення ефективних реформ у 

сфері проведення фінансової політики. Наявність дефіциту бюджету, залучення 

додаткових коштів і позик призводять до формування зовнішнього державного 

боргу України. 

Саме зовнішній державний борг постає однією з важливих складових 

фінансової системи, інструментом у механізмі макроекономічного регулювання 

та реалізації економічної стратегії держави, а його зростання може стати 

реальною загрозою для фінансової безпеки країни.  

Зростання зовнішнього державного боргу негативно впливає на всі 

елементи фінансової системи країни, погіршується інвестиційна привабливість 

країни, девальвація національної валюти та інфляційні процеси можуть 

спричинити руйнівних наслідків для економіки, поглиблення економічної кризи 

в державі, або до повної втрати державою свого суверенітету, що і обумовлює 

актуальність теми дослідження. 

В сучасних економічних умовах ступінь боргового навантаження та стан 

платоспроможності держави визначаються обсягом зовнішнього боргу та його 

структурою. При цьому зовнішні позики держави є невід’ємним фінансовим 

інструментом, оскільки таким чином відбувається залучення іноземної валюти 

для державних потреб. В даному випадку необхідно проаналізувати поточний 

стан зовнішнього боргу України. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зовнішній борг України 

Аналізуючи динаміку валового зовнішнього боргу України протягом 

останніх 14 років, можна зробити висновок, що в період з 2007 р. по 2014 р. 

відбувалося різке збільшення зовнішнього державного боргу, а починаючи з 
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2015 р. по сьогоднішній час відбуваються незначні, але позитивні зміни в 

зменшення державного зовнішнього боргу (рис.1). 

За перше півріччя 2017 року валовий зовнішній борг України скоротився 

на 6 млрд. дол. США і станом на 1 липня 2017 року становив 115,0 млрд. дол. 

США.  

Загальновідомо, що фінансова безпека держави — це ступінь захищеності 

фінансових інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, 

податкової, валютної, банківської, інвестиційної, митно-тарифної, 

розрахункової та фондової систем, що характеризується збалансованістю, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів.  

Науковці виділяють наступні явища, що посилюють загрозу для фінансової 

безпеки нашої країни: 

– велика боргова залежність держави; 

– критичні обсяги державного зовнішнього і внутрішнього боргів; 

– «тінізація» державної економіки; 

– неофіційна доларизація економіки ( що свідчить про недовіру громадян і 

підприємців до власної валюти, а також про відсутність довіри до монетарної 

політики уряду). 

Основною складовою фінансової безпеки є боргова безпека. Боргова 

безпека – це  рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованостей з урахуванням 

вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх 

запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для 

задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою 

суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи. Основними 

індикаторами, що визначають боргову безпеку, є обсяги внутрішніх і зовнішніх 

боргів держави. [3]. 

За розрахунками експертів Міжнародного Валютного Фонду, максимально 

допустимим розміром зовнішнього боргу для країн з низьким та середніми 

рівнями доходів є 49,7 % ВВП; при перевищенні цього показника ймовірність 

фінансових криз зростає до 66,8 %. Розмір зовнішнього державного боргу 

України дорівнює 80% ВВП країни, це є величезне навантаження на країну. Ряд 

емпіричних досліджень свідчать, що при нагромадженні зовнішнього боргу 

понад 30-35 % ВВП вплив зовнішньо-боргових операцій на економічне 

зростання стає негативним [2]. 

Отже,  на основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, 

що збільшення зовнішнього державного боргу має негативний вплив на 

фінансову безпеку країни та на її економічний розвиток.  Сьогодні велика 

частина видатків бюджету виділяється на погашення боргових зобов’язань, а 

запозичені кошти використовуються не за призначенням і держава потребує все 

більших кредитів. Для забезпечення стабільного розвитку держави 

необхідно удосконалити механізми залучення, погашення та обслуговування 

зовнішнього державного боргу. 
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СУЧАСНІ УМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

    Кредитування сільськогосподарських підприємств відіграє досить 

вагому роль у розвитку як самих підприємств, так і комерційних банків та 

охоплює близько 10% їх кредитного портфеля.  

   Доцільність розвитку банківського кредитування сільськогосподарських 

підприємств свого часу влучно обґрунтував американський професор I. Wright, 

який наголошував на тому, що використання кредитних ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами є більш продуктивним та ефективним, 

ніж у будь-якій іншій сфері діяльності [7]. Однак сучасний стан вітчизняного 

банківського кредитування усе ще не відповідає як потребам самих 

підприємств, так і світовим тенденціям кредитного ринку, тому потребує 

подальшого розвитку та удосконалення.  

 У роботах науковців окреслені теоретико-методологічні засади та 

методичні аспекти розвитку кредитних відносин між комерційними банками та 

сільськогосподарськими підприємствами. Висвітлено особливості формування 

кредитного капіталу та визначення його вартості, складові системи управління 

кредитним ризиком банківських установ, урахування специфіки 

сільськогосподарського виробництва та ефективне використання кредитних 

ресурсів позичальниками.  

   Сучасний розвиток банківського кредитування вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств відбувається за умов впливу багатьох 

негативних факторів, таких як недостатнє становлення чинної кредитної 

системи та недосконалість наявних механізмів її реалізації, неприйнятна 

сільгосппідприємствам ціна кредиту та високий рівень їх індивідуального 

ризику, що широко висвітлено у літературі наукового та прикладного характеру 

[1-4, 6]. 

   Варто відзначити, що комерційні банки тривалий час залишаються 

основними кредиторами сільськогосподарських підприємств, а банківський 

кредит – вагомим джерелом фінансового забезпечення їх функціонування. При 

цьому забезпеченість сільськогосподарських підприємств короткостроковими 
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кредитами є  вищою, ніж середньо– та довгостроковими.  Як свідчать дані 

Національного банку України [5], протягом 2008–2014 рр. від 32% до 50% 

кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям в Україні становили 

кредити строком до 1 року. Залишки коштів на рахунках сільськогосподарських 

підприємств по кредитах строком від 1 до 5 років коливалася від 40% до 53%, а 

строком більше 5 років – від 5% до 12%. При цьому як у короткострокових, так 

і середньострокових переважають кредити, надані в національній валюті.  

  У той же час найбільш проблемними протягом усього досліджуваного 

періоду були середньострокові кредити в національній валюті,суми яких і 

питома вага у всіх прострочених теж є найбільшими. Тому під час розробки 

заходів мінімізації кредитних ризиків комерційні банки мають враховувати цей 

факт і вимагати за ними заставне майно вищої вартості, або ж більш надійні 

гарантії та поруки. 

Отже, основними кредиторами сільськогосподарських підприємств 

залишаються комерційні банки. При цьому деякі з них сприймають 

підприємства АПК, у тому числі й сільськогосподарські, як такі, що можуть 

зберегти стійкість за умов погіршення стану фінансової системи, або й 

підвищити її при збільшенні частки сільгосппродукції у структурі експорту 

України. Однак більшість відмовлялася від агрокредитування. 

  На сучасному етапі лідерами серед банків, що кредитують 

сільськогосподарські підприємства є Райффайзен Банк Аваль та Credit Agricole 

Bank. Крім цього активними учасниками є ProCredit Bank, KredoBank, 

Укрексімбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Банк «Фінанси і кредит» і Банк 

«Київська Русь. У більшості випадків кредитні послуги банків є подібними, 

однак дещо різняться. Найбільш поширеними серед кредитних послуг 

комерційних банків для сільськогосподарських підприємств є кредитні лінії, 

короткострокові кредити на поповнення оборотного капіталу, середньострокові 

кредити на придбання сільгосптехніки та обладнання, а також овердрафт. 

Поступово набувало популярності інвестиційне кредитування, фінансування 

проектів і постімпортне фінансування, гарантії, акредитиви, кредитування на 

основі векселів, лізинг і факторинг. Більшість банків фактично надають 

кредити на поповнення обігового капіталу. 

 У результаті проведеного аналізу встановлено, що комерційні банки є 

основними кредиторами вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Результати дослідження показали, що у розрізі строків серед наданих кредитів 

близько половини є короткостроковими, до 40% – середньострокові і лише 

близько 10% – довгострокові. У розрізі валют переважають кредити в 

національній валюті, а лише серед довгострокових – в іноземній. Аналіз 

проблемної заборгованості засвідчив порівняно високий рівень своєчасного і 

повного виконання боргових зобов’язань сільськогосподарськими 

підприємствами. Встановлено, що протягом досліджуваного періоду на порядок 

скоротилася кількість банків, які кредитують сільгосппідприємства, – нині 

близько 10 банків. Отже, зниження вартості капіталу, розробка нових 

кредитних інструментів і послуг, з урахуванням специфіки агровиробництва, та 
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удосконалення наявних підходів менеджменту сприятимуть по-дальшому 

розвитку банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. 

 

Бібліографічний список 

1. Алексійчук В.М. Кредитне обслуговування АПК : досвід та напрямки 

розвитку / В.М. Алексійчук. – К. : ІАЕ УААН, 2009. – 92 с. 

2. Ґудзь О.Є. Дієвість кредитного механізму щодо розвитку продуктивних сил 

аграрного сектора економіки України в умовах викликів та запитів сьогодення 

[Електронний ресурс] / О.Є. Ґудзь – Режим доступу : 

http://agrofin.com.ua/files/gudz_43.pdf. 

3. Дем’яненко М.Я. Особливості фінансових відносин в аграрному секторі 

економіки [Електронний ресурс] / М.Я. Дем’яненко // Економічні науки. – Серія 

«Облік і фінанси». – Випуск 9(33). – Ч. 1. – 2012. – Режим доступу :  

http://www.nbuv.gov.ua/Portal///Soc_Gum/En_oif/2012_9_1/ 45.pdf. 

4. Непочатенко О.О. Організаційноекономічні механізми кредитування 

аграрних підприємств : [монографія] / О.О. Непочатенко. – Умань, 2007. – 456 

c. 

5. Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання) [Електронний ресурс] : за 

даними Національного банку України – Режим доступу 

http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897. 

6. Swinnen J.F.M. Agricultural credit problems and policies during the transition to a 

market economy in Central and Eastern Europe [Електронний ресурс] / Swinnen 

J.F.M., Gow H.R. – Режим доступу 

:http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1217526012269 

_agricultural_credit_problems_in_ECA_region.pdf. 

7. Wright Ivan. Bank Credit and Agriculture under the National and Federal Reserve 

Banking systems. – McGrawHill Book Company, Inc., New York, 1922. – 341 p. 

 

Соловей Н.А. 

к.е.н, доц. Колодій А.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Питання пенсійної реформи та її втілення у життя є на сьогодні досить 

важливими, що зумовлює чимало дискусій як в наукових колах, так і серед 

пересічних громадян. Серед них найбільш цікавими є питання доцільності чи 

недоцільності введення у дію другого, накопичувального рівня пенсійної 

системи. Критики запровадження вважають, що такі дії можуть призвести до 

руйнації всієї системи пенсійного страхування, так як сумніваються у чесності 

компаній, які управлятимуть накопиченими коштами. Прихильники 

запровадження накопичувальної системи, навпаки, переконані, що лише 

завдяки введенню в дію даної системи можна врятувати економіку країни від 

кризових явищ, а пенсійну систему вивести на якісно новий рівень 
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функціонування. 

Якісний менеджмент системи пенсійного забезпечення залежить від 

багатьох складових, серед яких є низка ризикових і непередбачуваних 

моментів, які мають бути враховані при прийнятті належних управлінських 

рішень. Таким чином, діяльність органів пенсійного забезпечення на 

перспективу повинна забезпечуватись відповідним професійним актуарним 

комплексом, який базується на методах аналізу, прогнозування, економіко-

математичного моделювання. 

Актуарні розрахунки у пенсійному страхуванні базуються на 

моделюванні грошових потоків, оцінці фінансових зобов’язань та 

прогнозуванні коротко- і довгострокових наслідків функціонування даної 

системи. При здійсненні актуарних розрахунків застосовують моделі 

прогнозування фінансового стану солідарної пенсійної системи, 

накопичувальної пенсійної системи, а також інтегровані моделі прогнозування. 

У цих моделях використовуються макроекономічні прогнози рівня інфляції та 

зайнятості населення, темпів зростання реальної середньої заробітної плати, 

мінімальної заробітної плати та фонду оплати праці з урахуванням величини 

максимального розміру заробітної плати, з якої справляються страхові внески, 

розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, дані прогнозу 

демографічної ситуації та припущення щодо зміни ставок внесків на 

обов’язкове державне пенсійне страхування для працівників і роботодавців, 

перерозподілу розмірів цих ставок між солідарною та накопичувальною 

пенсійними системами [3]. 

Спершу всі розрахунки виконуються з врахуванням припущення щодо 

незмінності діючого законодавства. Пізніше, проводиться прогноз та відповідні 

розрахунки з коригуванням на зміни передбачені доповненнями та змінами у 

пенсійному законодавстві. У 2015 р. такі розрахунки проводили експерти 

Світового банку, USAID, НДІ Міністерства соціальної політики України, 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 

громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» і фахівці державного 

підприємства інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного 

фонду України». Були проведені прогнозні актуарні розрахунки щодо оцінки 

впливу законодавчих ініціатив Уряду України з пенсійної реформи на 

фінансовий стан та основні параметри пенсійної системи у короткостроковій та 

довгостроковій перспективі [1]. 

  Результати проведених розрахунків дають змогу зробити деякі висновки, 

щодо оцінки розвитку реформованої пенсійної системи. Зокрема, чисельність 

пенсіонерів стосовно застрахованих осіб у довгостроковій перспективі 

становитиме 95-97%, тобто майже 1:1, а за песимістичним прогнозом – більше 

130%. На сьогодні чисельність пенсіонерів становить 12,2 млн осіб, кількість 

застрахованих осіб – 11 млн. Також, варто звернути увагу на той факт, що на 

сьогодні внески сплачують близько 65% зайнятих, відповідно, у майбутньому 

ситуація може змінитися, і майже 40% людей пенсійного віку можуть не 

одержати право на страхові пенсії. Таким чином, зростатимуть видатки на 

виплату державної соціальної допомоги особам літнього віку, які не здобули 
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право на страхову пенсію. 

  Діючий на сьогодні механізм індексації призначених пенсій дає 

можливість швидко досягти бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду 

України вже у 2019-2020 роках. У довгостроковій перспективі загальні 

стандарти для пенсіонерів поступово погіршуються як наслідок сучасного 

механізму індексації пенсій, який не забезпечує підтримку купівельної 

спроможності і нівелює диференціацію їх розмірів залежно від страхової участі. 

  Коефіцієнт заміщення в солідарній системі вже на початку 2030-х років 

може знизитись до 22-25%, а у довгостроковій перспективі навіть теоретично 

не перевищуватиме 30%. 

Необхідність запровадження другого рівня зазвичай пов'язується з 

чотирма ключовими чинниками-сподіваннями: 1) демографічний – в умовах 

старіння населення необхідна диверсифікація механізмів фінансування 

пенсійних виплат; 2) інвестиційний – пенсійну систему необхідно інтегрувати в 

національний економічний механізм, перетворити на джерело довгострокових 

«дешевих» інвестицій і чинник макроекономічної стабільності; 3) фінансовий – 

«приватизація» частини солідарної пенсійної системи дасть змогу у 

майбутньому зменшити тягар державних соціальних зобов'язань; 4) політичний 

– участь у другому рівні великої кількості ринкових і громадських суб'єктів має 

послабити залежність пенсійної системи від політичних втручань, надати їй 

певний імунітет [2]. 

Важливість використання актуарних розрахунків у пенсійному 

страхуванні на сьогодні є об’єктивною необхідністю. Вони дають змогу 

визначити здатність будь-якої пенсійної програми виконувати свої зобов’язання 

перед застрахованими особами, а також показати наскільки ефективно 

інвестуються накопичені кошти, якими є розміри страхових внесків та 

винагород за управління різними видами активів. 
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ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ БІЗНЕС-АНАЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В сучасних глобалізаційних умовах  ефективна підприємницька 

діяльність вимагає координації, цілеспрямованості та впорядкованості своїх дій 

та рішень, що вимагає кваліфікованого персоналу та наявності в них 

відповідного рівня професійних компетенцій. Наразі спостерігається тенденція 

виконання одним фахівцем обов’язків за сумісництвом декількох посад, що не 

дає ефективного розвитку або нівелює на підприємстві особу-експерта, яка 

займається безпосередньо аналізом, прогнозуванням та вирішення бізнес-

процесів, від чого в майбутньому залежить і прийняття бізнес-рішень. Великі 

підприємства мають більшу ресурсну базу та створюють профільний відділ, що 

гарантує забезпечення інформацією, яка має проаналізовану структуру. Тому, з 

метою досягнення успішної діяльності, незалежно від розмірів підприємства, 

слід залучати до складу свого персоналу або зовнішнього незалежного фахівця 

на непостійній основі, або приймати на роботу фахівця в галузі аналізу, зокрема 

бізнес-аналітика, який в змозі адекватно і швидко аналізувати, обробляти та 

робити необхідні висновки з представленої інформації. Таким чином, можна 

сказати, що поки професія бізнес-аналітика в Україні починає формуватися та 

стейкхолдери починають розуміти її вагомість та значимість в прийняті бізнес-

рішень. 

Значний внесок у розробку теоретичних та методичних аспектів бізнес-

аналітики внесли такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.Бариленко, 

І.Корніпаєв, Н.Паклін, В.Орешков, М. Ротер, Д. Шук, Л. Расселл Дж. Еддісон. 

Однак зростання ролі бізнес-аналітика в діяльності суб’єктів господарювання в 

значній мірі зумовлює подальші дослідження специфіки їх роботи та вимог до 

їх професійних компетенцій. 

На даний момент, в Україні замість поняття «бізнес-аналітик» частіше 

використовують поняття «бізнес-консультант». Більш того, у класифікаторі 

професій ДК 003:2010, чинного від 01.11.2010 р., взагалі немає поняття як 

бізнес-аналітика, так і бізнес-консультанта. Єдиним, що може підходити, є 

спеціальності групи 2419.2 – «консультант», а також «консультант з 

ефективності підприємництва». Принагідно зазначаємо, що в аналогічному 

класифікаторі професій ЄС також немає виокремленого поняття проведення 

бізнес-аналізу. Також, опосередковану присутність ми знайдемо у M70.2.2 

«Business and other management consultancy activities», тобто «заходи з бізнес- та 

управлінських консультацій» [3]. 

У своїй публікації «Business Analysis» Дебра Пол, Дональд Йетс та 

Джеймс Кадл зазначають, що не дивлячись на розуміння організаціями переваг, 

які бізнес-аналіз здатний надати, до сих пір немає чіткого визначення його меж, 
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що породжує дискусії, адже дисципліна бізнес-аналізу знаходиться на стадії 

формування [2; c. 3]. 

Міжнародний Інститут Бізнес-Аналізу (IIBA, International Institute of 

Business Analysis) визначає бізнес-аналітика «як посередника між 

зацікавленими особами для збору, аналізу, комунікації і перевірки вимог щодо 

зміни бізнес-процесів, регламентів і інформаційних систем. Бізнес-аналітик 

розуміє проблеми і можливості бізнесу в контексті вимог і рекомендує рішення, 

що дозволяють організації досягти своїх цілей» [4]. 

Головна задача бізнес-аналітика – виявити проблеми бізнесу замовника і 

знайти максимально ефективне її вирішення.  

Що стосується функцій бізнес-аналітика, то не існує постійних, їх набір 

може змінюватися в залежності від компанії, сфери зайнятості, проекту і т.п. 

Але існує певна градація обов’язків, з якими буде зустрічатися, а саме: 

– аналіз бізнес-потреб замовника; 

– складання вимог до майбутнього продукту (спілкування з 

зацікавленими особами – розробниками, клієнтами, кінцевими користувачами); 

– аналіз вимог (застосування різних методологій і нотацій – 

прототипування, анкетування, опитування, мозковий штурм, аналіз наявних 

документацій, конкурентів); 

– аналіз проблемних областей та пропозиції для поліпшення; 

– формалізація вимог (поділ вимог на бізнес-, функціональні, 

нефункціональні, написання специфікації вимог); 

– управління вимогами (обробка запитів на зміну, аналіз і опис впливу на 

наявні вимоги); 

– трансляція вимог між розробниками та клієнтом. 

Робочий процес аналітика складається з ланцюжку послідовних дій: 

отримує дані і займається їх детальним опрацюванням; складає певні 

припущення і тези для подальшої роботи; перевірка вищезазначених пунктів 

підкріплюється чіткими обґрунтуваннями, проектами і методичними 

роботами); формулювання висновку; подача висновків на розгляд керівництву. 

У всьому цьому фахівцеві допомагають спеціальне програмне забезпечення та 

інші сучасні методи обробки даних.  

Перспективи кар’єрного розвитку бізнес-аналітика можуть бути різними, 

систематизувавши можливі варіанти маємо: 

Таблиця 2 Можлива кар’єра бізнес аналітика 

Найменування 

посади 

Вимоги до досвіду 

роботи 

Завдання 

Молодший бізнес-

аналітик 

0-2 роки досвіду 

аналітичної 

роботи, досвід роботи в 

даній території або в 

в області ІТ є 

перевагою 

Виявляє і документує 

вимоги в рамках 

невеликих проектів частіше 

всього під керівництвом 

більш 

досвідченого бізнес-

аналітика 

Бізнес аналітик 2-5 років досвіду різної Виявляє, аналізує і 
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аналітичної роботи документує вимоги для 

середніх і великих проектів. 

Працює разом з проектним 

менеджером для визначення 

кордонів проекту 

Старший бізнес-

аналітик 

5-10 років досвіду 

різної 

аналітичної роботи 

Виявляє, аналізує і 

документує вимоги для 

великих, комплексних 

проектів. керує роботою 

молодших аналітиків. 

Взаємодіє з замовником 

з метою розробки та 

впровадження нових 

продуктів 

Бізнес-

консультант 

більше 10 років досвіду 

різної 

аналітичної роботи 

Сприяє бізнесу в 

стратегічному плануванні, 

розвитку бізнес-кейсів і під 

впровадженні нових 

продуктів. 

Джерело: складено на основі власних досліджень 

Роль аналітика вимагає численних навичок, тому роботодавці особливо 

цінують наявність сертифікацій. Підтвердження того, що ви відвідали тренінг 

з бізнес-аналізу і маєте теоретичні знання, свідчить про те, що вам відомі 

відповідна термінологія і техніки. Це завжди буде плюсом для роботодавця 

і допоможе фахівцю пристосовуватись при зміні проекту.  

 

 
Рисунок 2. Середня заробітня плата бізнес-аналітика в Україні 

Джерело: складено на основі [1] 

За даними Агентства з працевлаштування, рівень середньої місячної 

заробітної плати за 2015-2016 рр. бізнес-аналітиків в Україні становить близько 

10 тис.грн, або 400$ [1] (рис.2). Варто зазначити, що в США середньомісячна 

заробітна плата бізнес-аналітика становить 7336 $ [5,6]. 

Отже, сьогоднішній курс на глобалізацію зумовлює нові вимоги до 

ведення дієвого бізнесу та змушує підприємства до адаптації існуючим умовам. 
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Новітні бізнес-процеси характеризуються значним збільшенням обсягів 

інформації, високою мобільністю, новими проявами взаємного впливу суб’єктів 

ринку і, відповідно, новими управлінськими ризиками. Професії бізнес-

аналітика є притаманним динамізм через зміни в суспільстві, що постійно 

прискорюються і вимагають швидкої адаптації до нових умов. Ця професія 

зміцнює свої позиції в суспільстві, набуває значимості і визнання, але в той же 

час, постійно зростають вимоги до фахівців, що робить її однією з найбільш 

складних і цікавих в сучасних умовах розвитку суспільства.  

Зростає роль бізнес-аналітика в Україні як у фахівці по виявченню потреб 

організацій та створенні рекомендацій щодо їх задоволення. Найбільш 

затребуваними бізнес-аналітики є в організаціях, що займаються наданням 

послуг з аутсорсингу інформаційних технологій. 
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ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Насамперед фінансова стійкість досягається за умови виконання 

конкретних заходів, які націлені на ефективне формуванням, розподіл і 

використання фінансових ресурсів, з одночасним збереженням 

платоспроможності, яка є зовнішнім проявом стійкості підприємства.  

Тому, саме зараз, у період постійних реформ та складним політичним 

становищем нашої держави основним із завдань будь-якого підприємства 

виступає забезпечення та управління його фінансовою стійкістю. Для 

досягнення даної мети виникає необхідність у виявленні та аналізі факторів, які 

впливають на фінансову стійкість підприємства. 

http://ec.europa.eu/competition/
https://www.work.ua/
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Більшість видів економічної діяльності у 2016 році мають негативні 

значення власного оборотного капіталу. Винятком є такі галузі, як сільське, 

лісове та рибне господарство; фінансова та страхова діяльність; освіта; оптова 

та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Для 

решти галузей характерне зниження обсягів власного оборотного капіталу, що є 

негативною тенденцією та не сприяє підвищенню фінансової стійкості.  

Одним із найважливіших показників для підприємств є коефіцієнт 

фінансової автономії (незалежності). Протягом 2012-2016 р.р. коефіцієнт 

автономії мав тенденцію до зниження з 0,351 у 2012 р. до 0,245 у 2016 р., що 

свідчить про посилення фінансової залежності суб’єктів господарювання від 

кредиторів та переважне формування джерел фінансування їх діяльності за 

рахунок зобов’язань. Таке скорочення частки власного капіталу в структурі 

джерел фінансування може розглядатися як наслідок зниження рентабельності 

діяльності підприємств України в цілому та, відповідно, зменшення 

можливостей щодо поповнення власних коштів за рахунок капіталізації чистого 

прибутку. 

Також є важливим коефіцієнт фінансової залежності. Слід зазначити, що 

його  значення по підприємствах України протягом 2012-2016 рр. значно 

перевищують нормативні, що вказує на дуже високу залежність українських 

підприємств від зовнішніх джерел фінансування та значні ризики їх фінансовій 

стійкості. 

Коефіцієнт фінансової стійкості дозволяє визначитити, яка частина активів 

фінансується за рахунок довгострокових джерел фінансування – власного 

капіталу та довгострокових позикових фінансових ресурсів. Високе значення 

показника свідчить про низький рівень ризику втрати платоспроможності та 

хороші перспективи функціонування підприємства. Нормативним є значення 

0,7–0,9 [3]. Значення коефіцієнта фінансової стійкості українських підприємств 

не відповідали нормативу протягом аналізованого періоду і знизилось з 0,517 у 

2012 році до 0,415 у 2016 році. Негативна динаміка значень даного коефіцієнта 

спостерігалась у майже у всіх видах діяльності. Це вказує на високий ризик 

втрати платоспроможності підприємств цих сфер діяльності.  

Тому для забезпечення фінансової стійкості, насамперед, підприємству 

необхідно визначити всі фактори, що діють на його господарську діяльність, з 

метою запобігання виникненню негативних наслідків їхнього впливу на 

підприємство в цілому. А для виявлення рівня незалежності підприємства від 

зовнішніх джерел, можливості отримувати прибуток в умовах економічної 

самостійності, а також вірогідності збереження такого стану підприємства, 

необхідно проводити аналіз фінансової стійкості за допомогою усієї системи 

показників. 

Важливішими індикаторами фінансової стійкості як інструмента ранньої 

діагностики є наявність власних оборотних коштів, позитивна величина яких 

свідчить про розмір оборотних активів, покритих за рахунок власного капіталу, 

джерелом цього результату є чистий прибуток. З метою характеристики 

забезпеченості фінансового результату грошовими коштами, як джерела 

фінансування, у діючу аналітичну практику слід ввести коефіцієнт монетизації 
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як співвідношення позитивного чистого грошового потоку до чистого прибутку 

[2, с.20]. 

Отже очевидно, що українським підприємствам складно забезпечити 

достатній рівень фінансової стійкості у кризових умовах господарювання. 

Необхідно здійснювати заходи для забезпечення раціональної структури 

капіталу підприємств, розширення можливостей щодо нарощення власного 

капіталу, в першу чергу за рахунок капіталізації прибутку та залучення 

інвестиційних ресурсів. Особливе значення тут має формування сприятливого 

інвестиційного клімату та бізнес-середовища. У перспективі необхідно 

здійснювати подальші дослідження в напрямі визначення кращих методик 

оцінювання фінансової стійкості, які б дали змогу вчасно виявити причини 

фінансової дестабілізації та розробити ефективні заходи щодо їх усунення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОДАТКІВ 

У ЗАХІДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

  У західній літературі виникнення поняття податків пояснюється з точки 

зору  трьох основних позицій, які згодом переросли у концепції виникнення і 

функціонування податків – договірно-правової, фіскального обміну та силової 

концепції. Так на думку В.Андрущенка [1], суть першої з концепцій полягає 

укладанні взаємовигідного договору між платниками податків та державою, 

крім того оподаткування може виступати різновидом ринкової угод за якої 

держава надає суспільству визначені послуги в обмін на обовязкові платежі. 

Але найбільш вірогідною видається саме суть силової концепції як 

основоположної при створенні системи оподаткування незалежно від устрою 

чи форм державного управління. Суть даної концепції західними вченими 

характеризується як безальтернативний вибір для членів суспільства які хочуть 

в ньому проживати і здійснювати діяльність. Тобто, держава надаючи послуги 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%20%D0%84$
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%9670731
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%9670731
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fub_2016_1_3
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суспільству, в односторонньому порядку, визначає хто, коли і яким чином буде 

сплачувати обовязкові платежі. Звідси і визначення податків, на нашу думку, 

доречне наступне: податок - це обов'язковий платіж, який стягується до 

бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безспірному 

порядку.                                                                                                                          

    

  Формування та вдосконалення фіскальних концепцій стало можливим 

завдяки еволюційному розвитку державних фінансів. Фінансовою основою їх 

виступають податки. З давніх давен застосовувались різноманітні податки та 

збори - на будинки, на землю, на рабів, на тварин, на бджіл, подушні податки, 

податки на бороду, тощо. По мірі виникнення певних спільнот в тому числі і 

держав виникала потреба у їх фінансовому забезпеченні. Одними з перших 

видів такого фінансового забезпечення вважалися пожертвування, десятина, 

повинність, дань. Ці збори дозволяли концентрувати та використовувати 

матеріальні запаси, грошові нагромадження для потреб правління, власного та 

найманого війська, будівництва храмів тощо [2]. 

  На думку багатьох, оподаткування як система, набула своїх характерних 

рис ще в Стародав¬ньому Римі. Гроші Риму зберігалися в касі Сенату і 

витрачались тільки на підставі підписаного сенатського декрету. Один раз на 

п'ять років визначався майновий стан жителів держави і таким чином громадян 

відносили до різних класів фінансового забезпечення. Отже, ще тоді 

закладалися перші підвалини для шкали оподаткування податками в залежності 

від доходів. Таким чином формувався принцип соціальної справедливості – 

податок сплачувався в залежності від розміру доходу чи майна. Обов'язковим 

було також декларування усього власного майна та доходів. За ухилення від 

декларування майна, жителів Риму позбавляли всіх прав і продавали в рабство. 

Таким чином, створювалась система, яка дозволяла правителям чітко 

контролювати як майно та доходи громадян, так і в повній мірі наповнювати 

казну держави. Ще до нашої ери римський імператор Август Октавіан заснував 

так звані фінансові установи, які контролювали процес оподаткування і 

ймовірно стали прототипами для теперішніх фіскальних 

служб.                                                                                                          

  Досить тривалий еволюційний період у сфері оподаткування дає 

можливість відзначити праці видатних закордонних вчених, які зробили свій 

внесок у світову теорію оподаткування та формування відповідних концепцій. 

До творців цієї теорії можна віднести - А.Сміта, У.Петті, Д.Рікардо, Д.Кейнса, 

Д. Міробо, Ф. Юсті, П. Веррі, А.Вагнера, Ф.Нітті, П.Самуельсона, К.Вікселя, 

А.Штейна, Й.Шумпетера, А.Лаффера. Заслугою А.Сміта щодо теорії 

оподаткування вважають формулювання та обґрунтування принципів 

оподаткування, які залишаються актуальними і на даний час. Класичні 

принципи оподаткування А.Сміта активно доповнювалися Д.Мірабо, Ф.Юсті, 

П.Веррі на предмет того, що податки не повинні надто зменшувати доходи 

платників, а також стримувати розвиток промисловості, торгівлі, підвищення 

рівня суспільного добробуту населення тощо. А.Вагнер у своїх дослідженнях 

довів потребу в необхідності оподаткування капіталу [2]. Американський 
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економіст А.Лаффер встановив математичну залежність доходів бюджету від 

ставок податків - збільшення податків за рахунок підвищення ставок на 

певному етапі не компенсує скорочення доходів, яке відбувається за рахунок 

зменшення оподатковуваної бази. Таким чином, протягом XVII-XX століть 

науковцями та державними діячами за кордоном були сформовані фактично дві 

консолідовані фіскальні концепції. Концепція «необхідного зла 

основоположниками якої вважають А.Сміта, Д.Рікардо» та концепція 

«фіскального обміну» яку презентував Д.Бюкенен у середині 80-х років 

минулого століття [1].                                                                                      

  Таким чином представники різних шкіл економічно-фінансової думки в 

основу фіскальної концепції покладають фактурну інтерпретацію яка 

притаманна їхньому теоретичному баченню, вимогам часу та національним 

особливостям. І саме західними вченими сформовані класичні концепції 

оподаткування та започатковані тенденції менеджменту податків які 

використовуються усіма державами світу включаючи і Україну при побудові і 

розвитку системи оподаткування.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність сучасного підприємства пов’язана із ризиком та можливими 

втратами, у зв’язку з цим, у підприємства виникає необхідність у певному 

інструменті, який зможе вираховувати ризик для даного підприємства та 

знаходити спосіб мінімізувати витрати. Цей інструмент – механізм ризик-

менеджмент. Володіння даним інструментарієм забезпечує суб’єкту 

підприємництва можливість адекватно реагувати на загрози, через розробку і 

реалізацію ефективних стратегій поведінки, здійснення відповідних запобіжних 

заходів. 

Формування механізму ризик-менеджменту на підприємстві – це одна з 

головних умов ефективної діяльності суб’єкта господарювання. Наприклад, у 

європейських країнах менеджмент ризиків підприємства вважається 

невід’ємною складовою системи управління підприємством у цілому. Адже для 

прийняття будь-яких управлінських, стратегічних, інноваційних, інвестиційних 

рішень потрібно проводити ґрунтовний аналітичний аналіз, проведення 

ідентифікації, оцінки та подальшого коригування ступеня ризику.  
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Найбільш поширеним є визначення ризик-менеджменту як системи 

управління ризиком та економічними, а саме фінансовими відносинами, що 

виникають у процесі управління [1]. 

Управління ризиком – багатоетапний процес, мета якого зменшити чи 

компенсувати збитки для об'єкта при настанні несприятливих подій [3, с. 16]. 

Тому, визначення ризик-менеджмент, можна розуміти як управління 

підприємством в цілому з урахуванням впливу ризиків за допомогою процесу їх 

ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору й використання методів 

нейтралізації їх наслідків з метою досягнення оптимального співвідношення 

між рівнем ризику та стратегічними можливостями підприємства.  

Більшість великих компаній в розвинутих країнах світу мають у штаті 

спеціального менеджера з ризику, який поділяє відповідальність за ризиковані 

рішення з іншими менеджерами компанії (маркетологом, менеджером із 

персоналу, інженером із техніки безпеки). Він знаходиться в рядах перших 

помічників вищого керівництва. Ризик-менеджер поряд із відповідними 

спеціалістами приймає участь в прийнятті ризикових рішень (видача кредитів, 

вибір об’єкту інвестування тощо) та шукає способи уникнення небажаних 

ризиків [2]. 

У країнах із розвиненим підприємницьким середовищем управління 

ризиком широко поширене. Останніми роками цим активно займаються і в 

Україні. Для вітчизняних підприємств управління ризиком через низку 

об’єктивних обставин є набагато складнішим питанням, ніж для зарубіжних. 

Вітчизняні бізнес-технології знаходяться на стадії формування.   

Загалом, ризик-менеджмент виступає як інструментарій реагування на 

зміни економічного середовища функціонування підприємства, що 

визначається як сукупність управлінських дій упорядкованого характеру, 

спрямованих на виявлення, аналіз і регулювання ризиків. Управління ризиком 

можна розглядати як процес впливу на об'єкт господарювання, при якому 

забезпечується максимально широкий масштаб охоплення можливих ризиків, 

попереджувальні а запобіжні дії, їх обґрунтоване врахування при прийнятті 

управлінських рішень та зведення ступеню впливу виявлених ризиків до 

мінімальних. 

Особливості формування механізму ризик-менеджменту на підприємстві 

визначається за допомогою процесу управління ризиками господарської 

діяльності, який можна представити у вигляді таких етапів: визначення мети 

ризикованих подій; діагностика проблеми; аналіз ризиків; розробка та 

впровадження основної програми дій щодо коригування ступеня ризику; 

моніторинг і контроль процесу управління ризиками та відповідних їм 

ключових процесів. 

Отже, формування механізму ризик-менеджменту необхідне для 

забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень для досягнення 

цілей підприємства. Даний механізм дає змогу скоригувати стратегію розвитку 

підприємства з урахуванням ступеня ризику, підвищити результативність їх 

функціонування. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ 

РИЗИКІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сьогодні головною метою діяльності підприємства є досягнення 

максимального прибутку, оскільки саме прибуток є основою та джерелом 

коштів, що забезпечують інноваційний розвиток. Питання прибутковості як 

узагальненого відображення позитивних результатів діяльності підприємства в 

абсолютному й відносному вимірі, займають важливе місце у системі 

теоретичних досліджень фінансово-економічного спрямування. Він є 

внутрішнім джерелoм фoрмування фінансoвих ресурсів, які забезпечують 

розвитoк підприємства, а такoж які захищають його від банкрутства. Але 

підприємницька діяльність завжди пoв’язана з ризикoм. Як правилo, 

найбiльший прибутoк принoсять oперації з пiдвищеним рiвнем ризику. 

Oдночасно зі збільшенням рівня ризику зрoостає загрoза втрати фінансoвoї 

стійкoсті. 

На сьогодні ми можемо спостерігати фінансову кризу, яка впливає на 

формування деструктивних змін у багатьох галузях національного 

господарства, а також на зниження прибутковості діяльності суб'єктів 

господарювання. 

Ключову роль в управлінні підприємством відіграє його діяльність в 

умовах жорсткої ринкової конкуренції. Найважливішим для підприємства є 

формування ефективної системи управління операційною, фінансовою та 

інвестиційною діяльністю з урахуванням циклічності ринку, оскільки обсяги 

попиту, реалізації, грошових потоків прибутку на мікроекономічному рівні 

суттєво залежать від стадії макроекономічного циклу. 

А. Дагаєв виділяє три основні види ризику, пов’язаного зі здійсненням 

інновацій:  

– технічний ризик, пов’язаний із недостатнім технологічним 

опрацьовуванням проекту;  

– комерційний ризик, пов’язаний із невизначеністю частки продукту на 

потенційному ринку; 

– екологічний, який полягає в непередбачених наслідках дії продукту на 

навколишнє середовище [1].  
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Управління підприємницьким ризиком є складовою управління 

прибутком підприємства. Для ефективного вирішення проблеми з ризиком, 

спочатку треба визначити його ступінь загрози: 

-  допустимий – загрожує втратою більшої частини прибутку;  

- критичний – загрожує втратою всього прибутку;  

- абсолютний (катастрофічний) – загрожує банкрутством та втратою 

всього майна підприємства.  

Врахування ризику здійснюється при встановленні ставки дисконтування 

при визначенні внутрішньої вартості фінансових інструментів та теперішньої 

вартості майбутніх грошових потоків. 

Ризиками необхідно управляти, тобто проводити певні заходи щодо 

зниження імовірності їхнього наступу, а також зменшення втрат від їхнього 

наступу. [2] 

Одним із заходів запобігання появи ризиків є їх «нейтралізація». Це 

система захoдів фiнансового, oрганізаційного та правoвого характеру з метoю 

зіставлення результатів підприємницької діяльності з відповідним рівнем 

фінансoвого ризику. Існують такі фoрми нейтралiзації : страхування 

фінансoвих ризиків (самoстрахування і кoмерційне страхування), 

диверсифiкація фiнансoвих ризикiв (oптимізація прийняття управлінських 

рішень з метoю зменшення ризиків), хеджування фінансoвих ризиків на оснoві 

пoхідних цiнних паперiв (форварди, ф'ючерси, варанти та опціони) [3]. 

Отже, прибуток є важливою економічною категорією та має значну роль 

в розвитку підприємства на яку впливають процеси, що відбуваються в 

навколишньому середовищі, у сферах виробництва й розподілу суспільного 

продукту та національного доходу.  

Для більш ефективного управління прибутком та підприємством в 

цілому, необхідно для початку вдосконалити існуючі інструменти управління 

та створювати достойні умови для того щоб підприємство могло існувати та 

приносити великі доходи, але доки суб'єкти господарювання не будуть 

стратегічно прогнозувати всі напрямки своєї діяльності і не почнуть вміло 

керувати ризиками, вони не зможуть не тільки отримувати прибуток, але й 

просто існувати. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯК ВАЖЛИВІ 

ЧИННИКИ ЗАПОБІГАННЮ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Питання банкрутства підприємств є досить актуальним на сьогоднішній 

день, особливо в період макроекономічної нестабільності, коли підприємства не 

здатні ефективно функціонувати і в результаті припиняють свою діяльність. 

Згідно даних OpenDataBot 1524 компанії були визнані банкрутами у 

2016 році в Україні [1]. Враховуючи ці дані питання щодо запобігання 

банкрутству підприємства є надзвичайно актуальним і одним з рішень цього 

питання є своєчасна та правильна оцінка і аналіз ліквідності та 

платоспроможності. 

В процесі діяльності підприємство піддається впливу як зовнішніх 

факторів – ефективність умов створених державою, так і внутрішніх – здатність 

підприємства правильно оцінити фінансово-економічну діяльність, зокрема 

платоспроможність та ліквідність. Варто зазначити, що залежно від характеру 

ці фактори можуть бути позитивними і негативними. Вплив останніх і доводить 

підприємство до банкрутства. Тому, для ефективної роботи підприємству 

потрібно постійно покращувати рівень  фінансових показників. Ліквідність та 

платоспроможність є одними із основних  та дуже важливих економічних 

показників підприємства. Вони  забезпечують стабільну діяльність та фінансову 

стійкість, впливають на існування підприємства, тому що дуже часто 

припиняється діяльність підприємств через нестачу коштів. Тому, правильне та 

своєчасне оцінювання ліквідності та платоспроможності є актуальним з метою 

запобігання банкрутства. 

Значення ліквідності та платоспроможності пов’язані, однак різні за 

змістом. Лахтіонова Л. А. трактує поняття "платоспроможності" так:  

можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити 

свої строкові зобов’язання [2, с.238], а Серединська В.М., Загородна О.М., 

Федорович Р.В. – готовність підприємства своєчасно виконувати свої платіжні 

зобов’язання [3, с.484].  Ліквідність можна розглядати, як час, необхідний для 

продажу активу, і суму, одержану від продажу активу. Н.М. Давиденко 

зазначає, що ліквідність характеризує механізм перетворення фінансових або 

матеріальних активів у грошові кошти з метою своєчасного виконання 

зобов'язань [4, с.37]. В.М. Вовк розуміє під ліквідністю здатність активу до 

швидкого перетворення на грошові кошти [5, с.170]. 

Вищенаведені поняття, дають чітке розуміння важливості своєчасної 

оцінки та аналізу показників платоспроможності і ліквідності в процесі 

діяльності підприємства, щоб запобігти банкрутству. Враховуючи це, 

підприємствам слід впроваджувати заходи, які запобігають банкрутству. Це 

заходи пов'язані з ефективним управлінням його фінансово-господарської  

діяльністю, стратегічними та тактичними цілями і способом  їх реалізації. 
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Можна виділити такі основні заходи для запобігання банкрутства: 

забезпечити ліквідність і платоспроможність за рахунок найбільш 

раціонального поєднання власних джерел отримання коштів з позиковими, 

оптимізації активів підприємства; підвищити рентабельність і прибутковість до 

такого рівня, щоб перекривались всі потреби як основної діяльності компанії, 

так і інвестиційно-фінансової. 

Головною метою впровадження таких заходів є вчасне виявлення і 

ліквідація недоліків у фінансовій діяльності підприємства, пошук шляхів для 

поліпшення фінансового становища, підвищення платоспроможності. 

Своєчасна та правильна оцінка важливих економічних показників, одними з 

яких є платоспроможність та ліквідність, не тільки дає змогу визначити 

поточний фінансове становище підприємства але й забезпечує запобіганню 

банкрутству. Отже, чим вищі фінансово-економічні показники, зокрема 

платоспроможність  та ліквідність, тим більше підприємство є  незалежним від 

несподіваної зміни ринкової кон'юнктури, а відповідно менший ризик стати 

банкрутом. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

 

Фінансовий менеджмент треба розглядати 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 

https://opendatabot.com/blog/31-bankruptcy
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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. Автори 

підручника "Фінанси підприємства'' за редакцією А. М. Поддєрьогіна 

стверджують, що зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному 

використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних 

цілей підприємства [4].Фінансовий механізм підприємства - це система 

управління фінансами та фінансовими відносинами через фінансові важелі за 

допомогою фінансових методів . 

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. 

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). 

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов 

здійснення грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і 
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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. 

Отже, елемент завжди є структурною частиною будь-якої системи. 

Наприклад, для фінансів 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. 

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.  

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. 

Фінанси підприємств є грошовими відносинами, що пов'язані з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів 

підприємства. 

Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть 

рухом фінансових ресурсів та відносин, що виникають у результаті такого руху, 

залежить майбутнє підприємства. Некваліфіковані фінансові рішення можуть 

призвести до скорочення обсягів виробничо-господарської діяльності, а то й до 

повного краху підприємства. 
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Виважені рішення, які ґрунтуються на всебічному аналізі зовнішніх і 

внутрішніх чинників, які визначають фінансово-господарську діяльність 

підприємства, забезпечать його стабільне економічне зростання та стійкий 

інтерес до нього інвесторів. 

У цілому, система управління фінансами підприємства, розроблена 

кваліфікованими фінансовими менеджерами, яка відображує сучасні погляди на 

управління корпоративними фінансами, використовує результати фінансового 

аналізу і включає складання та реалізацію стратегічних та операційних планів, 

виступає основною передумовою ефективної фінансово-господарської 

діяльності й економічного зростання підприємства. 

Система управління фінансами підприємства включає прийняття 

фінансових рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства а 

також фінансовими відносинами, які виникають у процесі руху фінансових 

ресурсів. Діяльність фінансового менеджера, який приймає ці рішення, 

концентрується на вирішенні питань, пов'язаних з формуванням, розподілом та 

використанням фінансових ресурсів, тобто з кругообігом капіталу на 

підприємстві. Вона охоплює всі види діяльності підприємства — операційну, 

фінансову та інвестиційну. 

У процесі формування фінансових ресурсів і фінансової діяльності 

менеджер приймає рішення щодо структури та обсягу власних коштів 

підприємства, використання для їх збільшення зовнішніх та внутрішніх джерел, 

залучення позикового капіталу й створення оптимальної його структури. При 

цьому він проводить оцінку обсягу, строку, вартості фінансування, методів 

мобілізації ресурсів, а також ризиків, які супроводжують процес формування 

капіталу. 

Фінансовий менеджер обґрунтовує використання для здійснення 

інвестицій конкретних джерел фінансування, оцінює доцільність вкладення 

коштів у той чи інший інвестиційний проект, а також використовує вільні 

фінансові ресурси для формування портфеля цінних паперів з метою отримання 

додаткового прибутку та для підтримання ліквідності підприємства на 

належному рівні [4, c. 36-38]. 

У процесі управління операційною діяльністю, яка забезпечує основну 

частину прибутку підприємства, фінансовий менеджер в основному вирішує 

тактичні завдання, оскільки управління товарними запасами, дебіторською 

заборгованістю чи грошовими коштами потребують вирішення низки питань у 

межах одного операційного циклу. 

Управління податками або процесами формування та розподілу прибутку 

пов'язані з вирішенням як тактичних, так і стратегічних завдань. Зокрема, 

створення ефективного механізму розподілу прибутку і відповідної йому 

дивідендної політики є одним із найважливіших стратегічних завдань 

фінансового менеджера, оскільки наслідки ефективної (чи неефективної) 

дивідендної політики мають величезний вплив на подальший розвиток 

підприємства. 
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Саме тому формування та реалізацію дивідендної політики, як і 

управління фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства, відносять 

до основних сфер прийняття управлінських рішень. 

Ціль фінансового менеджменту відповідає найголовнішій цілі компанії - 

одержанню прибутку. Фінансовий менеджмент, керуючи рухом капіталу, може 

направити його на збільшення виробничих потужностей; керуючи фінансовими 

ресурсами, можна використовувати їх для зниження собівартості продукції й 

збільшення капіталу. 

На сьогодні метою фінансового менеджменту, яка полягає в досягненні 

цілей підприємства, є: 

— досягнення і підтримання високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства; 

— максимізація прибутку акціонерів (власників); 

— забезпечення зростання обсягів реалізації продукції; 

— максимізація ринкової вартості підприємства; 

— забезпечення високих темпів економічного зростання; 

— забезпечення високого рівня рентабельності виробничо-господарської 

діяльності; 

— максимізація прибутку підприємства; 

— мінімізація витрат тощо [2, c. 51-53]. 

Отже, основною метою фінансового менеджменту на підприємстві більш 

доцільно вважати максимізацію ринкової вартості підприємства, оскільки 

досягнення цієї мети, як правило, свідчить про значний економічний потенціал 

підприємства, забезпечення добробуту акціонерів, максимальні та стабільні 

прибутки. 
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5. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Забезпечення ефективного функціонування будь-якого підприємства в 

умовах ринкової форми організації господарювання є складною проблемою. В 

першу чергу, це стосується відділу маркетингової діяльності, адже 

підтримуючи свій позитивний імідж, організації потрібно постійно і ретельно 

враховувати потреби у товарах і послугах. Тому важливим питанням є 

визначення головних аспектів документування маркетингових витрат, як 

окремої категорії обліку.   

Відповідно до пп. 14.1.108 ПКУ [1], під маркетингом розуміються 

послуги,  що забезпечують  функціонування  діяльності платника податків у 

сфері вивчання ринку,  стимулювання  збуту  продукції,  політики  цін,  

організації  та  управлінні рухом продукції до споживача та післяпродажного 

обслуговування споживача в межах господарської  діяльності  такого  платника  

податків. Маркетингові послуги проводяться та оплачуються за ініціативою 

власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб'ютора, 

торговельної мережі. При цьому маркетингові витрати несе безпосередньо 

замовник цих послуг. Для їх підтвердження в податковому обліку не визначено 

які потрібно складати первинні документи. Працівники податкової служби 

зазначають, що маркетингові витрати повинні бути задукоментовані згідно з 

вимогами бухгалтерського обліку. 

В бухгалтерського обліку поняття маркетингових витрат відсутнє, тому 

вони ототожнюються з витратами на збут і зараховуються на рахунок 93 

«Витрати на збут». Це можуть бути витрати на рекламу, витрати на бренд, 

витрати на торгову марку, витрати на паблік рілейшнз та інші маркетингові 

витрати. В період понесення таких витрат їх списують на фінансові результати.  

Головною умовою для занесення до складу податкових витрат на 

проведення маркетингових послуг є їх документальне підтвердження та зв'язок 

таких витрат з господарською діяльністю платника податку. Але, наразі, немає 

конкретного переліку документів, які можуть підтвердити маркетингові 

витрати підприємства. Переважно їх зазначають у таких документах: 

1. Наказ підприємства з обґрунтуванням необхідності маркетингових 

досліджень.  

2. План підготовки до маркетингових заходів. 

3. Договір на маркетингові послуги. 

4. Акт виконаних робіт, у якому наводяться конкретні маркетингові 

дослідження. 
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5. Звіт про маркетингові послуги [2]. 

Як вважають представники податкових органів, недостатньо мати в 

наявності первинні документи. Головне, щоб у них чітко зазначався склад і 

обсяг придбаних маркетингових послуг.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Реформування підприємств аграрного сектору економіки зумовило 

суттєві зміни в системі товарно-грошових відносин, зокрема кредитних. У 

країні створено інституційну базу кредитної системи. Розробляються і 

набувають практичного застосування нові механізми банківського, 

комерційного та вексельного кредитування. У безперервності відтворювального 

процесу і розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері важливе 

значення відіграє вітчизняна банківська система через запровадження 

прогресивних механізмів кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Однак, незадовільний фінансовий стан багатьох підприємств, недостатнє 

забезпечення кредиту, якого вимагають банки, відсутність позитивної 

кредитної історії утруднюють, а в окремих випадках унеможливлюють 

отримання банківських кредитів.  

Специфіка сільськогосподарського виробництва зумовлює необхідність 

авансування коштів на відносно тривалий період часу, який залежно від 

спеціалізації і фінансового стану підприємства може вимірюватися роками. 

Тому всі сільськогосподарські підприємства, незалежно від форм власності і 

способу виробництва, у процесі господарської діяльності вимушені вдаватись 

до залучення коштів. Проте в останні роки питома вага кредитів у джерелах 

фінансування знизилась до критичного рівня через низьку віддачу на вкладений 

капітал, що не дозволяє вважати сільськогосподарські підприємства 

кредитоспроможними. Водночас система комерційного кредитування не 

передбачає державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 

Таким чином, ситуація, що склалася, вимагає визначення напрямів 

удосконалення системи кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Дослідженню теоретичних і практичних питань банківського 

кредитування сільськогосподарських підприємств приділяло значну увагу 

багато вчених-дослідників: О. Ґудзь, С. Колотуха, В. Лагутін, М. Малік, Я. 

https://goo.gl/sFsvYB
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Остапчук, Ю. Палькевич, А Сомик, О. Тарасовець, Г. Терещенко та багато 

інших вчених. 

Незважаючи на очевидний прогрес у розвитку кредитування аграрного 

сектора  економіки за останні роки обсяги кредитування є ще далекими від 

потреб сектора, а кредитні механізми не є досконалими, ні з точки зору захисту 

інтересів позичальників, ні з точки зору безпеки фінансових установ що 

надають кредити. Фінансування державних програм часто здійснювалося не в 

повному обсязі до потреб сільськогосподарських товаровиробників через 

недостатній обсяг державних коштів та недовиконання дохідної частини 

бюджету. Крім того, під час оформлення банківських кредитів позичальникам 

не вистачає знань і досвіду, аби правильно представити стан і можливості свого 

бізнесу та оцінити правомірність вимог, що висувають до них кредитні 

установи. З іншого боку, через недосконалість законодавчої бази та повільність 

судової системи, кредитні установи мають надто обмежені можливості щодо 

стягнення проблемних та безнадійних боргів, а отже високі ризики 

кредитування вони компенсують тим, що висувають жорсткі вимоги до 

позичальників та високими відсотковими ставками. 

Нині Україна намагається використовувати кращий зарубіжний досвід у 

формуванні сучасної державної аграрної політики. Проте цей процес 

стримується багатьма чинниками, зокрема: несистемною, а в деяких випадках 

недостатньо якісною розробкою відповідних законодавчо-нормативних актів; 

обмеженістю фінансових можливостей держави для впровадження ефективних 

механізмів регулювання ринків сільськогосподарської продукції; 

використанням незначних обсягів коштів державного бюджету для підтримки 

конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору та створення 

відповідної інфраструктури. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗЕЧЕННЯ 

ОБЛІКУ ВІДПУСТОК 

 

Актуальність обраної ділянки дослідження набуває вагомого значення у 

контексті відсутності будь-якої офіційної інформації про види і обсяг 

відпусток, відсутності інформації в формах фінансової і статистичної звітності, 

відсутності узагальнюючого документу з обліку відпусток.  

Зазначимо також, що переважна більшість підприємств, які ведуть не 

автоматизовану форму обліку, не формують Журнал обліку відпусток. А ті, що 

складають такий документ, не мають інформації щодо видів і обсягів 
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виплачених відпускних, оскільки у зазначеному Журналі відображають лише 

відпустку як час – у днях. 

Тому пропонуємо використовувати внутрішній документ, який може 

мати як незалежну від інших документів форму, так і бути частиною 

внутрішнього соціального звіту підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1 Запропонована форма внутрішнього документу «Відомість 

обліку відпусток» 

Працівник 

Кількість днів та обсяг нарахованих 

відпускних за видами відпустки Разом за рік 

осно

вна 

додаткова інша 

ПІБ посада     

у зв’язку 

з 

одружен

ням 

  дні 
сума, 

грн 

Іванов 

І.І. 

бухгал

тер 

24 

к.д. 
    3 к.д.   

27 

к.д. 

6400,

00 6400,

00 
    -   

…           

Всього            

Джерело: розроблено авторами 

 

Інформація, яка буде накопичуватися у запропонованому документі, 

може бути корисною для внутрішніх і зовнішніх користувачів.  

Так, за умови додання до неї підстави надання відпустки (наприклад, 

пункт колективного договору) та (або) джерела її оплати (наприклад, фонд 

підприємства) дозволить адміністрації підприємства здійснювати аналіз виплат, 

контролювати їх обсяг і відповідність чинному законодавству, планувати 

виплати, формувати резерв на виплату відпусток, контролювати виконання 

планів соціального розвитку підприємства тощо. 

За умови включення в офіційні статистичні джерела, які 

оприлюднюються, Державним комітетом статистики України, інформації про 

обсяг виплачених відпускних (наприклад, як частини виплат працівникам або 

додатково до обсягу виплаченої заробітної плати), інформація запропонованого 

документу дозволить заповнити статті відповідної форми звітності. 

За результатами дослідження основних реквізитів двох документів (заяви 

на надання відпустки та наказу на надання відпустки), на підставі яких надають 

відпустку у досліджуваних підприємствах, та за рекомендацією провідних 

фахівців з обліку оплати праці і кадрів нами сформовано перелік обов’язкових 

реквізитів, які мають містити зазначені вище документи (табл. 2). 
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Таблиця 2 Перелік обов’язкових реквізитів заяви та наказу на надання 

відпустки 

Наявність реквізитів за 

результатами опитування 
Запропонований перелік реквізитів 

Заява на відпустку 

Назва підприємства Назва підприємства 

ПІБ керівника ПІБ керівника 

ПІБ заявника ПІБ заявника 

Посада заявника Посада заявника 

Підстава надання відпустки Підстава надання відпустки 

- Вид відпустки  

Термін відпустки Термін відпустки 

Дата початку відпустки Дата початку відпустки 

-  Перелік документів, що додаються 

-  Категорія, до якої належить працівник 

Дата заповнення заяви та 

підпис 

Дата заповнення заяви та підпис 

-  Посада і підпис безпосереднього 

керівника працівника 

Підпис та ПІБ керівника 

працівника 

Підпис та ПІБ керівника працівника 

Дата підписання заяви Дата підписання заяви 

Наказ на відпустку 

Найменування підприємства 

(установи, організації) 

Найменування підприємства (установи, 

організації) 

- Код ЄДРПОУ 

Дата складання Дата складання 

Номер наказу Номер наказу 

- Табельний номер 

Прізвище, ім’я, по батькові Прізвище, ім’я, по батькові 

- Назва структурного підрозділу 

Назва професії (посади) Назва професії (посади) 

Вид відпустки, яка надається Вид відпустки, яка надається 

- За період роботи 

Період відпустки Період відпустки 

Кількість календарних днів 

відпустки 

Кількість календарних днів відпустки 

- Надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення (у разі необхідності) 

Підпис та ПІБ керівника 

підприємства 

Підпис та ПІБ керівника підприємства 

- Підпис та ПІБ керівника структурного 

підрозділу 

- Підпис працівника ознайомленого з 
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наказом 

Дата складання Дата складання  

Джерело: сформовано авторами 

Вважаємо за доцільне використання безкоштовного електронного 

Калькулятору відпускних для їх нарахування і контролю правильності 

облікових дій. Калькулятор відпускних розміщений на сайті «Зарплата@onlin» і 

дозволяє провести розрахунок періоду відпустки та суми відпускних на основі 

дати початку відпустки, її тривалості та нарахованих за попередні періоди сум 

заробітної плати [1]. 

 

Бібліографічний список 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zponline.com.ua/salary/report/calc_vacation. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою інформаційного забезпечення системи менеджменту 

підприємства є система бухгалтерського обліку. Саме бухгалтерський облік 

здійснює свою функцію інформаційного забезпечення, надання відповідей на 

інформаційні запити керівників, власників. У поєднанні з економічним 

аналізом бухгалтерський облік створюють систему обліково-аналітичного 

забезпечення менеджменту підприємства. 

Значний внесок у дослідженні даної теми зробили такі вітчизняні вчені як 

Г.В.Головчак, Т.Г.Камінська, В.А. Пігош. 

 Бухгалтерський облік фіксує і накопичує синтетичну і аналітичну 

бухгалтерську облікову інформацію про діяльність господарюючого суб’єкта за 

певний період. Вона містить відомості про активи організації, про стан майна, 

джерела його утворення, про зобов’язання, відносини з контрагентами, про 

формування фінансових результатів, про прибуток та його використання. 

Бухгалтерський облік – це упорядкована система збирання, реєстрації та 

узагальнення інформації про майно, зобов’язання підприємства та їх рух 

методами суцільного, неперервного і документального обліку всіх 

господарських операцій. Цей облік для підприємства є обов’язковим видом 

обліку. На його даних ґрунтується фінансова, податкова, статистична та інші 

види звітності, що використовують грошовий вимірник. Головною метою 

ведення бухгалтерського обліку є надання повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства, на підставі якої як внутрішні, так і зовнішні користувачі можуть 

приймати управлінські рішення. Бухгалтерський облік формує інформацію про 
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господарську діяльність підприємства, а бухгалтерська звітність є джерелом 

інформації для користувачів. 

Обліково-аналітичне забезпечення – це процес підготовки обліково-

аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Поняття обліково-

аналітичного забезпечення постає у таких значеннях:  

- діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальнення збереженням, 

передачею та аналітичним опрацюванням інформації;  

- забезпечення системи менеджменту відповідною кількістю необхідної 

якісної інформації. 

Ефективність функціонування системи обліково-аналітичного 

забезпечення менеджменту підприємства визначатиметься як витратами на її 

організацію та поточне забезпечення, так і результатами від управлінських 

рішень, прийнятих на підставі сформованої в цій системі інформації. Витрати 

системи значною мірою залежатимуть від трьох основних чинників:  

- організації обліку та аналізу на підприємстві, зокрема від прийнятої 

системи обліку;  

- технічного забезпечення системи;  

- масиву інформації, який формуватиме система. 

Обліково-аналітична інформація є вагомою складовою інформаційного 

масиву. Вона формується на засадах системного підходу в системі обліково-

аналітичного забезпечення, яка є складовою системи інформаційного 

забезпечення менеджменту підприємства. Ця система є формою організації 

різних видів обліку та аналізу і формується з метою забезпечення інформацією 

процесу прийняття управлінських рішень та контролю за їх реалізацією. 

 

Ендрес В. С. 

д.е.н., доцент Дубініна М. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКОВОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

 Злободенною проблемою для української економіки є спад виробництва 

на вітчизняних підприємствах, що не дає змогу підтримувати ними нормальний 

відтворювальний процес. Це явище здійснює негативний вплив на всі сфери 

економіки. Зокрема, спад виробництва зумовлює зниження рівня реальної 

заробітної плати та зростання кількості звільнень робітників та службовців. На 

сьогодні більшість підприємств гостро відчувають нестачу інвестиційних 

ресурсів, що негативно відбивається на стані їх матеріально-технічної бази, 

зокрема на основних засобах (ОЗ). 

 Варто зазначити, що від правильності та точності ведення обліку 

основних засобів залежать такі процеси як відтворення, оновлення та 

поповнення. Розвиток виробництва залежить, насамперед, від наявності 

достовірної та актуальної обліково-економічної інформації щодо стану активів 
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підприємства, а отже зростає і роль обліку ОЗ як однієї з найбільш важливих 

функцій управління виробництвом та підприємством в цілому. 

 Фінансовий облік основних засобів базується на П(С)БО 7 «Основні 

засоби», при чому використовується також План рахунків бухгалтерського 

обліку та Інструкція про його застосування. Відповідно до вищезазначеної 

нормативної бази облік ОЗ ведеться на активному рахунку 10 «Основні 

засоби». Згідно з Інструкцією №291, за дебетом рахунку 10 відображаються [1]: 

 надходження ОЗ на підприємство (за первісною вартістю); 

 сума витрат на поліпшення об’єкта, що призводить до майбутнього 

збільшення економічних вигод від використання об’єкта основних 

засобів; 

 сума дооцінки вартості об’єкта. 

Проте, слід зазначити, що при надходженні названі активи зараховуються 

до основних засобів не одразу, а спочатку акумулюються на рахунку 152 

«Придбання (виготовлення) основних засобів». Вартість об’єкта основних 

засобів переноситься на рахунок 10 лише після введення його в 

експлуатацію. 

На думку І. Павлюка та І. Губіної, вартість об’єкта основних засобів, що 

був отриманий безкоштовно слід відразу відображати безпосередньо на 

рахунку 10, а витрати на приведення його до стану придатного для 

використання на рахунку 15 [2].  І. Лобза вважає, що і вартість отриманого 

об’єкта, і суму витрат, пов’язаних з доставкою і монтажем слід обліковувати 

відразу на рахунку 10 «Основні засоби» [3]. 

Серед проблем облікового відображення основних засобів слід виділити 

розмитість поняття «ремонт основних засобів», адже законодавчо-

нормативна база, що регламентує  облік ОЗ (П(С)БО 7, ПКУ, Методичні 

рекомендації № 561) не дає чіткого тлумачення цього терміну, що створює 

певні незручності при веденні обліку. 

Дискусійним на сьогодні є питання побудови активу Балансу, а саме 

питання відокремлення окремого розділу для відображення необоротних 

активів, утримуваних для продажу та груп вибуття. На думку І. Деруна [4] та 

Т. Китайчук [5] виділення окремого розділу для відображення необоротних 

активів, що призначені для продажу в активі балансу є нераціональним і не 

відповідає принципам класифікації статей Балансу. Ми вважаємо, що слід 

відображати цю інформацію в I та ІІ розділах активу. 

Ми погоджуємося з думкою В. Плаксієнка [6], який стверджує, при 

відображенні основних засобів, що призначені для продажу в балансі слід 

аналізувати причини продажу. На нашу думку, за умови припинення 

діяльності підприємства, їх слід відображати по статті «Інші оборотні 

активи» у другому розділі активу, якщо реалізація об’єкту основних засобів 

не пов’язана з припиненням діяльності, то їх буде доцільно відображати по 

статті «Інші основні засоби» у першому розділі активу балансу. 

В ході дослідження було проаналізовано окремі положення існуючих 

методичних підходів до облікового відображення наявності та руху 

основних засобів, виявлено певні недоліки і дискусійні моменти та 
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запропоновано шляхи їх вирішення з метою підвищення ефективності обліку 

основних засобів. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

Питання обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам 

займають одне з чільних місць у всій системі бухгалтерського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах. Заробітна плата є основним джерелом 

доходу працівників, тому питання правильності її обліку та контролю 

потребують поглибленого дослідження. Належна організація бухгалтерського 

обліку праці та її оплати сприяє ефективному управлінню й посиленню 

контролю за своєчасним здійсненням розрахунків та використанням трудових 

ресурсів. 

Отже, усе вищевикладене свідчить про те, оплата праці та її контроль, 

посідає провідне місце в системі економічних категорій, а тому її кількісне і 

якісне вимірювання, оцінка та документальне відображення складає одне з 

основних завдань бухгалтерського обліку. Підвищення ролі обліку в управлінні 

використання трудових ресурсів значною мірою залежить від повноти та 

достовірності даних первинних документів, що формуються безпосередньо на 

робочих місцях. Від правильної організації первинного обліку у сфері праці та 
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її оплати, а також достовірного контролю залежить оперативність та 

об’єктивність відображення процесів, коректність в нарахуванні заробітку, 

посилення стимулюючої та дисциплінуючої ролі, удосконалення параметра 

якості праці. 

Проблеми поліпшення  обліку і контролю розрахунків за виплатами 

працівникам досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. В Україні 

значний доробок у вивчення теоретичних та науково - практичних проблем 

обліку та контролю в період реформування аграрного сектора економіки внесли 

такі вчені: А. М. Коваленко, Ф. Ф. Бутинець, Й. Я. Даньків, С. М. Гольцова, Л. 

Сук, Г. Т. Завіновська,  Л. П. Кулаковська, Н. М. Ткаченко, М. В. Огійчук, В. М. 

Мурашко, Л. В. Дікань та багато інших.  

Особливу роль відіграє застосування ефективних методів управління 

працею, які б забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивному 

виконанні своєї роботи та поліпшенні кінцевих результатів діяльності 

підприємства. Також не менш важливими задачами є: прискорення науково - 

технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких 

робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків 

робочого часу. 

Облік та контроль  заробітної плати - одна з найважливіших і складних 

ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються 

зміни чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників та 

виробничих витрат. 

Нині в Україні здійснюється суттєва реформа системи оплати праці. Хоча 

загальноприйнятою думкою є те, що проблема оплати аграрної праці поступово 

спрощується і зводиться до процесу розподілу створеного прибутку. Завдання 

цієї реформи полягає у тому, щоб перейти від державного нормування 

заробітної плати до її регулювання на основі домовленості і угод між 

власниками майна підприємства та найманими працівниками. 

Політика в області оплати праці є складовою частиною керування 

підприємством і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, 

тому що заробітна плата є одним з найважливіших інструментів, що дозволяє 

раціонально використати робочу силу. При розробці політики в області 

заробітної плати необхідно враховувати співвідношення темпів росту 

заробітної плати та продуктивності праці. Створення належної системи обліку 

праці та її оплати передбачає організацію контролю за її витрачанням у 

сільськогосподарських підприємствах. 

Незважаючи на прийняття низки нормативно-правових актів щодо 

регулювання оплати праці, соціальний захист працівників, дотримання норм 

трудового законодавства в Україні вимагають значного покращення. На 

сьогодні в Україні відсутні спеціальні закони про інспекцію праці, а також про 

контрольну діяльність. Численні порушення трудових прав громадян, 

гарантованих Конституцією України, становлять реальну загрозу соціально-

політичній стабільності суспільства. Тому, актуальним є посилення ролі органів 

влади у здійсненні регулятивної та контрольної діяльності в частині 

забезпечення умов для гідної та безпечної праці.  
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Таким чином, дослідження проблеми обліку та контролю розрахунків за 

виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємства не повною 

мірою висвітлені в працях фахівців та науковців. В Україні існує значна 

проблема оцінки розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму 

та вартості робочої сили. Ці проблеми породжують низку негативних дій з боку 

власників та керівників підприємств, які спричиняють проблеми обліку 

розрахунків з оплати праці,  а відтак, і контролю розрахунків з оплати праці. 

Основними проблемами в обліку та контролі оплати праці є примусова 

відпустка працівників за власний рахунок, переведення працівників на 

неповний робочий день, звільнення працівників, затримка виплати заробітної 

плати, не проведення індексації заробітної плати та компенсацій за 

невикористані відпустки працівникам. Тому тенденції розвитку економіки 

України змушують постійно вивчати та досліджувати проблеми, які виникають 

в обліку та контролі оплати праці. 

 

Загородня С.М. 

д.е.н., доцент Дубініна М. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ДОХОДИ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Процес виробництва є однією з найскладніших ділянок облікової роботи, 

а тому потребує особливої уваги з боку бухгалтерів. Зміна економічних 

взаємовідносин в аграрному секторі економіки, реформування бухгалтерського 

обліку відповідно до Міжнародних стандартів ставлять нові вимоги до обліку і 

контролю виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції. У зв'язку 

з цим потребує удосконалення облік процесів виробництва і реалізації 

продукції. Адже від якості обліку залежить правильне визначення фінансового 

результату діяльності підприємства. Тому питання бухгалтерського обліку 

доходів від реалізації продукції, методики визначення фінансових результатів, 

оподатковуваного прибутку та контролю за їх формуванням і відображенням у 

звітності є досить актуальними, досліджуються як науковцями, так і 

практикуючими бухгалтерами, аудиторами, менеджерами. 

У розвиток питань теорії й методології обліку процесів виробництва і 

доходів від реалізації продукції суттєвий вклад зробили відомі вітчизняні вчені: 

М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.П. Завгородній, Л.П. Кулаковська, 

В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, В.С. Рудницький, 

В.Я. Савченко, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, та інші. Певних 

результатів у розв'язанні вказаних проблем досягли зарубіжні вчені: Х. 

Андерсен, А. Бабо, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет та інші. 

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів свідчить, що теоретичні та практичні розробки щодо обліку та 

контролю доходів мають сучасний характер та відображають ґрунтовне 

розуміння проблем, пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. 
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Поряд з цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та контролю доходів від 

реалізації, потребують проведення подальших досліджень та розробок в 

напрямку їх удосконалення. До них слід віднести: наявність протиріч 

методологічного характеру, пов’язаних з організацією та методикою формування й 

відображення доходів у системі бухгалтерського обліку; оптимізацію обліку 

доходів як важливого джерела інформації для прийняття управлінський рішень. 

Недостатність комплексних науково-практичних розробок з проблем 

обліку та контролю доходів на сільськогосподарських підприємствах  

обумовили вибір теми  роботи, мету, завдання, основні напрями, що 

підтверджує актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне 

значення в умовах ринкових відносин.  

Досліджуючи проблеми обліку доходів слід зазначити, що основною 

проблемою обліку  доходів досліджуваного підприємства та інших підприємств 

України, на нашу думку, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у 

системі обліку, доходи відображуються  неповністю, що пов'язано з 

складнощами їх контролю.                       

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та 

достатньої аналітичності вихідної інформації   про  доходи  підприємства.    

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно  

перевіряти щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, достовірності, 

дохідливості і доречності.    

Наступною проблемою обліку доходів є проблема рівня відповідності 

обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів чинному 

законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого підприємства. 

Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує в тій мірі, в якій її  

може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже головний 

бухгалтер - саме та посадова особа, від якої значно залежать ефективність і 

якість обліково-контрольної системи підприємства. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення 

полягає в тому, наскільки достатньо підприємство    забезпечене    сучасними    

матеріально технічними засобами . 

Великий обсяг економічної інформації, який постійно збільшується, 

потребує подальшого вдосконалення облікової і контрольно-аналітичної 

роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, продовжуються 

строки її опрацювання, а зростання затрат праці призводить до різкого 

збільшення управлінського персоналу. 

Керівники повинні усвідомити, що вкладати кошти у розвиток 

матеріально-технічного та організаційного забезпечення ведення обліку і 

контролю підприємства не тільки вкрай необхідно, а й до певної міри вигідно 

та престижно. На вирішення цього питання має бути спрямована послідовна 

стратегія розвитку підприємства, яка б передбачала оновлення, закупівлю, 

облаштування, використання й фінансування матеріально-технічних засобів, 

проведення організаційних заходів, спрямованих на виведення підприємства на 

новітні простори інформаційної економіки. 
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Замулко Н.В. 

д.е.н., доцент Дубініна М. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ  

ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

 

Сьогодні, в умовах трансформаційних процесів, сільськогосподарське 

виробництво як основна зі сфер діяльності в агропромисловому комплексі 

сприяє забезпеченню продовольчої безпеки і продовольчої незалежності країни, 

формує частину валового внутрішнього продукту і фонду споживання 

населення. Головною галуззю сільського господарства при цьому є 

тваринництво. Воно здатне вплинути на вирішення питань виробничого, 

соціального і стратегічного характеру, оскільки є основою формування ринку 

продуктів харчування, ринків сировини для текстильної, шкіряної, консервної, 

м’ясної та інших галузей промисловості. 

Однак, в умовах сьогодення, тваринництво на вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах занепадає. Величина результату, 

отриманого від його реалізації поступово скорочується. У зв’язку з цим, 

враховуючи, що основним фактором, який забезпечує успішне функціонування 

підприємств у конкурентному середовищі, є створення раціональної системи 

одержання інформації про процеси виробництва сільськогосподарської 

продукції, доцільно впровадити застосування нових для вітчизняної практики 

бухгалтерського обліку підходів до обліку виробничих витрат.  

Дослідженням обліку і контролю витрат на виробництво продукції 

тваринництва займалися вітчизняні і зарубіжні вчені. Серед них:                       

Кононенко В. А., Іванюта П. В., Огійчук М.Ф., Олійник С. О., Бутинець Ф.Ф., 

Даффі М. Д., Фостер Дж., Брістов Д. О. У свої працях вони обґрунтовують 

методологію обліку і механізми контролю з обраної теми дослідження. Однак, 

питання раціональної організації облікового процесу потребують подальшого 

вивчення. 

Облік витрат на виробництво продукції тваринництва займає одне з 

головних місць у системі бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах. Так, тваринництво як основна галузь забезпечує формулювання  

у господарстві стратегії соціально-виробничого характеру, а виробничі витрати 

як виражені у грошовій формі витрати матеріальних, трудових, фінансових та 

інших видів ресурсів, забезпечують здійснення підприємством виробничо-

господарської діяльності. Крім витрат на виробництво у галузях економічної 

науки виділяють поняття «виробничі затрати» і «виробнича собівартість». 

Виробничі затрати – це частина у вартості ресурсів, використовуваних у 

процесі виробництва. Собівартість представляє кінцевий результат 

виробничого процесу. При цьому процесом визначення розміру витрат, які 

припадають на кожну окрему операцію або кожний окремий продукт є 

бухгалтерський облік витрат на виробництво. Метою такого обліку є своєчасна, 

повна, достовірна оцінка та відображення фактичних витрат, пов’язаних з 
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виробництвом і збутом продукції, а також своєчасний контроль за 

використанням ресурсів і грошових коштів. 

Одним із основних напрямів покращення облікового процесу виробництва 

сільськогосподарської продукції є, також, пропозиції щодо удосконалення 

типових форм первинних документів з обліку витрат виробництва продукції 

свинарства.  

Основна частина первинних документів, як зазначалося у першому 

підрозділі, складалася господарством ще за часів Радянського Союзу, тому 

деякі з них не повністю відповідають сучасним вимогам документування. У 

зв’язку з цим, нами запропоновано використовувати для видачі кормів лімітно-

забірну картку за формою № ВЗСГ-1, затверджену наказом Мінагрополітики 

України від 21 грудня 2007 р. № 929, однак дещо її видозмінити. Враховуючи 

те, що корми ціняться не тільки кількістю, а і якістю, як було представлено у 

своїй роботі Р. Хосте, пропонуємо модернізувати даний первинний документ 

шляхом введення таких стовпців, як якість корму (клас), кількість кормових 

одиниць в 1 кг корму та вміст перетравного протеїну в 1 кг корму. 

 

Котишин А. М. 

к.е.н., в.о. доцента Салука І. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ 

 

У підприємств іноді виникає необхідність обліковувати розрахунки 

претензійного характеру. Претензії можуть пред'являтися до постачальників та 

підрядників: 

- за виявлену при перевірці рахунків невідповідність цін і тарифів, 

передбачених договором, при виявленні арифметичних помилок; 

- за виявлення невідповідності якості товарів технічним умовам та умовам 

договорів; 

- за нестачу вантажів; 

- за брак і простій з вини постачальників; 

- за помилково списані суми; 

- за пені, штрафи і неустойки, що утримуються з постачальників, покупців, 

замовників через невідповідність договірним зобов'язанням. 

Облік розрахунків претензійного характеру ведуть на субрахунку 374 

"Розрахунки за претензіями". На дебеті цього субрахунку відображають суми 

пред'явлених претензій, а на кредиті - їх виконання та списання. При відхиленні 

претензій судовими органами їх суми відносять на ті рахунки обліку, з яких 

вони були списані. 

Записи за субрахунком 374 роблять на підставі актів приймання вантажів, 

рішень арбітражних органів, виконавчих листів, письмових погоджень 

постачальників на задоволення претензій, виписок банку. 

Записи за субрахунком 374 проводять у такому порядку: 
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1) суми претензій до постачальників у зв'язку з нестачею товарів, 

завищенням цін тощо: дебет субрахунку 374, кредит рахунку 63 "Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками"; 

2) платежі, що надійшли за претензіями: дебет рахунку 31 "Рахунки в 

банках", кредит субрахунку 374; 

3) списання претензії внаслідок відмови судовими органами: дебет рахунку 

94 "Інші витрати операційної діяльності", кредит субрахунку 374. 

Цивільним кодексом України визначено (ст. 549, 551), що неустойкою 

(штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен 

передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. 

Господарський кодекс України передбачає (ст. 230), що штрафними санкціями 

визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, 

пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі 

порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або 

неналежного виконання господарського зобов'язання. 

Є два види неустойки: 

1) штраф (нім. strafe - покарання) - неустойка, обчислена у відсотках від 

суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; 

2) пеня (лат. poena - покарання) - неустойка, обчислена у відсотках від 

суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день 

прострочення виконання. 

Сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою 

заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають 

відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від 

обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання 

сторонами. Не допускається погодження між сторонами зобов'язання щодо 

обмеження їх відповідальності, якщо розмір відповідальності для певного виду 

зобов'язань визначений законом. 

За прострочення платежу сплачується пеня в розмірі, який не може 

перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що 

діяла в період, за який стягується пеня. Строк позовної давності при стягненні 

неустойки становить один рік, основний строк позовної давності - три роки. 

Нарахування неустойки відображається за кредитом субрахунку 715 

"Одержані штрафи, пені, неустойки" і за дебетом субрахунку 374 "Розрахунки 

за претензіями". Отримання неустойки записується в дебет субрахунку 311 

"Поточні рахунки в національній валюті" і кредит субрахунку 374. 

Штрафи, пені, неустойки, визнані підприємством, відносяться до складу 

інших операційних витрат: дебет субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, 

неустойки" і кредит субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". 

У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій 

суб’єкт господарювання чи інша юридична особа — учасник господарських 

відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього 

врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися 

до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. 

У претензії зазначаються: 
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•  повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи 

(осіб), якій претензія пред’являється; 

•  дата пред’явлення і номер претензії; 

•  обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; 

• докази, що підтверджують ці обставини; 

•  вимоги заявника з посиланням на нормативні акти; 

•  сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; 

•  платіжні реквізити заявника претензії; 

•  перелік документів, що додаються до претензії. 

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи 

належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть 

не додаватися до претензії. Претензія підписується повноважною особою 

заявника претензії або його представником та надсилається адресатові 

рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку. 

Важливим моментом, що дає змогу на законній основі виставити 

обґрунтовану претензію постачальнику, є дотримання порядку приймання 

товарів. Товар за кількістю і якістю (за винятком товару, що швидко псується) 

має бути прийнятий протягом до 20 днів у іногороднього постачальника та до 

10 днів у постачальника у меж ах одного міста. У разі виникнення розбіжностей 

при прийманні. воно припиняється, складається акт на оглянуту та прийняту 

продукцію і запрошується представник постачальника для завершення 

приймання. Якщо представник постачальника для завершення приймання не 

з’являється, то приймання може бути завершено з участю експерта бюро 

товарних експертиз, чи представника відповідної інспекції з якості, чи 

представника іншої компетентної організації. Після завершення приймання і 

наявності розбіжностей складається комерційний акт. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Широке впровадження та використання автоматизованих інформаційних 

систем в обліку господарських процесів на ньому. Основною метою 

впровадження автоматизованої системи обліку є підвищення ефективності 

роботи та прискорення оборотності. Широке використання інформаційних 

технологій сучасними підприємствами. В сучасних умовах стрімкого розвитку 

комп’ютеризації облікового процесу, наукові теоретичні та практичні розробки 

цієї проблеми є досить актуальними. 

Значний внесок у вирішення теоретичних і методичних питань 

формування та розвитку інформаційних ситетм і технологій в обліку зробили 

такі видатні вчені: М.Т. Барарновський, І.О. Беолебеха, Ф.Ф. Бутинець, Р.М. 

Захарченко та інші.  
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Великі підприємства зацікавлені в постійному нарощуванні потужності 

своєї (підприємства) діяльності. Безумовно, що нарощування оборотів 

необхідно здійснювати інтенсивним шляхом підвищення ефективності праці, 

економії матеріальних ресурсів тощо, а інакше конкуренції не витримати. Саме 

з цієї причини такі підприємства стали і стають найпершими споживачами 

персональних комп’ютерів та автоматизованих (комп’ютеризованих) систем і 

технологій, у тому числі й систем (програм) автоматизації бухгалтерського 

обліку. [2, с. 9]. 

Звичайно, застосування автоматичної системи бухгалтерського обліку 

(АСБО) потребує відповідної кваліфікації бухгалтера в сфері використання 

комп’ютера, як засобу введення, обчислення, групування та виведення 

необхідної облікової інформації. Як результат, бачимо оновлення трудового 

потенціалу підприємства  - ще один позитивний момент у використанні ІТ.  

Застосування засобів машинної автоматизованої обробки облікової 

інформації створило нову форму обліку – автоматизовану [1]. Під формою 

обліку розуміють сукупність регістрів, що використовуються для ведення 

облікових записів у певній послідовності та взаємозв’язку. При такій формі 

обліку досягається повний взяємозв’язок між усіма видами обліку і їх 

окремими ділянками, а також між даними синтетичного і аналітичного обліку, 

тому що необхідну систему показників отримують автоматично на основі 

єдиної вихідної інформації [1]. 

Системи автоматичної обробки та зведення облікової інформації 

безперервно удосконалюються. Удосконалення відбулося в таких аспектах як 

[3, с. 98]:  

• підвищення рівня автоматизації виконання технічних операцій, що у 

бухгалтерському обліку часто повторюються;  

• створення нових засобів введення та виведення облікових даних;  

• збільшення обсягу пам’яті комп’ютера;  

• розробка нових носіїв облікової інформації. 

Сучасний підхід та напрям автоматизації бухгалтерського обліку полягає 

у:  

• системному підході до автоматизації бухгалтерського обліку;  

• розробці форм обліку, орієнтованих на використання комп’ютерів;  

• трансформації методу бухгалтерського обліку. 

«Комп’ютерна» система автоматизованого обліку у своєму розвитку 

пройшла декілька етапів. Ці етапи пов’язують із розвитком елементної бази 

обчислювальної техніки та організаційними формами її використання [5, с. 20], 

[4, с. 10–11]. 

Враховуючи характерні риси та принципи автоматизованої форми обліку, 

слід визначити її характерну відмінність від інших форм обліку – це те, що при 

автоматизованій формі обліку, на стадії поточного обліку, застосовується 

тільки один обліковий регістр – детальний журнал реєстрації господарських 

операцій, в якому формується база даних (масиви даних, інформаційна файлова 

систе- ма) синтетичного та аналітичного обліку. Вся результатна інформація 

при цьому подається у вихідних повідомленнях, які називаються звітністю. 
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Окремі з них мають (можуть мати) форму облікових регістрів традиційних 

форм обліку, наприклад журнали - ордери, головна книга, оборотно - сальдова 

відомість, але статусу облікових регістрів вони набувають на стадії 

узагальнюючого обліку, а не на стадії поточного обліку, тому вони є звітністю 

Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається 

за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або електронні 

бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro фірми Borland 

(Inprise), SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації Lotus 

Development Corp.) і безпосередньо бухгалтерські програми. 

Кожна система бухгалтерського обліку має свої переваги та недоліки, в 

тому числі і система автоматизованого бухгалтерського обілку. 

Дійсно, автоматизація значно полегшує працю бухгалтерів та знижує 

трудомісткість окремих операцій, при цьому зменшується кількість помилок 

при зведенні первинних документів та зведених облікових регістрів. За своїми 

властивостями автоматизоване системне забезпечення дає змогу терміново 

отримувати необхідну інформацію за командою. 

Як недолік (особливо для малих підприємств), для впровадження 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку потрібно мати комп’ютерне 

обладнання та програмне забезпечення,  що не завжди може дозволити собі 

підприємство з невеликими обсягами діяльності. 
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ  В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 В основі інноваційного процесу лежить створення, освоєння і поширення 

інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна новизна, 

практичне їх застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення 

нових суспільних потреб.  

Для досягнення своїх цілей зі створення і виробництва інновацій 

сільськогосподарські підприємства  здійснюють інноваційну діяльність.  

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [4], інновації 

– це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технологічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфер. 

За економічною суттю інновації - це нововведення, використання яких 

зумовлює якісні зміни у виробництві та отримання соціально-економічної 

вигоди [2]. 

Інновації (від лат. іппоуаіїо - поновлення, зміна) - нові досягнення в галузі 

технології чи управління, призначені для використання в операційній, 

інвестиційній чи фінансовій діяльності підприємства. 

Інноваційна діяльність стосується не лише виробництва інноваційного 

продукту, а претендує на більш широкий обсяг, який охоплює: 

- технологічні інновації (інноваційна діяльність, пов’язана із 

впровадженням нових технологій: виробництва, логістики, менеджменту, 

маркетингу, обліку, аналізу, контролю); 

- ринкові інновації (інноваційна діяльність, пов’язана із засвоєнням нових 

ринків збуту існуючих або інноваційних продуктів, товарів, послуг); 

- культурні інновації (інноваційна діяльність, спрямована на 

перепрограмування інноваційного мислення учасників бізнес-процесів, на 

розвиток інтелектуальної складової власного капіталу підприємства) [1]. 

У відповідності до п. 1. Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [5], облік інновацій та інноваційної діяльності 

відноситься до об'єктів внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.  

У діючих національних стандартах бухгалтерського обліку, визначення 

об'єктів обліку «інновація» та «інноваційні витрати» не має. Крім цього, дані 

об'єкти не відображені відповідними показниками у фінансовій звітності. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [5], їх можна зарахувати до числа 

загальновиробничих витрат у складі тих, що призначені для вдосконалення 

технології й організації виробництва.  
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У складі загальновиробничих витрат інноваційні витрати наприкінці 

місяця розподіляються між окремими видами продукції. З огляду на тривалий 

період формування собівартості сільськогосподарської продукції (близько 1 

року), такий спосіб відображення в обліку витрат на інновації має низку 

недоліків. 

Іншим способом обліку інноваційних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах є застосування рахунку 94 «Інші витрати операційної 

діяльності». Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», до цієї групи належать 

витрати на дослідження та розробку. 

Можливо було б застосовувати рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів», 

якщо результат не може бути відомим у звітному періоді. 

У П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3], йдеться про заплановані 

підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання 

нових наукових і технічних знань. Під розробкою мається на увазі застосування 

підприємством результатів досліджень для планування і проектування нових 

або вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг 

для подальшого серійного виробництва чи використання. Таке розуміння 

інновації близьке до того, що стосується аграрної діяльності.  

Отже, враховуючи специфічні особливості діяльності 

сільськогосподарських підприємств, необхідно самостійно приймати рішення 

щодо вибору методики відображення в обліку витрат, пов'язаних з 

інноваційною діяльністю. 

Недостатній рівень забезпечення в системі управління підприємством, 

інформацією про фактичний рівень інноваційних витрат, зумовлюють 

проведення внутрішньогосподарського контролю. 

Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві 

передбачає виконання таких основних завдань: 

- захист активів і власності; 

- надійність і достовірність інформації; 

-  ефективність використання ресурсів підприємства; 

-  допомога менеджерам  в досягненні цілей  і задач  підприємства. 

Складовими організаційного забезпечення внутрішньогосподарського 

контролю інноваційних витрат визначено: 

-  організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;  

- збір, накопичення та збереження інформації про витрати підприємства;  

- розрахунок показників оцінки інноваційних витрат підприємства та їх 

аналіз;  

- розроблення та вибір форми подання результатів контролю 

підприємства;  

- визначення напрямів використання результатів контролю підприємства; 

 - прийняття управлінських рішень за результатами контролю. 

До об’єктів внутрішньогосподарського контролю інноваційних витрат 

відносять: управлінські звіти, планово-розпорядчі документи (бюджети, 
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кошториси, плани, стандарти, норми, ліміти тощо), безпосередньо інноваційні 

витрати, так і процеси, пов’язані з їх виникненням; показники оцінки та 

ефективності інноваційних витрат, тощо. 

Для проведення якісного внутрішньогосподарського контролю 

інноваційних витрат доцільно розробити загальну методику виявлення та 

дослідження величини відхилень фактичних інноваційних витрат від 

запланованих. Це забезпечить зменшення рівня інноваційних витрат, як основи 

підвищення ефективності діяльності  сільськогосподарського підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Публічні закупівлі, або Дежавні закупівлі – закупівля замовником 

товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи. 

Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану бюджету.  

Публічні закупівлі можуть здійснюватись шляхом проведення однієї з 

наведених процедур: 

 Відкриті торги – базова процедура публічних закупівель, яка 

передбачає публікацію на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про 

проведення тендеру не пізніше, ніж за 15 днів до розкриття тендерних 

пропозицій. Паралельно має бути опублікована тендерна документація у 

відповідності із ст. 21 закону України «Про публічні закупівлі».  Крім того, 
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зазначається інформація, що стосується закупівель, – кінцевий строк подання 

тендерних пропозицій; розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних 

пропозицій (якщо вимогу про його надання встановлено); дата та час розкриття 

тендерних пропозицій (для закупівлі товарів і послуг на суму більше ніж 133 

тис. євро або робіт більше ніж 5150 тис. євро, в інших випадках їх визначає 

система електронних торгів в автоматичному режимі), а також розмір 

мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках 

або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при 

проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв 

оцінки. 

 Двоступеневі торг. Відбуваються у два етапи: на першому етапі 

всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без 

зазначення ціни. Тендерна документація повинна лише передбачати пропозиції 

щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови 

поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності учасників та 

їх відповідності кваліфікаційним вимогам. 

Замовник проводить переговори з будь-ким з учасників. Після отримання 

попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної 

документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи 

запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно 

до цього Положення, про що замовник інформує всіх учасників під час надання 

їм запрошень до участі у другому етапі торгів; на другому етапі замовник 

пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на 

першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. 

Таку процедуру проводять у декількох випадках: 

1. замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або 

визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про 

закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками; 

2. всі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у відкритих 

торгах, замовник відхилив через змову учасників щодо ціни відповідного 

товару, робіт чи послуг, а також коли учасники, які подали тендерні пропозиції, 

не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації; 

3. для виконання нових будівельних робіт, які є повторенням подібних 

будівельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого первинний 

договір про закупівлю укладено згідно з положеннями розділу “Процедури 

відкритих торгів та торгів з обмеженою участю” цього Положення; 

4. предметом закупівлі є проведення наукових досліджень, 

експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних 

послуг. 

Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на 

першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення 

своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією. 

У подальшому процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як 

і процедура відкритих торгів. 
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Запит цінових пропозицій.  Замовник може здійснювати закупівлю 

шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо 

товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх 

закупівлі не перевищує 200 тис. гривень. 

 Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій 

(котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не 

менше ніж трьом учасникам. 

У запиті зазначається: 

1. найменування та місцезнаходження замовника; 

2. вид, кількість та місце поставки товарів або надання послуг; 

3. строк поставки товарів або надання послуг; 

4. місце і строк подання цінових пропозицій; 

5. місце і дата розкриття цінових пропозицій; 

6. істотні умови договору; 

7. строк дії цінової пропозиції. 

Кожного учасника, до якого звернено запит, повідомляють про те, 

включаються чи не включаються у вартість товарів або послуг витрати на 

транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов''язкових 

платежів). 

 Строк подання цінових пропозицій встановлюється замовником, але не 

може бути меншим ніж десять робочих днів з дати запрошення учасника. 

 Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не 

може бути в подальшому змінена. 

 Попередня кваліфікація учасників. Процедура попередньої 

кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення 

кваліфікаційної відповідності, фінансово- економічного стану та технічних і 

організаційних можливостей учасника. У разі проведення попередньої 

кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) 

допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку 

кваліфікацію, але не менше двох. Для проведення попередньої кваліфікації 

учасників має бути не менше двох учасників 

Переговорна процедура. Проведення переговорної процедури закупівлі 

передбачено ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Якщо у Вас наявні підстави для проведення переговорної процедури 

(дивись інфографіку після статті) та є підтвердження існування зазначених 

підстав, Ви можете сміло приступати до цієї процедури. Етапи проведення 

переговорної процедури закупівлі: 

1. Протокол тендерного комітету/уповноваженої особи про прийняття 

рішення щодо застосування процедури. У протоколі можна зазначити, зокрема: 

 підстави проведення процедури; 

 підтвердження наявності підстав для проведення переговорної 

процедури (учасника включено до Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій і т.д.) 

 учасники, з якими проводиться процедура закупівлі; 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=127520&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=127520&schema=main
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 які документи слід вимагати від учасника для підтвердження 

відповідності його кваліфікаційним критеріям; 

 коли планується проведення переговорів з учасником; 

 технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі і т.д. 

2. Проводимо переговори з учасниками. За результатами переговорів 

готується протокол переговорів учасників. Під час переговорів обговорюються 

умови договору, технічні можливості учасника, надання необхідних документів 

тощо. 

3. Протокол тендерного комітету/уповноваженої особи щодо прийняття 

рішення про намір укласти договір. Після підготовки такого протоколу, 

протягом одного календарного дня на електронному майданчику необхідно 

оприлюднити повідомлення про намір укласти договір. 

4. Укладення договору. Укладати договір з учасником можна не раніше 

ніж через 10 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір 

укласти договір (за скороченої процедури – не раніше ніж через 5 календарних 

днів). Оприлюднюється такий договір протягом 2-х календарних днів з моменту 

його укладення. 

5. В процесі виконання договору Замовник може викладати 

Повідомлення про внесення змін до договору. Такий документ радимо також 

підкріплювати протоколом тендерного комітету/уповноваженої особи. 

Оприлюднюється такий документ протягом 3 днів з дня внесення змін. 

6. Звіт про виконання договору оприлюднюється протягом 3 днів з дня 

закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання. 

Правовою базою здійснення процедури публічних закупівель є закон 

України «Про публічні закупівлі» від 1 квітня 2016 року. 

Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади. 

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого 

здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних 

закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної 

конкуренції. 

Оскільки публічні закупівлі становлять левову долю статті витрат 

бюджету , важливо, політично і економічно обгрунтовано створення системи 

прозорого проведення таких закупівель. Для цього була створена електронна 

система Prozorro , яка від грудня 2015 передана у власність народу України 

відповідно до меморандуму, тобто переведена на державний баланс. 

Філософія ProZorro складається з 3-х основних компонентів: 

 Сучасна гібридна електронна система побудована за 

принципами open source. Під гібридною моделлю, на відміну від моно- та 

мульти-платформених, розуміється така взаємодія центрального державного 

модулю та комерційних майданчиків, коли вся інформація наявна в центральній 

базі даних транслюється через майданчики, які відповідають за залучення та 

обслуговування клієнтів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Open_Source
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  «Всі бачать все» —так позиціонують суть даної реформи. Після 

закінчення тендеру в електронній системі можна побачити всю інформацію 

стосовно поданих пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі 

кваліфікаційні документи, тощо. Ця інформація доступна через зручний модуль 

аналітики для широкого загалу. 

 Золотий трикутник Golden triangle of partnership — унікальне 

об'єднання бізнесу, влади та громадянського суспільства задля просування змін, 

що дозволяє підтримувати високий рівень довіри між основними 

стейкхолдерами під час реформи. 

Система має декілька комерційних онлайн-майданчиків для реєстрації та 

підключення учасників закупівель. 

Аналізуючи положення Закону про публічні закупівлі, положення 

законів України, які передбачають правове регулювання діяльності органів, 

визначених у статті 7 Закону, а крім того, положення законів України «Про 

Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», 

«Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України» тощо, можна дійти 

висновку, що система контролю в царині публічних закупівель на даний час 

представлена досить широким колом органів виконавчої влади, 

правоохоронних органів, органів фінансового контролю тощо/ 

Проблемними у діяльності органів при здійсненні останніми нагляду і 

контролю у сфері публічних закупівель та протидії посадовим зловживанням, 

корупційним діянням є : 

1) відсутність чіткого механізму взаємодії правоохоронних та 

контролюючих органів у протидії правопорушенням, в тому числі їх 

корупційним проявів, у сфері здійснення закупівель. 

2) дублювання функцій правоохоронними органами у зв’язку з 

відсутністю системності в діяльності правоохоронних органів при проведенні 

нагляду та контролю у сфері закупівель (кримінальні справи за одними і тими ж 

видами злочинів можуть порушуватися як органами внутрішніх справ та 

органами СБУ, так і органами прокуратури);  

3) недостатня кількість висококваліфікованих співробітників з 

практичним досвідом роботи у сфері закупівель, що у тому числі пов’язано із 

суттєвими змінами у законодавстві у цій сфері;  

4) не визначеність механізму моніторингу закупівель, що може 

призводити до необґрунтованого впливу на рішення замовників. Зокрема, 

наразі є практика підготовки органами ДАСУ рекомендацій замовникам щодо 

усунення можливих порушень при здійсненні ними процедур закупівель за 

результатами аналізу оприлюднених в електронній системі документів 

замовника. 

Однак, через відсутність врегульованого порядку моніторингу, 

сприйняття замовниками рекомендацій як рішення спонукання до дії може 

вважатися прямим втручанням у процедури закупівлі. 

 

 

 



159 
 

Пилипишин М.О. 

к.е.н., доц. Ціцька Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

В умовах інтеграції України до світового економічного простору, перехід 

бізнесу до системи обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності 

став нагальною потребою. Важливим кроком у цьому напрямку стало 

прийняття 5 жовтня 2017 року Верховною Радою Закону України № 2164-

VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», яким 

внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». Закон набрав чинності з 01.01.2018 року.  

Відповідно до даного Закону для цілей бухгалтерського обліку визначено 

нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів: 

мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства. Крім цього, звітність 

за міжнародними стандартами мають складати: підприємства, що становлять 

суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які 

здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного 

значення. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до 

облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої 

фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними 

стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними 

стандартами. 

Згідно з МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки” облікова політика - це конкретні принципи, домовленості, правила 

та процедури, прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні 

та поданні фінансових звітів. 

Значення облікової політики за міжнародними стандартами фінансової 

звітності (далі МСФЗ) є важливим, а її складанню і зміні приділяють велику 

увагу. Отже за МСФЗ, потрібно підготовити наказ (положення) про облікову 

політику. Розробка підприємством облікової політики відповідно до МСФЗ є 

відповідальністю бухгалтерів підприємства (щодо її розробки) та 

управлінського персоналу (щодо затвердження). 

Облікова політика має важливе значення для раціональної організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві, а також для споживачів інформації. 

Зокрема, для зовнішніх користувачів:  

• для податкових, аудиторських та інших органів облікова політика - це 

перелік правил та способів обліку, що використовуються в ході перевірок;  
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• для інвесторів і кредитних органів облікова політика - це документ, 

який дозволяє здійснювати порівняльний аналіз та оцінку фінансового стану 

підприємств.  

Для внутрішніх користувачів: 

• для керівників, засновників, адміністративного відділу облікова 

політика - це пакет правил та інструмент управління фінансовими ресурсами 

підприємства, інструмент захисту та регулювання судових спорів, питань з 

боку податкових та аудиторських органів; 

• для бухгалтерії та фінансового відділу облікова політика це основа для 

забезпечення достовірності обліку та звітності, для аналізу фінансового стану 

та складання бізнес-плану підприємства; 

• для інших відділів і підрозділів облікова політика дає розподіл 

відповідальності, повноважень, визначає взаємовідносини між підрозділами, 

відділами, порядок документообігу. 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності» наголошує на розкритті у примітках до фінансової звітності всіх 

ключових аспектів облікової політики. Повинні бути розкриті принципи, яких 

дотримується підприємство, і методи, використані для втілення в життя цих 

принципів (оскільки подібна інформація є істотною для визначення 

фінансового становища підприємства, спрямування потоків грошових коштів, а 

також для визначення результатів діяльності підприємства). 

Міжнародні стандарти не регламентують структуру документу про 

облікову політику, але, як правило, складається він з трьох розділів і додатків: 

- Загальні положення. 

- Організаційний розділ. 

-  Методичний розділ. 

У першому розділі наказу (положення) про облікову політику 

підприємствам необхідно дати оцінку достовірності обліку та звітності на 

підприємстві, випадки зміни облікової політики у разі: зміни статутних вимог; 

зміни вимог органу, який здійснює функції з державного регулювання 

методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

  якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення 

подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності. 

Слід пам’ятати, що не вважаються зміною облікової політики події або 

операції, що відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій, або 

такі, що не відбувалися раніше.  

У другому розділі можуть бути такі пункти: 

1. Загальні відомості про суб’єкт господарювання. Розкривається основна 

мета створення підприємства відповідно до статутних документів, 

перераховуються основні види діяльності (з їх докладним описом). 

2. Організація бухгалтерського обліку. Даний підрозділ: 

- вказує, на який відділ покладене введення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, описується організаційна структура цього 
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відділу. В основному на великих підприємствах ці функції закріплені за 

бухгалтерією та фінансовим відділом; 

- відображає етапи документообігу та технологію обробки облікової 

документації, а також визначає, якими документами регламентований рух 

первинних документів на підприємстві, описує порядок їх створення, 

перевірки, порядок і строки передачі до бухгалтерії для відображення операцій 

у бухгалтерському обліку та здачі в архів. Обов'язково застерігається, які 

операції оформляються типовими формами первинної документації, а які - 

самостійно розробленими; 

- фіксує порядок і строки проведення інвентаризації активів та зобов'язань 

підприємства. 

3. Робочий план рахунків. Усі підрозділи компанії повинні вести 

бухгалтерський облік за єдиним робочим планом рахунків, розробленим 

підприємством самостійно. МСБО не має готового плану рахунків. Порядок 

використання єдиного робочого плану рахунків, включаючи розподіл 

компетенції з ведення рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку між 

відділами та підрозділами компанії, повинен регламентуватися внутрішнім 

нормативним документом компанії.  

У третьому розділі необхідно визначити опис конкретних способів 

відображення інформації у фінансовій звітності. Кожне підприємство має 

обирати ті елементи облікової політики, які відповідають особливостям його 

діяльності.  

Необхідно зазначити, що МСФЗ 1 дозволяє зміну облікової політики 

тільки в разі прийняття нового стандарту або внесення змін до чинних, а також 

з метою підвищення інформативності фінансової звітності.  

Дана вимога обґрунтовується тим, що «стабільна» облікова політика 

дозволяє порівнювати фінансову звітність за різні періоди. При виникненні 

потреби в зміні облікової політики суб’єкту господарювання доведеться наново 

перерахувати показники фінансової звітності за три попередніх роки. Такий 

перерахунок називають ретроспективним, і він є загальним правилом щодо 

відображення змін в обліковій політиці.  

Проте існують винятки із цього загального правила. Ретроспективний 

перерахунок при зміні облікової політики можна не робити: 

- у разі появи нового або зміни старого стандарту, при цьому треба 

користуватися спеціальними перехідними положеннями, які будуть 

відображені в новому стандарті;  

- якщо компанією прийняте рішення провести переоцінку активів за  

справедливою вартістю, таку зміну відображають як переоцінку на певну 

дату звіту. 

Отже, облікова політика підприємства встановлює порядок організації та 

ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що 

використовуються ним для складання та подання фінансової звітності. 

Гармонізація вітчизняного та міжнародного законодавства, що регламентує 

питання формування облікової політики підприємства, врахування передового 

досвіду зарубіжних країн в даній сфері, а також взаємоузгодженість вимог 
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Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку дозволить 

підвищити достовірність звітної інформації та зробити її більш кориснішою для 

прийняття стратегічних управлінських рішень. 

 

Попеско Д.В. 

д.е.н., доцент Дубініна М. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК СКЛАДОВА ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Сучасний вітчизняний механізм оплати праці неефективний і потребує 

вирішення низки проблем через застосування вдосконалених правових засад на 

макро- і мікроекономічному рівнях, враховуючи державні завдання подальшої 

активізації соціальної політики. 

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій 

системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним стимулом 

працівників, які здійснюють процес виробництва та виробляють  матеріальні 

блага. При цьому витрати на оплату праці, як складова собівартості, 

безпосередньо впливають на фінансові результати господарської діяльності 

підприємства. 

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують 

оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і 

кардинально, тому бухгалтер повинен постійно вивчати нормативні акти і 

правильно їх застосовувати.  

Одним з важливих питань щодо оплати праці є стимулювання 

працівників. Однією з форм винагороди за працю, що останнім часом все 

активніше використовується в регулюванні трудових відносин на 

національному ринку праці, є соціальний пакет (СП), під яким у широкому 

значенні слід розуміти надання роботодавцем благ у вигляді пільг, 

компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій, які перевищують розмір його 

основної заробітної плати. З точки зору трудового законодавства, матеріальні 

блага, що входять до складу соціального пакета, можуть розглядатися як 

елементи заробітної плати, що відносяться до додаткової заробітної плати й 

інших заохочувальних і компенсаційних виплат. При цьому в структурі 

загальної винагороди окремі складові соціального пакета є інструментом 

немонетарної або непрямої матеріальної винагороди. 

До складу соціального пакета включаються як базові соціальні гарантії, 

передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення, так і 

додаткові матеріальні блага, надання яких здійснюється роботодавцем за 

власною ініціативою. Виходячи з функцій соціального пакета, в його складі 

також можна виділити мотиваційний пакет, що, у свою чергу, поєднує в собі 

конкурентний і компенсаційний пакети. 

В узагальненому вигляді зміст конкурентного пакета можна подати як 

сукупність чотирьох блоків: 

– забезпечення здоров’я; 
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– розвиток корпоративної культури, навчання, підвищення кваліфікацій 

за рахунок підприємства; 

– відпочинок та розваги; 

– мотивація праці. 

Кожна із сторін трудової угоди оцінюють СП по своєму і виставляють до 

нього певні вимоги. 

Соціальний пакет, включаючи його структуру та величину, є потужним 

інструментом впливу на рівень психологічного та фізичного залучення 

працівника, індивідуальну й організаційну дієвість, а відтак, тривалість і 

успішність трудових відносин між працівником і роботодавцем. 

 

Сорока А.І. 

д.е.н., доцент Дубініна М. В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без виробництва 

конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та 

зарубіжних ринках. Водночас основною передумовою здійснення 

господарської діяльності молокопереробних підприємств є достатній обсяг та 

раціональне використання виробничих запасів. Вирішення проблеми 

ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу молокопереробних 

підприємств потребує створення системи управління виробництвом, в основу 

якої має бути покладено формування інформації про виробничі запаси 

підприємства. Розробка та впровадження основних напрямів підвищення 

ефективності господарської діяльності молокопереробних підприємств 

передбачає вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів, які 

забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією для прийняття 

управлінських рішень.  

До основних гальмівних чинників належать такі: використання застарілих 

галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів; 

невідповідність вимогам нормативно-правовій базі відображення в обліку 

виробничих запасів; відсутність належного нормування використання 

виробничих запасів за цільовим призначенням, що в свою чергу, обмежує 

контрольні функції обліку. Крім того, потребують доопрацювання та 

удосконалення діючі форми документації з оперативного обліку виробничих 

запасів, зокрема їх рух у процесі виробництва, залишається невирішеною 

проблема низької автоматизації обробки облікової інформації. 

Обліково-контрольне забезпечення виробничих запасів на 

молокопереробних підприємствах є засобом координації багатьох видів 

діяльності молокопереробних підприємств. Організація системи обліково-

контрольного забезпечення є підходом до обліку й контролю виконання 

показників з використанням концепції калькулювання за видами діяльності. 
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Класифікація виробничих запасів молокопереробних підприємств 

враховує технологічні особливості галузі. Питома вага в структурі виробничих 

запасів належить сировині і матеріалам. Забезпечення ефективного 

виробництва продукції обумовлює потребу в якісній організації внутрішнього 

контролю виробничих запасів. Головним завданням проведення внутрішнього 

контролю є перевірка господарських операцій з метою недопущення 

перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, правильності постановки 

бухгалтерського обліку, виконання виробничих і фінансових планів. 

На молокопереробних підприємствах стан організації оперативного 

контролю тільки частково відповідає належним принципам. Тому доцільним є 

покладення обов’язків на певну посадову особу із питань економного 

використання молочної сировини. 

Функція оперативного контролю виробничих запасів недостатньо 

взаємодіє з іншими функціями управління, результати контролю частково 

використовують для проведення оперативного аналізу та прогнозування на 

перспективу. 

Спостерігається також певна невідповідність вимогам сучасного 

управління запасами, стану контролю за правильністю використання 

виробничих запасів за нормами і нормативами, оскільки відсутній оперативний 

контроль норм і нормативів. 

Оскільки оперативний контроль ґрунтується  на даних оперативного 

обліку і оперативного аналізу, він не обов’язково має бути системним, тобто 

його об’єктами будуть лише найбільш важливі ресурси та виробничо-фінансові 

процеси. До того ж коло об’єктів може змінюватися залежно від конкретних 

завдань, які ставляться перед підприємством на відповідний період часу. Як 

правило, контролюються тільки виробничі запаси та їх використання в 

технологічному процесі, які є об’єктом оперативного економічного контролю. 

Це пояснюється великою часткою матеріальних затрат у собівартості продукції, 

що виробляється, а звідси - значною ціною втрат, які виникають внаслідок 

нераціонального використання виробничих запасів у процесі переробки. 

Організація ефективної побудови системи обліку виробничих запасів 

забезпечується взаємозв’язком обліку і контролю з нормуванням, аналізом і 

системою матеріального стимулювання економії матеріальних ресурсів. 

 

Столярчук Анастасія  Василівна 

к.е.н., доц. Гнатишин Людмила Богданівна 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗМІНИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В ЧАСТИНІ ПДВ 

 

На сучасному етапі податок на додану вартість є однією з найважливіших 

складових податкових систем 42 держав, з яких 17 європейських країн — члени 

Організації економічного співробітництва і розвитку. На долю цього податку 

припадає приблизно 13,8% податкових надходжень бюджетів країн і 5,5% 
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валового внутрішнього продукту. Перевага, що надається податку на додану 

вартість в цих країнах, зумовлена тим, що цей податок забезпечує державі 

значні надходження, з його допомогою набагато краще оподатковувати послуги 

і звільняти засоби виробництва. Крім цього, його податковий механізм не 

дозволяє вільно ухилятися від оподаткування. 

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 

183 Податкового кодексу України та регламентується Положенням про 

реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. №1130 (із змінами). 

Статтями 181 та 182 Кодексу визначено умови для реєстрації особи як 

платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може 

здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням 

особи. 

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу під обов'язкову реєстрацію як 

платника ПДВ підпадають: 

o особи у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у 

тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної 

мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 

календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без 

урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана 

зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм 

місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, 

передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником 

єдиного податку першої - третьої групи; 

o особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну 

територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із 

законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення 

товарів без реєстрації як платники такого податку. 

Відповідно до 182.1 ст. 182 Кодексу під добровільну реєстрацію як 

плактика ПДВ підпадає: 

o особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є 

платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій 

відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, 

вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така 

реєстрація здійснюється за її заявою. 

Згідно з  Податковим Кодексом України з 1 січня 2017 року втратила 

чинність ст. 209, якою визначався спеціальний режим оподаткування ПДВ 

діяльності у сфері сільського господарства. Тобто платники, які користувались 

спецрежимом ПДВ, були переведені на загальну систему оподаткування та 

повинні сплачувати ПДВ у загальному порядку. 

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України № 8/7/99-99-

15-03-02-17 від 3 січня 2017 року, для здійснення переходу на загальну систему 

оподаткування ПДВ платники не повинні подавати заяви про зняття з 

реєстрації суб’єкта спецрежиму та його реєстрацію як платник ПДВ на 
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загальних підставах. Перереєстрація суб’єкта спецрежиму ПДВ  на загальну 

систему відбувається автоматично, виключення з реєстру суб’єктів спецрежиму 

здійснюється на підставі відповідного рішення контролюючого органу. 

Відповідно до п. 48 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» 

ПКУ, рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ, що були відкриті 

для суб’єктів спецрежиму ПДВ, закриваються з дня, наступного за граничним 

строком оплати податкових зобов’язань, для платників, які обрали податковий 

період – 31 січня 2017 року, для платників, які обрали квартальний податковий 

період – 20 лютого 2017 року. 

Таким чином, з урахуванням вказаних вище змін передбачається, 

зокрема: 

o скасування реєстрації суб’єктів спецрежиму та переведення їх на загальну 

систему оподаткування; 

o закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, які 

додатково відкриті відповідно до пункту 200.2 статті 200.  Кодексу 

сільськогосподарським товаровиробникам; 

o обмеження терміну реєстрації податкових накладних, складених 

сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських 

товарів/послуг в межах спецрежиму; 

o перенесення від’ємного значення різниці між податковими 

зобов’язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті 

здійснення сільськогосподарської діяльності, до податкової декларації з 

податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з 

бюджетом. 

Скасовуючи спецрежим ПДВ, законодавець вирішив компенсувати в 

певній частині потенційні втрати сільськогосподарських виробників, 

запровадивши спеціальні дотації на розвиток сільського господарства. 

Відповідно о п. 16 Закону про підтримку сільського господарства, право на 

бюджетні дотації має сільськогосподарський товаровиробник, який відповідає 

усім наступним критеріям: 

o здійснює постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на 

власних або орендованих основних засобах;   

o питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 

75 % вартості всіх товарів, поставлених таким товаровиробником 

протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів 

сукупно; 

o такий виробник здійснює види діяльності, визначені п. 16 Закону про 

підтримку сільського господарства. Перелік усіх видів діяльності, 

здійснюючи які підприємства мають право на дотації. Зауважимо, що 

серед наведених видів діяльності відсутні ті, що пов’язані з 

вирощуванням зернових культур, тобто такі сільськогосподарські 

товаровиробники право на дотацію не мають; 

o такий виробник внесений контролюючим органом до Реєстру 

отримувачів бюджетної дотації. 
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Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники, які проводять 

господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, розраховують питому 

вагу сільськогосподарських товарів за результатами кожного окремого звітного 

періоду. 

При здійсненні розрахунку питомої ваги поставлених 

сільськогосподарських товарів, не враховуються операції з постачання 

основних засобів, що перебували у складі основних засобів 

сільськогосподарського підприємства більше ніж 12 послідовних звітних 

періодів сукупно та, якщо такі операції не були постійними і не становили 

окремої підприємницької діяльності. 

Згідно Закону про підтримку сільського господарства не визначено чітко 

розмір бюджетної дотації, яка буде надаватися сільськогосподарським 

товаровиробникам але визначено, що розподіл дотацій між отримувачами 

відбувається в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує аграрну 

політику. 

Щодо подання податкової звітності з ПДВ можна виділити, що 

починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 

року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з 

позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів 

України від 28.01.2016  № 21, у якій відображатимуться розрахунки з 

бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника. 

Наразі, Мінагрполітики пропонує направити фінансову підтримку на дві 

групи дрібних виробників, а саме: 

o фермерському господарству у власності та користуванні якого не більше 

500 га с/г земель і воно має чистий дохід (виручку) від продажу продукції 

за останній рік до 15 млн грн; 

o сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу (з не менше 20 

учасниками у власності та користуванні кожного з яких – не менше 100 га 

земель с/г призначення), у якого за останній рік обсяг реалізації продукції 

не перевищує 30 млн грн. 

Слід зазначити, що спеціальний режим оподаткування ПДВ є на сьогодні 

єдиним видом державної підтримки, який здійснюється в автоматичному 

режимі без втручання держави, що виключає корупційну складову та має 

важливе значення у спрощенні податкових відносин у галузі сільського 

господарства, зменшує трудомісткість і витрати на адміністрування податків. 

Також важливо зазначити, що підтримка сільгоспвиробників в країнах 

Європи становить близько 450 євро/га, тоді як в Україні – майже у 10 разів 

менше (з урахуванням прямої та непрямої підтримки) (близько 800 грн на 1 га 

ріллі). 

Тому з огляду на ситуацію, що склалась на фінансовому ринку та, 

враховуючи особливості природно - кліматичних умов ведення сільського 

господарства, скасування зазначеного виду підтримки 

сільгосптоваровиробників в Україні є абсолютно неприйнятним та призведе до 

зниження  конкурентоспроможності аграрного бізнесу, втрати обігових коштів 
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підприємств та необхідності залучення кредитних коштів для покриття 

понесених втрат, що призведе до збільшення собівартості продукції. 

Загалом, впровадження дотацій хоча б якимось чином «замінює» 

спецрежим ПДВ. Водночас очевидно, що очікувати стовідсоткової компенсації 

втрат сільськогосподарським товаровиробникам від скасування спецрежиму 

ПДВ не варто – як мінімум, на це вказує та обставина, що бюджетна дотація не 

розповсюджується на підприємства, які здійснюють вирощування зернових 

культур. 

На нашу думку, найважливішим питанням в даному випадку залишається 

прозорість процедури розподілення бюджетних дотацій, оскільки наразі чіткого 

розуміння такої процедури немає. Однак при впровадженні процедури 

розподілу варто враховувати необхідність виключення будь-якого 

«зовнішнього впливу» на таку процедуру наявність якого призведе до 

обертання усіх «позитивних» новацій у прямо протилежний бік. 

 

Фалайло М.М.  

к.е.н., доцент  Клим Н.М.  

Національний лісотехнічний університет України 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Використання різних інформаційних технологій на підприємствах лісового 

господарства спрощують облікові та звітні процедури відповідно до сучасних 

вимог управлінського та бухгалтерського обліку, дозволяють вирішити 

обліково-аналітичні задачі шляхом швидкого сприйняття й обробки значних 

обсягів інформації. Запровадження електронного обліку на кожному 

підприємстві передбачає виконання певних процедур, які залежать від стану 

комп’ютеризації обліку та нормативного регулювання. 

Проведені дослідження Клим Н.М., які стосувались використання 

програмних продуктів дозволили дати оцінку стану комп’ютеризації облікових 

робіт на держлісгоспах Львівського обласного управління лісового і 

мисливського господарства. 

Таблиця 1. 

Оцінка стану комп’ютеризації обліку на підприємствах Львівського обласного 

управління лісового і мисливського господарства (по 5-ти бальній системі) [1] 

Назва підприємств Програмне 

забезпечення (назва, 

версія)/кількість 

комп’ютерів 

Як бухгалтерські 

операції 

комп’ютеризовані 

Оцінк

а  

ДП «Бібрський ЛГ» 1С Підприємство 8.2 

/ 7 . 

Створення бази даних 3 

ДП «Бобринський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./ 6  

Створення бази даних 3 

ДП «Бродівський 1С Підприємство Усі 5 
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ЛГ» 7.7/13 

ДП «Буський ЛГ» 1С Підприємство 

8.2./6 

Банківські, касові, 

матеріали, амортизація 

4 

ДП «Дрогобицький 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./9 

Касові, 

взаєморозрахунки, 

матеріали 

4 

ДП «Золочівський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./6 

Банківські,матеріали,ка

сові, взаєморозрахунки, 

амортизація 

4 

ДП «Львівський ЛГ» 1С Підприємство 

7.7./7 

всі 5 

ДП «Жовківський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./8 

Перенесення даних з 

1СБухгалтерія 6ПРОФ 

4 

ДП «Рава-Руський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./6 

Перенесення даних з 

1СПідприємство 7.7. 

3 

ДП «Радехівський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./10 

Перенесення даних з 

1СПідприємство 7.7. 

3 

 

ДП «Самбірський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./8 

Створення бази даних  3 

ДП «Сколівський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

7.7./7 

Касові, 

взаєморозрахунки, 

матеріали 

3 

ДП «Славський ЛГ» 1С Підприємство 7.7. 

1С Підприємство 

8.2./11 

Всі 

частково 

5 

ДП «Самбірський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./6 

Створення бази даних 3 

ДП «Стрийський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

7.7./3 

всі 5 

ДП «Турківський 

ЛГ» 

1С Підприємство 

8.2./4 

Створення бази даних 3 

ДП МГ «Стир» Excel/1 Заробітна плата, окремі 

розрахунки 

4 

ДП «Львівський 

ЛСНЦ» 

1-СБухгалтерія 

(проф)/1 

усі 4 

НПП «Ск.Бескиди» Excel/6 Заробітна плата, окремі 

розрахунки 

3 

Електронний документообіг на підприємствах забезпечує формування 

організаційно-розпорядчих. науково-технічних, первинно-облікових, 

банківських, податкових, фінансових документів, іншої спеціальної 

документації та звітно-статистичних документів.  

Програмний комплекс 1С Підприємство 8.2 конфігурації " Управління 

лісовим господарством для України", розроблений ПП «Фірма «Модуль»  є 

потужним інструментом для використання сучасних методів управління 

підприємством лісової галузі, охоплюючи таку специфіку діяльності, як 
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лісовідведення, лісозаготівля, переробка деревини, надає можливість зручного 

ведення бухгалтерського і податкового обліку з формуванням всього спектру 

галузевої і регламентованої звітності, підтримує інтеграцію з системою 

електронного обліку деревини [2]. 

Електронний облік деревини формує іншу спеціальну документацію  через 

систему фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням 

засобів автоматизації на усіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та 

передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою 

сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в 

бухгалтерському та управлінському обліку. [3, с.73].  

Загальні питання електронного документообігу на підприємствах  

регулюються низкою законодавчих актів: 

- Законом України «Про електронні документи та електронний обіг» від 

22.05.2003 №851;  

- Законом України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 

№852;  

- Наказом Міністерства Юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 «Про 

затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на ефе5ктивне зберігання»; 

- Наказом  Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5 «Про 

затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документа 

у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в 

установах, організаціях». 

Питання бухгалтерського обліку та первинного документування в 

електронному вигляді регламентовані Законом України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність» №996 та Наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.95 р. №98 «Про затвердження Положення про документальне 

забезпечення записів». 

Одним із нормативних документів з  електронного обліку деревини є 

спільний наказ Мінінфраструктури та Мінагрополітики «Про затвердження 

спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної при перевезенні 

деревини автомобільним транспортом (ТТН – ліс)» від 29 листопада 2013 р. № 

961/707.  

Локальні процедури запровадження електронного обліку на підприємствах 

лісового господарства вимагають наявності електронного архіву та розроблення 

інструкції з діловодства або положення про ведення облікових записів 

(Положення з діловодства і електронний документообіг), у якому визначити: 

- поетапно дії на створення та отримання документів; 

- обов’язкові реквізити; 

- зберігання та архівування документів; 

- надання копій і підписів; 

- регламент роботи покроково; 

- застосування електронного цифрового підпису; 

- відповідальних осіб на кожному етапі. 
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Відповідно до п.2.13 Положення Мінфіну №88, перелік осіб, які є 

відповідальними за оформлення первинних документів на підприємстві може 

встановити керівник Наказом.  

Слід також враховувати, що відповідно до вимог Закону України №996, 

первинні облікові документи, створені як у паперовому, так і електронному 

вигляді мають юридичну силу, якщо містять обов’язкові реквізити (назва 

документа, дата складання, назва підприємства, зміст і обсяг господарської 

операції, одиниця виміру, посада і прізвища осіб, відповідальних за здійснення 

операцій, електронний підпис) та інші  необхідні реквізити.  

Комп'ютеризація принципово не змінює елементів методу бухгалтерського 

обліку. Найбільші зміни відбуваються в технології обробки облікової 

інформації, що виражається в порядку побудови комп'ютерних форм 

бухгалтерського обліку.  
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

  

Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським 

підприємствам потрібні основні засоби або, іншими словами, засоби праці. Від 

предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у виробництві 

протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні 

властивості. Засоби праці зношуються поступово, а отже, переносять свою 

вартість на виробництво продукції частинами. 

При визначенні основних засобів необхідно виходити з того, що вони є 

частиною активів, тобто ресурсів, контрольованих підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження 

економічних вигод у майбутньому. 

До основних засобів належать: інвестиційна нерухомість, земельні 

ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, 



172 
 

передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби, 

інструменти, прилади та інвентар, тварини, багаторічні насадження, інші 

основні засоби. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" 

(затверджене Нака30м Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92) 

містить таке визначення основних засобів: 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 більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)». 

В доповнення до цього п. 6 П(С)БО 7 визначає: об’єкт основних засобів 

визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство/установа 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його 

вартість може бути достовірно визначена. 

При визначенні основних засобів необхідно виходити з того, що вони є 

частиною активів, тобто ресурсів, контрольованих підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження 

економічних вигод у майбутньому. 

До основних засобів належать: інвестиційна нерухомість, земельні 

ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, 

передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби, 

інструменти, прилади та інвентар, тварини, багаторічні насадження, інші 

основні засоби. 

П(С)БО 7 при встановленні критеріїв належності матеріальних активів до 

основних засобів надає перевагу їх призначенню і не висуває обмеження щодо 

їх вартості. 

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити: 

- 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; 

- достовірне визначення вартості (оцінки) основних засобів; 

- визначення економічних вигод від використання основних засобів; 

- контроль за наявністю і збереженням основних засобів з моменту 

придбання і до вибуття із господарства; 

- правильне і своєчасне нарахування зносу; 

- контроль за правильністю та ефективним використанням коштів на 

реконструкцію, модернізацію відповідно до наявних джерел фінансування; 

- контроль за ефективним використанням основних засобів залежно від їх 

потужності; 

- точне визначення результатів від ліквідації основних засобів; 

- точне визначення вартості довгострокових біологічних активів, 

нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. 

Окрім того, тут варто згадати ще одну умову для визнання в 

бухгалтерському обліку основних засобів, а саме — підконтрольність. Адже 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/74289
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згідно з п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи — це 

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигід 

у майбутньому. 

Так, підприємство може контролювати актив лише в разі володіння 

правами на отримання майбутніх економічних вигід від його використання та 

здатності обмежувати доступ інших суб’єктів господарювання до таких 

економічних благ. Як правило, контроль супроводжується наявністю права 

власності. 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних 

засобів, інших необоротних активів, їх зносу передбачені рахунки: 10 "Основні 

засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 12 "Нематеріальні активи"; 

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"; 16 "Довгострокові біологічні 

активи"; 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні 

активи". 

Витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх 

економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, будуть 

відображатися на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". 

Основні засоби доцільно групувати за їх функціональним призначенням, 

галузями, речовим, натуральним характером і видами, за використанням і 

належністю. 

За функціональним призначенням розрізняють виробничі основні засоби, 

що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його 

здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини 

тощо, що діють у сфері матеріального виробництва) і невиробничі основні 

засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва 

і призначені в основному для обслуговування комунальних і культурно-

побутових потреб робітників (будови, споруди, обладнання побутових потреб 

робітників, що використовуються у невиробничій сфері). 

За використанням основні засоби поділяють на діючі (всі основні засоби, 

що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що не використовуються у 

даний період часу у зв'язку з тимчасовою консервацією підприємства або 

окремих цехів) і запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і 

призначене для зміни об'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються). 

Істотне значення в обліку основних засобів має їх розподіл за ознакою 

належності на власні та орендовані. 

Орендовані основні засоби - це засоби взяті у тимчасове користування у 

фізичних чи юридичних осіб за відповідну орендну плату. Орендовані основні 

засоби показують у балансі орендодавця, тим самим виключається можливість 

подвійного обліку тих самих засобів. 

 

 

 

 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину 

нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення 

економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. 

Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, 

сучасна економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та 

політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так, 

не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні 

значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної 

більшості вітчизняних підприємств.  

Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі 

визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. 

При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який 

узагальнює усі результати виробничо-господарської діяльності підприємства та 

визначає її ефективність.  

Значний внесок у теорію і практику ведення бухгалтерського обліку 

фінансових результатів приділяли увагу такі вчені, як: В.П. Багров, М.Т. 

Білухи, В.Я. Соколов, Ф.Ф.Бутинець, Г.В. Савицька, В.В. Сопка, С.Ф. Голов, 

В.І. Іващенко, В.М. Костюченко, М.А. Болюх, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, 

Є.О. Підгора, М.Г. Чумаченко, В.О. Мец, М.Р.Остапюк, Н.В.Чабанова, М.Г. 

Чумаченко Л.М. Кіндрацької, П.А. Костюк, В.Г. Лінник, та інші. 

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість 

подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його 

основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та 

створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно 

реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі, то питання зниження собівартості 

набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та 

економічних перетворень.  

Фінансовий результат є одним з найважливіших показників, який 

узагальнює усі результати господарської діяльності та який характеризує 

ефективність діяльності суб’єкта господарювання. Узагальнивши існуючі 

підходи трактування понять фінансових результатів, зроблено висновок, що 

під фінансовими результатами для цілей бухгалтерського обліку слід розуміти 

кінцевий результат діяльності підприємства за звітний період, який визначається 

прибутком або збитком, відображається у фінансовій звітності і визначається 

послідовно розрахунковим способом з урахуванням усіх видів доходів і витрат, 

отриманих у процесі здійснення господарських операцій.  

В результаті проведених досліджень зроблено висновки, що одним із 

важливих напрямків державного регулювання щодо фінансових результатів на 
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сільськогосподарських підприємствах слід вважати вдосконалення 

нормативно-законодавчої бази бухгалтерського обліку  і контролю фінансових 

результатів. Виходячи з особливостей галузевого виробництва, необхідно 

розробити єдині типові внутрішньо-галузеві аспекти обліку, які за потреби 

можливо адаптувати до конкретних умов і особливостей кожного окремого 

суб’єкта господарювання.  

Відповідно до чинного законодавства фінансовий облік передбачає 

обов’язкові процедури збору й обробки інформації, яка стосується перебігу 

процесів отримання доходу і визначенням фінансового результату, виявленням 

позитивних і негативних відхилень від поставлених цілей, передбачуваних 

планів та показників діяльності. Ця інформація дозволяє своєчасно приймати 

рішення щодо недопущення негативних змін чи щодо їх нейтралізації. При 

правильній організації вона стає найважливішим засобом матеріального 

стимулювання, зростання рентабельності і  подальшого розвитку 

підприємства, соціального стану його працівників. Тому фінансових результат 

є одним з найважливіших показників ефективності виробництва. 

 

Чабаненко О.О. 

   к.е.н. Костирко А.Г.  

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ПЕСРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОТІ В УКРАЇНІ 

 

Аудиторська діяльність є досить новою сферою, оскільки має великий 

аспект дій загальної системи аудиту в Україні. Дана діяльність направлена на 

впровадження методів здійснення аудиторських перевірок та їх якостей та 

підвищення кваліфікаційних здібностей.   Перспективам розвитку 

аудиторської діяльності в Україні присвячено більшість наукових праць таких 

відомих вчених як:  Ю. В. Миронової , Л.В. Гуцаленко, І.І Нестеренка, В.М, 

Івахненкова, С.В, Корягіна. 

І.І. Нестеренко у своїх працях стверджує, що угода про Асоціацію з 

Європейським Союзом передбачає широкі можливості для української 

економіки, що позитивно мало б вплинути і на сферу аудиту. На сьогодні 

Україна стала асоційованим членом ЄС,  аудиторська діяльність здійснюється  

у  повній відповідності до міжнародних стандартів аудиту [1].  

Перш за все, слід відмітити користь роботи аудиторів для державних 

контролюючих органів. Якщо державні органи у своїх перевірках будуть 

спиратися на звіти аудиторів, то перевірки потребуватимуть менше часу та сил. 

Що і сталося після впровадження Нідерландського досвіду та підписання 

Генеральної угоди про співробітництво та взаємодію між Аудиторською 

палатою України та Державною податковою службою України [2].  

 Головною тенденцією даної діяльності є збільшення кількості аудиторів, 

що посилює конкуренцію на ринку аудиторських послуг. Це є позитивним 

аспектом, адже надання практичних порад та методичних рекомендацій, 

призведе до оптимізації роботи підприємства та його підрозділів [3].  
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      Щодо перспектив розвитку аудиторської 

діяльності в Україні, то доцільно було б запровадити державою стандартизовані 

ціни для всіх аудиторських фірм на надання послуг, або запровадити певну 

варіацію цін, яка буде залежить від розміру фірми та її витрат. В такому 

становищі фірмам потрібно буде більше працювати над спектром послуг та 

якістю їх надання, для того щоб попит на фірму був більший ніж в інших. 

Стосовно якості аудиторських послуг, то потрібно приділити більшу 

увагу висновку, який надає аудитор. Цей документ є важливим для 

підприємства, адже у ньому надана інформація про фінансові результати, звіти 

з різних сфер діяльності. Аудитор під час перевірки обирає вибірковим 

методом  аспекти, які він буде досліджувати. Доцільно було б запровадити 

структуровану систему збору інформації з різних сторін для втілення її в 

повний, конструктивний звіт, що дало змогу користувачам впевнитися в 

наявності тих чи інших проблем на підприємстві.     

    Висновок: Отже, узагальнюючи вище зазначене, можна 

зробити висновок, що аудит в сучасній економіці стає структурованою, 

самостійною ланкою діяльності, яка потребує регулювання з боку держави. 

Дана діяльність є новою в Україні, але швидкими темпами набирає 

популярності та становлення індивідуальної національної системи аудиту, яка 

не повинна  втрачати свого авторитету за світовими стандартами.  Для 

стабілізації діяльності потрібно забезпечити наявною законодавчо-

нормативною базою,розробити аудиторським фірмам програми їх діяльності та 

перелік послуг, які вони надаватимуть. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В АПК 

 

Облік екологічних витрат на сільськогосподарських підприємствах 

відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки екологічні складові мають 

негативний вплив на стан навколишнього середовища та якісні показники 

виробленої продукції.  

http://www.apu.com.ua/34-nesterenko-ivan-ivanovich
http://vlasnasprava.info/news
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Екологічні витрати підприємства, як відомо це витрати на покриття 

негативних зовнішніх ефектів, які виникають внаслідок добровільних чи 

обов’язкових природоохоронних заходів з метою запобігання, усунення чи 

зменшення навантажень на довкілля, а також внаслідок втрат продуктивності та 

незворотних втрат сировини, матеріалів, енергії[1]. 

А 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]. 

Проте система обліку екологічної діяльності підприємств в Україні 

знаходиться лише у стадії становлення.  

Багатьом сільськогосподарським підприємствам стає досить 

проблематично планувати подальшу виробничу діяльність господарюючого 

суб'єкта через відсутність інформації про облік екологічних витрат, бо це 

створює проблеми для користувачів інформації про підприємство. 

В результаті чого на рахунках бухгалтерського обліку не враховуються 

екологічні витрати, пов'язані з ними операції, які є наслідком виснаження 

природних ресурсів і деградації середовища. 

В Україні більшість підприємств вважає за краще не розкривати 

інформацію про екологічні витрати, так як більшість їх пов’язана із 

забрудненням навколишнього середовища. Як показали дослідження, велика 

частина підприємств так і досліджувані нами сільськогосподарські 

підприємства України висвітлювали в обліку і звітності тільки показники, які 

характеризували вплив господарської діяльності підприємства на довкілля з 

позитивної сторони. 

Управлінський екологічний облік складається з обліку екологічних 

витрат і обліку екологічних доходів. Якщо на підприємстві масштаби 

природоохоронної діяльності невеликі, сама вона структурно не відособлена, 

послуги екологічного характеру "на сторону" не надаються,  тому доцільно 

облік екологічних витрат вести у 9-му класі рахунків на окремому рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати» на окремому субрахунку "Природоохоронна 

діяльність" з виділенням таких статей витрат:  

• матеріальні витрати;  

• витрати на оплату праці колег, зайнятих в сфері охорони довкілля;  

• витрати на соціальне страхування співробітників, зайнятих у сфері 

довкілля;  

• амортизація основних фондів природоохоронного призначення;  

• екологічні збори і платежі;  

• інші витрати екологічного характеру. 

Зарахування тих чи інших витрат до екологічних на підприємствах 

сьогодні здійснюється згідно інструкції щодо заповнення форми державного 

статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на 

охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі". Тому 
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ми пропонуємо розроблену нами і пристосовану до сільськогосподарських 

підприємств форму звіту (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Звіт про екологічну діяльність підприємства за ___ р. 

 

№ 

з/п 

Найменування показників 

 

Звітний 

період 

Попередній 

період 

1. Повні витрати пов’язані з охороною    

2. Поточні витрати – загалом, зокрема    

2.1 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

Витрати, пов’язані з експлуатацією 

природоохоронного устаткування  

Утилізація відходів стічних ям, пестицидів, 

гербіцидів та інших отрутохімікатів які не 

використовуються в силу втрати ними терміну 

придатності 

Інші поточні витрати 

  

3. Податки і платежі – всього, зокрема    

3.1 

3.2 

 

3.3 

Платежі за користування природними ресурсами 

Збори за викиди, скиди відходів збори за викиди в 

атмосферне повітря   

Штрафи за порушення екологічного законодавства 

  

 Всього витрат   

4. Економія або дохід унаслідок запобігання 

додатковим витратам 

  

4.1 Зменшення об’ємів органічних добрив   

4.2 Зменшення використання пестицидів, гербіцидів      

4.3 Зменшення використання монокультур ( в тому 

числі технічних культур)  

  

4.4 Утилізація тварин внаслідок їх падежу чи відходів 

після забою призначених для реалізації чи 

переробки 

  

4.5 Інші доходи    

 Всього доходів    

 

Отже, враховуючи вище викладене нами, перспективним напрямом 

удосконалення облікової системи вітчизняних аграріїв є доповнення її 

складових екологічним обліком та звітністю, спрямованих на формування 

потужної інформаційної системи обліково-аналітичного забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, оскільки 

екологічний облік значною мірою впливає на конкурентоспроможність як 

сільськогосподарських підприємств так і виробництва продукції. 
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СПОСОБИ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДAТКУВAННЯ 

 

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та 

економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та 

самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Характер і цілі 

податкової системи визначає податкова політика, яка є цілеспрямованою 

діяльністю держави у сфері встановлення і стягнення податків. Вона має бути 

сформована таким чином, щоб, з одного боку, забезпечувати виконання базової 

функції податків – фіскальної, а з іншого – сприяти реалізації регулятивної 

функції податків з метою посилення впливу податкового механізму на процеси 

відтворення. Проблемам усунення подвійного оподаткування присвятили свої 

наукові праці та статті на сторінках періодичних видань такі вітчизняні 

економісти та юристи-міжнародники, як, зокрема, С. Боровик, В. Богун, Л. 

Даценко, Р. Дернберг, О. Козирін, М. Кучерявенко, О. Мещерякова, О. 

Погорлецький, О. Радченко, С. Сутирін, М. Ткаченко. 

Подвійне оподаткування - це оподаткування одного податкового об'єкта 

окремого платника одним (чи аналогічним видом) податком або збором за один 

і той же період (податковий період). 

Проблема подвійного оподаткування виникла під час здійснення операцій 

на міжнародному рівні, в результаті зіткнення інтересів двох держав, та в 

межах однієї країни. Коли країна  починає забезпечити бюджет фінансовими 

ресурсами за рахунок податків, процвітає тіньова економіка високий рівень 

ухилень від сплати податків, то все гостріше постає проблема щодо пошуку 

дієвих механізмів уникнення подвійного оподаткування. Щоб виокремити 

проблеми механізму подвійного оподаткування і окреслити нові шляхи їх 

вирішення необхідно визначити юридичну конструкцію та причини їх 

виникнення.  

Вивчаючи практику багатьох країн можна виділити наступні причини 

міжнародного подвійного оподаткування: 

1) визнання одного і того ж суб’єкта (юридичної або фізичної особи) 

резидентом у двох або більше країнах; 

2) кваліфікація одного і того ж доходу майна таким, що має джерело 

походження у двох або більше країнах; 
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В односторонньому порядку усунення 

подвійного оподaткування

здійснюється шляхом зміни націонaльного

подaткового законодaвства

У двосторонньому (бaгaтосторонньому) порядку - нa основі 

міжнaродних угод, шляхом уклaдaння двосторонніх угод про 

уникнення подвійного оподaткування доходів від праці тa кaпіталу 

тa включення тaких угод до системи нaціонaльного зaконодaвства 

держави.

3) різниця у дефініціях, класифікаціях доходів між державами; 

4) різниця у порядку та розмірах заліку понесених витрат; 

5) обкладення одного і того ж доходу, майна у одній державі на підставі 

критерію резиденства, а в іншій - у відповідності до законодавства про джерело 

доходів; 

6) відсутність у внутрішньому законодавстві однієї із зацікавлених 

держав положень про залік окремих видів податків, сплачених у іншій державі. 

В запобіганні подвійному оподаткуванню доходів (прибутків) і майна 

зацікавлені не тільки платники податку, a й держави, так як добробут країни 

залежить від кількості інвестицій, які здійснюються в її економіку.  

Усунення подвійного оподаткування може здійснюватися двома шляхами 

(рис. 1)  

Рис. 1 Шляхи усунення подвійного оподаткування 

Подaткові угoди розглядaють шляхи усунення прoблеми подвійнoго 

оподaткування за допoмогою нaступних метoдів (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Метoди усунення прoблеми подвійнoго 

 

Інструментoм вирішення прoблеми подвійнoго оподaткування є:  

 подaтковий кредит  

 подaткова знижкa.  

Застосування податкового кредиту спричиняє ситуaцію, за якої подaтки, 

сплaчені іноземними держaвами, прирівнюються до подaтків своєї держави, 

метою якого є зaбезпечення рівних умoв господaрювання суб’єктaм, незaлежно 

від місця здійснення підприємницької діяльнoсті. Завдяки податковому 

кредиту, пo суті, вирівнюються шaнси інвестoрів у держaві резиденствa та за 

кордoном. А подaткова знижкa – подaток, сплачений в якoсті витрат, на які 

зменшується сума дoходів, що підлягають опoдаткувaнню, з метою усунення 

подвійнoго оподaткування, можна керувати об’єктoм оподаткування, а не 

самим податком. Податкoвий кредит відрізняється від подaткової знижки тим, 

що на величину подaткового кредиту зменшується належний до сплaти розмір 

Метoди усунення прoблеми подвійнoго 

оподаткування 

Метoд 

подaтковoго 

кредиту 

Метoд 

подaткових 

заліків 

Метoд 

повнoго 

звільненн

я 

Метод 

прoгресивного 

звільнення 

Метoд 

повнoго 

зaліку 

Метoд 

звичaйного 

заліку 
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подaтку, а податкова знижка зменшує на суму вже сплaченого подaтку 

оподaтковуваний прибуток. 

На сьогодні дедалі більша кількість країн світу стають учасниками 

міжнародних податкових угод, якими передбачається обмін інформацією за 

значно ширшим колом податків та зі значно меншими обмеженнями, ніж це 

було принаймні п’ять чи десять років тому. Поряд із такою звичною формою 

обміну інформацією, як обмін за запитом поширення набуває автоматичний і 

спонтанний обмін інформацією. Для країн, що розвиваються, важливо не 

залишатися осторонь процесів міжнародного податкового співробітництва. При 

цьому необхідно зважати на вигоди від участі в загальносвітових процесах із 

втратами в разі неучасті в них. Також доцільно спиратися на досвід розвинених 

країн, які вже пройшли певні етапи на шляху побудови транспарентного 

податкового середовища, що дасть можливість зекономити ресурси та 

уникнути певних помилок. 

Можна вважати, що окремі аспекти міжнародної співпраці, зокрема 

обміну податковою інформацією, потребують додаткового дослідження з 

огляду на значення для кожної країни розробки і неухильного застосування 

відповідних правил і норм на рівні національного податкового законодавства. У 

разі правильного підходу до цього питання значну, якщо не всю, частину 

необхідного регулювання і, при цьому, з досить високим рівнем захисту 

національних інтересів можна забезпечити як за рахунок односторонніх, 

національних заходів, так і за допомогою об’єднання спільних зусиль держав. У 

цьому контексті першочерговим завданням, яке стоїть перед органами 

державної влади України, відповідальними за податкову політику та 

адміністрування податків, є узагальнення досвіду роботи іноземних 

компетентних органів щодо практичної організації процесів обміну податковою 

інформацією та систематизація вимог до здійснення обміну податковою 

інформацією відповідно до існуючих міжнародних стандартів. Це, у свою 

чергу, сприятиме інтенсифікації міжнародних податкових відносин, 

максимальному використанню сучасних міжнародно-правових інструментів 

для цілей виконання внутрішнього податкового законодавства, а також 

виконанню зобов’язань, що випливають із міжнародних угод, та в цілому 

створенню позитивного іміджу нашої держави на світовій арені. 

Юрисдикції держав, що взяли зобов’язання щодо автоматичного обміну 

фінансовою інформацією представлені в табл.1 

Таблиця 1 

Юрисдикції, що взяли зобов’язання з автоматичного обміну фінансовою 

інформацією 

 

Категорії юрисдикцій  Юрисдикції  

Юрисдикції, що зобов’язалися 

здійснювати перший 

автоматичний обмін даними в 

2017 р.  

Ангілья, Аргентина, Барбадос, Бельгія, 

Бермудські острови, Британські Віргінські 

острови, Кайманові острови, Чилі, Колумбія, 

Хорватія, Кюрасао, Кіпр, Чеська Республіка, 

Данія, Домініка, Естонія, Фінляндія, Франція, 
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Німеччина, Гібралтар, Греція, Гернсі, 

Угорщина, Ісландія, Індія, Ірландія, острів 

Мен, Італія, Джерсі, Корея, Латвія, 

Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 

Маврикій, Мексика, Монтсеррат, Нідерланди, 

Ніуе, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, 

Сан-Марино, Сейшельські острови, Словацька 

Республіка, Словенія, Південна Африка, 

Іспанія, Швеція, Тринідад і Тобаго, Острови 

Теркс і Кайкос, Великобританія, Уругвай 

Юрисдикції, що зобов’язалися 

здійснювати перший 

автоматичний обмін даними в 

2018 р.  

Андорра, Антигуа і Барбуда, Аруба, Австралія, 

Австрія, Багамські острови, Беліз, Бразилія, 

Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Коста-

Рика, Гренада, Гонконг (Китай), Індонезія, 

Ізраїль, Японія, Маршаллові острови, Макао 

(Китай), Малайзія, Монако, Нова Зеландія, 

Катар, Росія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, 

Сент-Вінсент і Гренадіни, Самоа, Саудівська 

Аравія, Сінгапур, Сінт-Маартен, Швейцарія, 

Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати 

Юрисдикції, що не встановили 

часові межі чи ще не 

прийняли зобов’язань  

Бахрейн, Острови Кука, Науру, Панама, 

Вануату 

 

Отже, застосування на практиці вище визначених підходів є ефективним 

зaсобом вирішення прoблеми подвійнoго оподaткування у міжнародній 

практиці. 
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6. Проблеми правового забезпечення сучасної системи менеджменту. 

 

 

Крачковська Яна Валеріївна 

 к.ю.н., доцент Олашин М.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

З метою ефективного функціонування менеджменту персоналу, потрібно 

мати своєчасні та в достатній кількості необхідні ресурси. 

Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу представлене нормативно-

правовою та інформаційною базою, науково-методичним, кадровим, 

матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням. 

Специфічною особливістю менеджменту персоналу порівняно з іншими 

функціональними видами менеджменту є те, що робота з людьми, пов’язана з 

працевлаштуванням, переведенням чи звільненням з роботи, організацією 

оплати праці, підготовкою та підвищенням кваліфікації, регулюванням 

робочого часу, створенням сприятливих умов праці, оцінюванням якості 

персоналу тощо, потребує чіткої законодавчої регламентації прав і обов’язків 

усіх учасників трудових відносин. Це досягається прийняттям відповідних 

законодавчих актів державними органами влади та розробленням нормативно-

правових і науково-методичних документів (правил, положень, норм, 

інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо). 

Невід’ємне право громадянина України на працю гарантує Основний 

закон. Так, Конституція України проголошує працю вільною (ст. 43). Кожен 

має право самостійно розпоряджатися своїми здібностями, обирати вид 

трудової діяльності та професію, яка подобається; отримувати за свою працю 

заробітну плату не нижче встановленого законодавством мінімального розміру; 

працювати в належних, безпечних і здорових умовах праці. Згідно з 

Конституцією України кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості (ст. 23). 

Трудове законодавство України охоплює такі основні закони: 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України. КЗпП України визначає 

правові засади й гарантії здійснення громадянами України права 

розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці. КЗпП 

України містить такі розділи: загальні положення; колективний договір; 

трудовий договір; забезпечення зайнятості вивільнених працівників; робочий 

час; час відпочинку; нормування праці; оплата праці; гарантії й компенсації; 

гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, 

заподіяну підприємству; трудова дисципліна; охорона праці; праця жінок; 

праця молоді; пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням; 

індивідуальні трудові спори; професійні спілки, участь працівників в 
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управлінні підприємствами; трудовий колектив; державне соціальне 

страхування; нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 

Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові, економічні й 

організаційні основи зайнятості населення та його захисту від безробіття, а 

також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на 

працю. 

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові засади 

розроблення, укладення та виконання колективних договорів і угод для 

сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів 

працівників і власників. 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» визначає правові й організаційні засади функціонування системи 

заходів щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); він 

спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у 

процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли 

між ними. 

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні, правові та 

організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових 

відносинах на підставі трудового договору з підприємствами усіх форм 

власності та господарювання, а також з окремими громадянами; сфери 

державного й договірного регулювання оплати праці; він спрямований на 

забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати. 

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя та 

здоров’я в процесі трудової діяльності; регулює за участю відповідних 

державних органів відносини між власником підприємства й працівником з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та встановлює єдиний 

порядок організації охорони праці в Україні. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення» гарантує всім непрацездатним 

громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних 

фондів споживання наданням трудових і соціальних пенсій. Закон спрямований 

на те, щоб повніше враховувалась суспільно-корисна праця як джерело 

зростання добробуту народу й кожної людини, установлює єдність умов і норм 

пенсійного забезпечення працівників. 

До нормативно-правової бази менеджменту персоналу слід також віднести 

Класифікатор професій ДК 003-95, затверджений Державним комітетом 

стандартизації, метрології та сертифікації України. Цей документ стандартизує 

назви категорій персоналу, професій та посад. Класифікатор професій 

використовується для вирішення таких завдань: 

— розрахунків чисельності працівників, обліку складу й розподілу кадрів 

за професійними угрупуваннями різних рівнів класифікації, планування 

додаткової потреби в кадрах; 

— систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками; 
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— аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також 

розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони 

праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються тощо; 

— підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики 

праці, що розробляються Міжнародною організацією праці; 

— вирішення питань контролю й аналізу міжнародної міграції, 

міжнародного набору та працевлаштування трудящих. 

Практичне вирішення всіх завдань з менеджменту персоналу не повинно 

суперечити основним положенням Конституції України, законодавству про 

працю та іншим законодавчим актам України. Будь-які порушення закону у 

сфері працевлаштування чи звільнення працівників, оплати й охорони праці, 

регламентації посадових прав та обов’язків, регулювання робочого часу тощо 

можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють 

спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй 

діяльності від власника або вповноваженого ним органу. Центральні органи 

державної виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням 

законодавства про працю на підприємствах, що перебувають у їхньому 

функціональному підпорядкуванні. Вищий нагляд за додержанням і 

правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральною 

прокуратурою. 

Нормативно-правовою базою менеджменту персоналу є також документи, 

які розробляються та затверджуються керівництвом організації для 

внутрішнього використання. До таких документів слід віднести такі: 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку, у яких фіксуються: загальні 

положення; порядок працевлаштування та звільнення працівників; головні 

обов’язки працівників; головні обов’язки адміністрації; робочий час та його 

використання; заохочення за успіхи в роботі; відповідальність за порушення 

трудової дисципліни. 

 Колективний договір, який укладається між власником або 

вповноваженим ним органом та профспілковим чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом для регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, 

власників та вповноважених ними органів. У колективному договорі 

встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо: 

— змін в організації виробництва та праці; 

— забезпечення продуктивної зайнятості; 

— нормування й оплати праці; 

— установлення гарантій, компенсацій, пільг; 

— участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 

— режиму роботи, тривалості робочого часу й відпочинку; 

— умов і охорони праці; 

— забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку працівників; 
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— гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій трудящих тощо. 

 Положення про структурні підрозділи організації — документи, які 

регламентують діяльність певних структурних підрозділів: їхні завдання, 

функції, права, відповідальність, взаємозв’язки з іншими структурними 

ланками організації. Ці документи розробляються на основі Типових положень 

про структурні підрозділи або самими керівниками відповідних підрозділів або 

іншими вищими керівниками й затверджуються першим керівником 

організації. 

 Посадові інструкції — документи, які регламентують діяльність 

посадових осіб і містять дані про їхні завдання та обов’язки, права, 

відповідальність, вимоги до знань, умінь, майстерності, кваліфікаційні вимоги, 

взаємозв’язки з іншими виконавцями та структурними ланками. Посадові 

інструкції розробляються керівниками відповідних структурних ланок на 

підставі типових вимог до посад, що містяться в Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (зокрема професій керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців). Посадові інструкції 

затверджує керівник організації. 

Отже, узагальнюючи вище зазначене, можна стверджувати що законодавче 

забезпечення менеджменту управління в Україні є на належному рівні, однак 

аналізуючи практичне застосування нормативно-правових актів є окремі 

аспекти, які потребують доопрацювання та удосконалення, зокрема, кодекс 

законів про працю, який прийнятий у 1970 році та не завжди належним чином 

регулюють правовідносини працівників та роботодавців. 

 

Герасимчук А.В. 

к.е.н., доцент Мірзоєва Т.В.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

ВИКОРИСТАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Проблеми ризик-

менеджменту останнім часом все більше привертають увагу вітчизняного 

бізнесу, котрий, як і західні підприємці, стикається з численними ризиками, 

пов’язаними з ринковими коливаннями курсів акцій, валют, сировини, а також 

зі збільшенням ступеня відкритості національної економіки та посиленням 

міжнародної конкуренції. 

Ризик-менеджмент – система управління ризиками, що включає в себе 

стратегію та тактику управління й спрямована на досягнення основних бізнес-

цілей підприємства. 

Основною складовою менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління 

ризикoм, яка являє собою частину спільної стратегії підприємства та 

заключається в  розробці різних заходів з нейтралізації можливих негативних н

аслідків   ризиків, пов'язаних із здійсненням різних аспектів діяльності. Ця 

пoлітикa реaлізується через тaкі oснoвні зaхoди:  
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1) ідентифікaція oкремих видів ризиків; 

2) oцінкa ширoти й дoстoвірнoсті інфoрмaції, неoбхіднoї для визнaчення 

рівня ризиків; 

 3) дoслідження дії oб’єктивних і суб’єктивних фaктoрів, щo впливaють нa 

рівень ризиків підприємствa;  

4) вибір і викoристaння метoдів oцінки імoвірнoсті нaстaння ризикoвaнoї 

пoдії зa oкремими видaми ризиків;  

5) визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії зa 

oкремими видaми ризиків;  

6) встaнoвлення грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків зa oкремими видaми 

діяльнoсті (пoдіями, oперaціями);  

7) визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів 

ризиків; 

 8) вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів нейтрaлізaції 

негaтивних нaслідків oкремих видів ризиків;  

9) oцінкa результaтивнoсті нейтрaлізaції і oргaнізaція мoнітoрингу ризиків 

підприємствa. 

Ефективний ризик-менеджмент включає в себе: 

 систему управління; 

 систему ідентифікації і вимірювання; 

 систему супроводження (моніторингу та контролю) [3]. 

Сучасна економічна наука розглядає ризик як вірогідну подію, в результаті 

настання якої можуть відбутися позитивні, нейтральні або негативні наслідки. 

Якщо ризик припускає наявність як позитивних, так і негативних результатів, 

він відноситься до спекулятивних ризиків. Якщо ж наслідки негативні, або 

відсутні взагалі, такий ризик іменується чистим. 

Метою ризик-

менеджменту у сфері економіки є підвищення конкурентоспроможності 

господарюючих суб'єктів за допомогою захисту від реалізації чистих ризиків. 

У ризик-менеджменті прийнято виділяти декілька ключових етапів: 

 на першому етапі відбувається виявлення ризику з супутньою оцінкою 

вірогідності його реалізації і масштабу наслідків; 

 на другому етапі розробляються ризик-стратегії з метою зниження 

вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних 

наслідків; 

 на третьому етапі вибираються методи і інструменти управління 

виявленим ризиком; 

 на четвертому етапі проводиться безпосереднє управління ризиком; 

 на завершальному етапі оцінюються досягнуті результати і коректується 

ризик-стратегія. 

Ключовим етапом ризик-менеджменту вважається етап вибору методів і 

інструментів управління ризиком [1]. 

Ефективний процес управління ризиком повинен бути сформованим у ком

плекс дій, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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який є частиною загального управління бізнесом. Особливостями системного у

правління ризиками є: 

 безперервний процес, який охоплює всю організацію; 

 здійснюється співробітниками всіх рівнів організації;  

 використовується при розробці та формуванні стратегії;  

 використовується всією організацією, на кожному її рівні і кожним 

підрозділом та включає аналіз портфелю ризиків на рівні організації; 

 спрямовано на визначення подій, які можуть впливати на підприємство та 

управляти ризиками таким чином, щоб вони не перевищували ризик-

апетити;  

 надає керівництву обґрунтовані гарантії досягнення цілей. 

   На підприємстві в прийняттям ризикових рішень та пошуком різних 

способів уникнення небажаних ризиків займається ризик-менеджер. 

Ідеологічною задачею ризик-менеджера та його підрозділів є розробка 

стратегії і принципів управління ризиками на 

підприємстві. Якісний склад підрозділу ризик-менеджментy можна розподілити 

на такі групи: 

 співробітники, які мають бути обов’язково зараховані у штат підрозділу 

ризик-менеджменту: керівник підрозділу ризик-менеджменту, 

співробітник по організації процесу ризик-менеджменту, співробітник по 

оцінці ризиків, аналітик виробничих ризиків. 

 співробітники, які мають бути у складі підрозділу на початкових етапах 

становлення та впровадження системи ризик-менеджмент на 

підприємстві: співробітник по ІТ підтримці, спеціалісти по аналізу 

конкретних видів ризиків, які мають великий вплив на діяльність 

підприємства, спеціаліст по ризикам інформаційної безпеки. 

 співробітники, які працюють на підприємстві і займаються управлінням 

ризиками, проте можуть і не в ходити до складу безпосередньо підрозділу 

ризик-менеджмент. Тобто це працівники, які відслідковують вплив 

ризику та нейтралізують його у своїх структурних підрозділах, завдяки 

чому дозволяють бути системі ризик-менеджменту комплексною та 

динамічною [2]. 

Впровадження в діяльність підприємства системи ризик-

менеджменту дає можливість 

забезпечити стабільність його розвитку, підвищити обґрунтованість прийняття 

рішень в ризиковій ситуації, покращити фінансовий  стан за рахунок здійснення 

всіх видів діяльності в контрольованих умовах. 
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ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ДО ВЕДЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ:  

РЕГУЛЯЦІЯ ЄС ТА УКРАЇНИ 

 

Суттєві зміни підприємницького середовища відбуваються за рахунок 

зовнішніх чинників. Серед них одними із обов’язкових є міжнародні угоди, 

ратифіковані в Україні. Важливим міжнародним актом, що проходить 

імплементацію є Угода про асоціацію з ЄС. Угода про асоціацію містить у 

спеціальних розділах вимоги, які безпосередньо стосуються учасників 

сільськогосподарського ринку. Зокрема, в положеннях щодо охорони 

навколишнього природного середовища. Екологічні вимоги є важливі не лише 

для виконання умов зближення з ЄС, але й для покращення природоохоронної 

складової вітчизняного агробізнесу. 

Для впровадження умов Угоди про асоціацію Європейський Союз прийняв 

декілька Директив. Два акти ЄС містять найбільше екологічних вимог: 

Директива 2011/92/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про оцінку впливу 

окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище 

(кодифікація)» та Директива Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами та 

доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) №1882/2003. Ці директиви 

містяться у додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище» 

Угоди про Асоціацію. 

Директива щодо оцінки впливу на навколишнє середовище вже 

імплементована в українське законодавство шляхом прийняття Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля», який вступив у силу 18 грудня 2017 року. Він 

передбачає проведення процедури оцінки потенційного впливу на довкілля 

великих об’єктів та видів діяльності, які потенційно можуть мати значний 

негативний вплив на довкілля, та проведення громадського обговорення щодо 

цього планованого об’єкту. 

Процедура оцінки впливу є частиною дозвільної процедури для цих 

об’єктів. Закон стосуватиметься лише нових об’єктів, тобто діючі ферми, 

наприклад, підпадатимуть під його дію лише у разі значної реконструкції, 

перепрофілювання тощо. Законом передбачений виключний перелік видів 

діяльності, до яких застосовується ця процедура (стаття 3 Закону).  

Зокрема, такі види: 

- потужності для вирощування птиці, великої та дрібної рогатої худоби, 

кролів та інших хутрових тварин; 

- інтенсивна аквакультура, а також утримання чи постійне зберігання води; 

- зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення; 

http://rrms.ru/
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- сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та 

меліорація земель на територіях площею від 20 гектарів, або від 5 гектарів в 

разі розміщення об’єктів в охоронних зонах чи на землях природно-

заповідного фонду 

- харчова промисловість, в залежності від об’ємів виробництва; 

- генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке 

використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з 

їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни 

та флори у довкілля; 

- виробництво мікробіологічної продукції та ін. 

Разом з набранням чинності закону «про оцінку впливу на довкілля», 

запущено Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля, де також розміщенні 

підзаконні акти та процедури. 

Наступна Директива, про захист вод від забруднення, спричиненого 

нітратами з сільськогосподарських джерел, запровадить систему впровадження 

безпечніших методів ведення сільськогосподарських робіт, обмежуючи 

забруднення нітратами, зокрема обмеження внесення добрив у ґрунт. Дана 

Директива ще не імплементована в українське законодавство, строк її 

провадження – 2019 рік. Метою даної Директиви є обмеження попадання 

надмірної кількості нітратів у водойми – а ця проблема суттєво важлива для 

малих та великих водойм нашої країни. 

Це буде досягатися шляхом моніторингу вмісту нітратів у водоймах; 

визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів; підготовки планів дій 

щодо таких зон; розроблення та запровадження кодексів кращих методів 

ведення сільськогосподарських робіт та програми сприяння впровадженню цих 

кодексів (будуть як рекомендовані хороші практики, так і обов’язкові до 

виконання заходи у вразливих зонах). 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

 

Правове регулювання попередження насильства в сім’ї – це сукупність 

нормативно-правових актів, норм та принципів, які регламентують діяльність 



191 
 

державних і недержавних органів, установ, організацій та громадськості у сфері 

попередження, виявлення та припинення фактів насильства на сімейно-

побутовому ґрунті, а також притягнення винних до кримінальної, 

адміністративної, цивільної відповідальності й виявлення, усунення причин та 

умов, що сприяють вчиненню вказаних правопорушень.   

Проаналізуємо національне законодавство щодо протидії насильству в 

сім’ї. Основним правовим нормативним документом, який закладає засади 

правового регулювання не тільки сфери попередження, протидії гендерно-

обумовленому насильству, але й державного устрою взагалі, є Основний Закон. 

У ньому вказано, що Україна – це суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава. Найвищою соціальною цінністю в країні є життя та 

здоров’я людини та громадянина. Кожна особа є рівною у своїх правах та 

обов’язках незалежно від свого соціального походження, раси, кольору шкіри, 

переконань, статевої приналежності чи віку тощо[1].  

Нині відповідно до положень закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї» насильство в сім’ї розглядається як «будь-які умисні дії 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного 

члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю».  

Виділяють такі види насильства в сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, 

економічне.   

Фізичне насильство в сім’ї - це умисне завдання одним членом сім’ї 

іншому члену сім’ї будь-яких тілесних ушкоджень, що спричинило чи могло 

спричинити летальні наслідки для потерпілої особи, призвести до порушення її 

фізичного, психічного здоров’я та завдати шкоди її честі та гідності [2].  

Сексуальне насильство в сім’ї - це незаконне посягання одного члена 

сім’ї на статеву свободу та недоторканність іншого члена сім’ї, будь-які дії 

сексуального характеру, що вчиняються над неповнолітнім членом сім’ї [2].  

Психологічне насильство в сім’ї - це вид насильства, що пов’язаний із 

дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ 

чи погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється 

емоційна невпевненість, нездатність потерпілого захистити себе, та спричиняє 

чи може спричинити шкоду психічному здоров’ю потерпілого [2].  

Економічне насильство в сім’ї - це умисне позбавлення одним членом 

сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які 

постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його 

смерті, викликати порушення фізичного чи  психічного здоров’я [2].   

Кримінальний процесуальний кодекс України містить низку спеціальних 

норм, що регулюють провадження у справах щодо насильства в сім’ї. У ч. 3 ст. 

477 цього Кодексу вказано порядок порушення кримінальної справи у формі 

приватного обвинувачення у випадку вчинення злочинів, передбачених 

означеною статтею, якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, 

іншим близьким родичам або членом сім’ї потерпілого [3].  
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У Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) 

законодавець передбачив спеціальну норму, що встановлює відповідальність за 

вчинення насильства в сім’ї. У ст. 173-2 «Вчинення насильства в сім’ї, 

невиконання захисного припису або не проходження корекційної програми» 

вказано, що адміністративним правопорушенням є:  

 вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-

яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру 

(застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не 

спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які 

потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла 

бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю 

потерпілого;  

 невиконання захисного припису особою, стосовно якої він 

винесений;   

 не проходження корекційної програми особою, яка вчинила 

насильство в сім’ї [4].  

Адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї, не 

проходження корекційної програми, невиконання захисного припису особою, 

щодо якої його винесено, тягне за собою накладення адміністративних 

стягнень, а саме: громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або 

адміністративний арешт на строк до 7 діб. У разі повторного вчинення 

вказаного правопорушення протягом року з моменту скоєння першого 

правопорушення на сімейно-побутовому ґрунті призначаються громадські 

роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт строком до 15 

діб.  

Слід пам’ятати, що за правопорушення на сімейно-побутовому ґрунті 

кривдника може бути притягнуто до адміністративної відповідальності й за 

інші протиправні діяння, а саме: доведення неповнолітнього до стану сп’яніння 

батьками або особами, які їх заміняють (ст. 180 КУпАП); невиконання 

батьками або особами, які їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 

184 КУпАП); зайняття проституцією (ст. 1811 КУпАП); виготовлення, 

зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176 КУпАП); 

придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення 

(ст. 177 КУпАП) та інші [4].   

Правове регулювання протидії насильству в сім’ї здійснюється також 

через низку підзаконних нормативно-правових актів. Програма «Українська 

родина», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 

2001 року № 243, передбачає, що додержання прав людини, партнерство між 

жінками і чоловіками в усіх сферах життєдіяльності є вихідним положенням 

для розвитку демократичного українського суспільства, його цінностей, 

достатку та благополуччя родини. Пріоритетним є зміцнення іміджу та 

створення її нового зразка сім’ї, яка є міцною, заможною та традиційною [4].  

Порядок взаємодії підрозділів Національної поліції з іншими державним 

та громадськими органами у сфері попередження насильства в сім’ї сьогодні 



193 
 

передбачений Інструкцією щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження 

насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань 

здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, що затверджена 

спільним наказом МВС України та Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 07 вересня 2009 року № 3131/386 [5].  

Порядок оформлення матеріалів у справі про адміністративні 

правопорушення на сімейно-побутовому ґрунті регламентовано наказом МВС 

України від 6 листопада 2015 року № 1376 «Про затвердження Інструкції з 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції».  

Отже, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у 

всіх сферах суспільного життя, захист прав і свобод особи в родині є одними із 

пріоритетних напрямків діяльності держави, що регламентується низкою 

нормативно-правових актів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ 

 

Однією з основоположних системних змін в системі забезпечення 

безпечності продуктів харчування за європейським зразком є впровадження 

Міжнародної системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points). Ця система 

інтегрована в законодавстві ЄС і її впровадження затверджено в Україні 

законом "Про основні вимоги та принципи до безпечності та якості харчових 

продуктів" та доповнена рядом інших законодавчих актів. Аналогом НАССР є 

два стандарти Системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ 

4161-2003 та ISO 22000. 

Система НАССР - система, яка ідентифікує, оцінює і контролює 

небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. 

Відповідно до чинного законодавства України оператори ринку повинні 

розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що 

засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань 

застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є 

відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових 

продуктів.  

Відповідно до вимог законодавства дана система впроваджується в Україні 

до різних потужностей поетапно протягом 3 років. Строки впровадження:  

До 20 вересня 2017 року її повинні впровадити на потужностях, які 

провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені 

інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей); 

До 20 вересня 2018 року її повинні впровадити на потужностях, які 

провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні не 

перероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей); 

До 20 вересня 2019 року її повинні впровадити на малих потужностях. 

Малі потужності - потужності, які постачають харчові продукти кінцевому 

споживачу, мають не більше десяти осіб робочого персоналу, займають площу 

не більше 400 кв.м, або потужності, які не постачають харчові продукти 

кінцевому споживачеві та мають не більше ніж п'ять осіб робочого персоналу. 

Невиконання обов'язку щодо впровадження на потужностях постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладання 

штрафу на юридичних осі. Перевірку здійснюватимуть інспектори Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів. 
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Підтвердження запровадження системи НАССР носить декларативний 

характер та не передбачає обов'язкового отримання сертифікату. Отримання 

сертифікату може здійснюватись виключно за бажанням суб’єкта 

господарювання відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Закону 

України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" 

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР), затверджені відповідним Наказом Мінагрополітики. Так, 

зокрема, процес запровадження НАССР включає розробку програм-передумов 

системи НАССР (14 процесів, серед яких, наприклад, чистота поверхонь 

(процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних і 

побутових приміщень та інших поверхонь); здоров'я та гігієна персоналу, 

поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з 

потужності, контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, 

засоби профілактики та боротьби та ін. Після запровадження програм-

передумов оператор ринку розробляє систему НАССР, зокрема для цього 

створюється спеціальна група НАССР, яка розробляє план НАССР. 

Очевидно, що існує потреба відрізняти вимоги до первинного виробництва 

та до господарств (підприємств), які займаються зберіганням, переробкою 

тощо. Адже, відповідно до вищезазначеного Закону (частина друга статті 21), 

зобов'язання запровадити систему НАССР не стосується операторів ринку, які 

здійснюють первинне виробництво, а також впровадять пов'язану з первинним 

виробництвом діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку 

первинної продукції в місці первинного виробництва, за умови, що при цьому 

не змінюється суттєво стан таких продуктів, а також на транспортування живих 

тварин, призначених для споживання людиною, транспортування з продуктів 

рибальства, а також продуктів полювання. Окрім цього, вищезазначеним 

Законом (частина 4 статті 21) передбачено можливість застосування 

спрощеного підходу до впровадження системи НАССР, зокрема: 

У ряді випадків застосування НАССР не вимагається (наприклад, для 

потужностей, які не обробляють харчові продукти, а саме заклади роздрібної 

торгівлі, у тому числі палатки, кіоски, прилавки, на рухомі транспортні засоби 

для торгівлі, а також заклади громадського харчування, які здійснюють 

торгівлю виключно напоями) ; 

Для ряду закладів громадського харчування можливе застосування НАССР 

не в повному обсязі – у спрощеному перехідному варіанті. ; 

Для боєнь, потужностей з виробництва рибної та молочної продукції, 

потужностей, що здійснюють консервування, пастеризацію, замороження 

харчових продуктів у ряді випадків можливе застосування не індивідуально 

розроблених, а типових планів системи НАССР. 

Очевидно, що запровадження НАССР у агробізнес вимагатиме значних 

організаційних заходів та суттєвих витрат. Але в кінцевому підсумку цей 

інструмент декларування безпечності створює умови для зростання доданої 

вартості сільськогосподарських товарів. 

 



196 
 

Бібліографічний список 

1. Про основні принципи та вимог до безпечності та якості харових 

продуктів: Закон України. – Відомості Верховної ради України, 

1998, № 19 с. 98. 

2. Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малих і середніх 

виробників аграрної продукції. – К.: ГО «Органічна Україна», 2018. 

3. Якість та безпечність продуктів харчування. Матеріали науково-

практичного семінару. 

 

 

7. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими 

ресурсами. 

 

 

Нижник Ольга Данилівна 

к.е.н., в.о.доц.  Маркович Н.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  

СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ 

 

Сьогодні в аграрних підприємствах особливу увагу приділяють питанням 

удосконалення системи та процесу управління персоналом, що, у свою чергу, 

досить часто супроводжується їх перебудовою. Проте, як засвідчує практика, ці 

зміни не завжди підвищують ефективність роботи персоналу і відповідають 

нагальним потребам даних підприємств. Пояснити це можна тим, що зміни, які 

відбуваються в системах управління персоналом, досить часто здійснюються 

без попереднього аналізу її функціонування, без наукового обґрунтування і 

усвідомлення їх необхідності. 

Питанням формування та вдосконалення систем управління персоналом 

присвячено значну кількість наукових публікацій, серед яких варто відзначити 

праці В.Бакуменко, Л. Безтелесної, М. Виноградського, Т. Костишин, І. 

Кравець, І. Курило, О. Овчарук, О. Пащенко та ін. [1-8]. Проте проблема 

формування ефективних підходів до вдосконалення систем управління 

персоналом залишається до кінця не вирішеною, що підтверджує актуальність 

подальших наукових розробок у цьому напрямі. Тому з метою підвищення 

ефективності процесу вдосконалення і внесення змін в існуючі системи 

управління персоналом аграрних підприємств доцільно розглянути можливість 

використання методологічного підходу, в основі якого має бути погляд як на 

зміни, так і на систему управління персоналом як на інновацію.  

Однією з ознак сучасної економіки є її інноваційний характер, а без 

інновацій практично неможливо говорити про її подальший розвиток. Тому 

питання про доцільність використання інноваційного підходу до формування і 

впровадження змін з метою підвищення ефективності системи управління 

персоналом аграрного підприємства є своєчасним і таким, що відповідає реаліям 
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сьогодення. Відповідно до цього, мета і завдання дослідження полягають у 

з’ясуванні сутності та формування теоретичних положень і практичних 

рекомендацій щодо застосування інноваційного підходу до процесу 

вдосконалення існуючих систем управління персоналом аграрних підприємств, 

розглядаючи запропоновані зміни й саму систему управління персоналом як 

інновацію. 

Персонал є невід’ємною частиною аграрного підприємства, адже будь-яке 

підприємство являє собою взаємодію людей, які об’єднані загальними цілями, а 

управління персоналом, у свою чергу, є необхідним елементом цієї взаємодії. 

Проте  в сучасній науковій літературі  розглядається декілька підходів до 

визначення сутності поняття «система управління персоналом», зокрема: 

– інституційний підхід – характеризує систему управління персоналом як 

різносторонню діяльність декількох суб’єктів, спрямовану на реалізацію 

цілей стратегічного розвитку організації і виконання тактичних завдань 

щодо найбільш ефективного використання зайнятих на підприємстві 

працівників;  

– функціональний підхід – ґрунтується на виділенні функцій управління 

персоналом, його цілей і завдань функціонування в межах організації. Він 

показує які дії, процеси повинні бути здійсненні для того, щоб досягти цих 

цілей;  

– організаційний підхід – розглядає управління персоналом як комплекс 

взаємопов’язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних 

методів, які забезпечують ефективність трудової діяльності і 

конкурентоздатності підприємства; 

– процесний підхід – визначає систему управління як єдність суб’єкта і 

об’єкта управління, яка досягається за рахунок не тільки саморегулювання у 

складних соціальних системах, але й цілеспрямованого впливу об’єкта 

управління на суб’єкт [1]. 

Слід зазначити, що  будучи соціальним, процесу управління персоналом 

притаманні ще декілька не менш важливих аспектів, а саме: техніко-

економічний – відображає рівень конкретного виробництва, особливості 

виробничих умов, техніки і технології, які в ньому використовуються; 

організаційно-економічний – вирішує питання, пов’язані з плануванням 

чисельності та складу персоналу, моральним і матеріальним стимулюванням, 

використанням робочого часу; правовий – включає питання дотримання 

трудового законодавства в роботі з персоналом; соціально-психологічний – 

відображає питання соціально-психологічного забезпечення управління 

персоналом, упровадження різних соціологічних і психологічних процедур у 

практику роботи; педагогічний – передбачає вирішення питань, які пов’язані з 

вихованням персоналу, наставництвом тощо. [8]. 

Окрім того,  що  управління  персоналом є багатоаспектним, воно може 

ґрунтуватися на різних концептуальних положеннях. Концепції відображають 

ту філософію і вихідні принципи в управлінні персоналом, на яких ґрунтується 

узгодження інтересів організації і працівників. Вони існують об’єктивно, 
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можуть бути усвідомлені й організаційно оформлені, а можуть реалізовуватися 

інтуїтивно, без певного організаційного  оформлення. 

Концепція управління персоналом вміщує базові принципи управління і 

його загальну спрямованість. Так до змісту управління персоналом аграрних 

підприємств належать: визначення потреби в персоналі з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства; формування кількісного і якісного складу персоналу; 

система загальної і професійної підготовки персоналу; адаптація працівників на 

підприємстві; оплата і стимулювання праці; оцінка діяльності й атестація 

персоналу; система розвитку персоналу; формування кадрового резерву; 

організаційна культура підприємства, а також міжособистісні відносини між 

працівниками та адміністрацією [7]. 

Система  управління  персоналом  є обов’язковою складовою управління і 

розвитку будь-якої організації, вона є об’єктивною, адже виникає разом із 

виникненням самої організації і незалежно від будь-чиєї волі. Будучи однією з 

найважливіших підсистем організації, система управління персоналом визначає 

успіх її розвитку. Отже, щоб краще зрозуміти сутність системи управління 

персоналом аграрного підприємства, і з’ясувати, яким чином досягти найбільш 

ефективного її функціонування, необхідно розглядати її у єдності всіх підходів 

до управління персоналом. Крім того, вона має будуватися на науково 

обґрунтованих принципах, використовувати оптимальні методи і технології, які 

відповідають вищеозначеним принципам, а також не суперечити загальній 

концепції розвитку організації. 

Особливе значення у розвитку буль-якого аграрного підприємства 

відіграють інноваційні процеси. Структуруючи інноваційний процес, можна 

побудувати таку схему: визначення потреби в нововведенні – дослідження – 

розробка – впровадження – використання. Впровадження є найбільш складною 

стадією інноваційного процесу. У цілому ж проблема впровадження вміщує 

декілька аспектів: затримка участі необхідних організаційних перебудов; низька 

ефективність, а іноді і просто нежиттєздатність нововведень в управлінні; 

значний розрив між розробкою нових систем і методів управління та їх 

використанням на практиці (табл.). 

Таблиця 

Мотиваційні чинники, які впливають на нововведення 

Чинники, які сприяють нововведенню Чинники, які заважають 

нововведенню 

1. Особисті інтереси працівників 

– збільшення розміру заробітної плати 

через упровадження нововведення;  

– покращення стану і позицій організації;  

– покращення шансів на майбутнє в 

організації і поза нею;  

– повне використання знань і 

можливостей;  

– підвищення престижу в організації і 

поза нею; 

– зменшення розміру заробітної плати 

через упровадження нововведення;  

– скорочення прав та розширення 

обов’язків;  

– погіршення стану і позицій організації 

і поза нею;  

– неповне використання знань і 

можливостей; 

– погана поінформованість в організації 
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– покращення благоустрою працівника і 

членів його сім’ї (освіта, відпочинок, 

медицина і т. ін.) 

і поза нею;  

– скорочення неофіційних 

можливостей покращення 

благоустрою працівника і членів 

його сім’ї (освіта, відпочинок, 

медицина і ін.) 

2. Відносини з іншими працівниками 

– покращення відносин з керівництвом 

через впровадження нововведення;  

– покращення відносин з підлеглими;  

– покращення відносин зі 

співробітниками;  

– відповідність нововведення існуючим 

колективним нормам, традиціям, цілям 

і цінностям. 

– погіршення відносин з керівництвом 

через упровадження нововведення;  

– погіршення відносин з підлеглими;  

– погіршення відносин зі 

співробітниками; 

– невідповідність нововведення 

існуючим у колективі традиціям, 

цілям, нормам і цінностям. 

3. Характер і зміст праці 

– більш цікава робота через 

упровадження нововведення;  

– більш вигідний режим роботи через 

упровадження нововведення. 

– менш цікава робота через 

упровадження нововведення;  

– менш вигідний режим роботи через 

упровадження нововведення 

 

Проте вирішальним чинником ефективного впровадження інновації є 

персонал підприємства і його погляди щодо інноваційного розвитку. Саме тому 

завдання керівників аграрних підприємств при впровадженні інновації – 

сформувати психологічну готовність персоналу, яка проявляється в 

усвідомленні виробничої і економічної доцільності даного нововведення, його 

особистої і колективної значущості, а також способів особистого включення в 

процес реалізації нововведення. 

Отже, інновації необхідно впроваджувати поетапно, адже підприємство і 

його працівники можуть витримати лише обмежену кількість змін на одиницю 

часу. Тому головним питанням управління змінами є рівновага між змінами і 

стабільністю, уміння бачити стан цілей діяльності  підприємства  в  динаміці, 

ґрунтуючись на тому, що ціль – це напрям, а не пункт призначення, тому її 

досягнення передбачає постійну готовність до змін і реагування на необхідність 

внутрішніх і зовнішніх викликів сьогодення. В цілому «життєздатність» системи 

управління персоналом аграрного підприємства буде залежати від того, наскільки 

реальними будуть поставлені цілі та чи відповідатимуть вони стратегії його 

розвитку. 

 

Бібліографічний список 

1. Безтелесна Л.І. Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм 

забезпечення в національній економіці : монографія / Л. І. Безтелесна, 

О.С. Пляшко - К.: Кондор - Видавництво, 2017. – 184 с.  



200 
 

2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 502 с. 

3. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : 

монографія / за заг. ред. В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 172 

с.  

4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. – (Б-ка 

з освітньої політики).  

5. Кравець І. М. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу як 

економічної категорії / І. М. Кравець // Вісн. нац. ун-ту водного 

господарства і природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : [б. в.], 2006. – 

Вип. 4 (36). – С. 282–286.  

6. Курило І. Людський вимір інноваційного розвитку / І. Курило // Україна: 

аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 46–51. 

7. Пащенко О.І. Шляхи підвищення ефективності управління керівників та 

спеціалістів на підприємстві / О.І. Пащенко // Управління розвитком. – 

2012. – № 11. – С. 67–68. 

8. Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, 

оплата праці : [монографія] / авт. кол. під ред. Костишиної Т. А. – Полтава 

: Полтавський Літератор, 2010. – 498 с. 

 

Матковський Іван Олександрович 

к. е. н. Гуменюк Ірина Леонтіївна 

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний колледж 

  

ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: РОЗВИТОК ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Розвиток економіки країни значною мірою залежить від форм власності 

на засоби виробництва та виготовлену продукцію, а відповідно до цього – і 

форм господарювання. Перед людством протягом всього історичного періоду 

існування стоїть проблема суспільних відносин, в основу яких покладено 

відносини власності. 

             Прихильники колективних форм ведення сільськогосподарського 

виробництва вважали, що "...особисте господарство селян, навіть спочатку 

дрібне, може перетворитися у велике, капіталістичне виробництво, якщо земля 

має форму власності общинного наділу, і тим більше, якщо вона орендується чи 

купується, а також за умови, що основні засоби виробництва можуть Курс 

реформування аграрної економіки орієнтований не тільки на переважне 

становище приватної власності, а й на перевагу дрібного виробництва. І основа 

– акцент на західну практику, де функціонують тисячі дрібних ферм, при 

замовчуванні тенденцій, оскільки вони показують зворотне – не 

конкурентоспроможності дрібного виробництва, поглинання його великими 
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агарними підприємствами, загальне скорочення кількості фермерських 

господарств [5,с.15]. 

Перевагами домогосподарств на селі можуть бути розміри ринку і його 

місцезнаходження. Ряд товарів (м‘ясо, квіти) вимагають того, щоб ринки збуту 

знаходились недалеко від споживача, що зручно для малого бізнесу. Частина 

виробленої в особистих селянських господарствах продукції, реалізується 

виробниками самостійно на ринках. Перевага тут проявляється в особистому 

спілкуванні виробника-продавця з покупцем. Селянин-виробник повинен у 

даній ситуації проявити певні здібності менеджера. Він здатний швидко 

змінювати номенклатуру пропонованої продукції, враховуючи зміни сукупного 

попиту на ринку. 

Фермерські, особисті селянські господарства формуються шляхом 

передачі селянам землі і майна у власність чи володіння без викупу. 

Господарства створюють: при відокремленні із сільськогосподарських 

підприємств окремих сімей чи громадян зі своїми земельними частками і 

майновими паями; з особистих селянських господарств шляхом розширення їх 

землекористування і збільшення поголів'я худоби; на землях, виділених 

громадянам з цією метою з фонду земельного запасу зосереджуватися в руках 

окремого власника" [1, с. 31]. 

У малому підприємництві на першому місці стоїть власник. Будучи 

власником, домогосподарства безпосередньо залежать від збитків та прибутків. 

За умов конкурентної боротьби це є значним заохоченням до ефективного 

управління. Домогосподарства прагнуть до отримання прибутку, оскільки 

побоюються втратити своє майно, а отже, особливо зацікавлені в успішній 

діяльності. [3, с. 56]. Суб‘єкти господарювання з переважанням не найманої, а 

власної праці, прагнуть стати реальними власниками землі й майна, поєднувати 

професійну майстерність з знанням в галузі маркетингу, кредитно-фінансових 

відносин. Особи, які беруться за господарювання, змушені розвивати 

підприємницькі здібності, щоб забезпечити ефективний розвиток економічної 

діяльності. Таким чином, специфіка розвитку домогосподарств на селі 

направляє мотив особистої вигоди таким чином, що він автоматично і 

мимовільно сприяє підвищенню рівня ефективності підприємництва на селі. 

Тут діє своєрідна «невидима рука» ринку по А.Сміту. 

Однак, з іншого боку, існують об‘єктивні причини, які зменшують 

ефективність діяльності домогосподарств на селі. Особливо це наочно видно 

при порівнянні комерційної діяльності домогосподарств з великими 

підприємствами.  

При аналізі функціонування особистих господарств важливо звернути 

увагу на специфіку і особливості функціонування галузі в ринковій системі 

господарства.   

Особисте селянське господарство відрізняється від інших форм 

господарювання тим, що воно є сімейним виробництвом. В зв’язку з цим  

погоджуємося з думкою, які вважають, що ОСГ не можна ототожнювати із 

домашнім господарством, оскільки домашнє господарство є формою організації 

побуту, засобом організації споживання продуктів і послуг, а особисте 
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селянське господарство – це форма виробництва продуктів і отримання 

прибутків, відтворення особистої власності. 
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ  

 

Найбільш досконалі та найсучасніші методики організації праці не дадуть 

очікуваних результатів, якщо персонал установи буде недоукомплектований чи 

ще гірше - укомплектований службовцями низької кваліфікації. Ось чому 

сьогодні надзвичайно серйозна увага приділяється кадровому питанню, мається 

на увазі те, що англійською мовою називається personnel management. 

Діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей. Людина 

трактується як основний ресурс і потенціал організації. Люди встановлюють 

обсяг функцій, обов'язкових до виконання, пристосовують під свої можливості 

структури організації. Завданням управління є раціональне використання, 

об'єктивна оцінка, розвиток і мотиваційне стимулювання цього потенціалу. 

Управління людськими ресурсами - це не тільки адміністрування 

кадрової служби, а й більш широкий обсяг діяльності керівників органів 

управління. Воно включає в себе усі функції, пов'язані з: плануванням; 

залученням; добором; соціалізацією; професійним розвитком; оцінюванням 

показників діяльності; оплатою праці; мотивацією; підтримкою робочих 

відносин з метою максимального використання потенціалу людських ресурсів. 
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Часто виникає дискусія з приводу того, що таке управління персоналом - 

наука чи мистецтво? Найбільш правильною буде відповідь - це наука 

мистецького управління людьми. Окрім володіння такими формальними 

методиками як знання законодавства, вміння вести облік, документацію, 

необхідно мати ще такі здібності: комунікаційні, організаторські, аналітичні, 

розуміння людської психології та організаційної поведінки. 

Управління людськими ресурсами 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 продажу 

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 і 

бонуси), організація часто здійснює інші значні інвестиції в людські ресурси. 

Наприклад, капіталовкладення йдуть у здійснення таких функцій, як відбір, 

найм, навчання персоналу. 

Основною метою управління людськими ресурсами є поєднання 

ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової 

мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання 

функцій більш високого рівня. 

Принципами управління людськими ресурсами є демократичний добір, 

просування по службі за діловими якостями, постійне навчання службовців, 

заохочення їх до службової кар'єри, систематичне оновлення кадрів та 

здійснення контролю за їх діяльністю. 

Ефективне функціонування персоналу передбачає наявність чітко 

сформульованої та обґрунтованої кадрової політики. 

Кадрова політика - це визначення стратегії і тактики, політичного курсу 

роботи з кадрами, яка встановлює завдання, пов'язані зі ставленням організації 

до зовнішніх факторів (ринку праці, демографічної структури населення, 

політичного тиску, змін в організації установи), а також завдання, пов'язані зі 

ставленням до персоналу власної організації (система винагород, вирішення 

соціальних питань, удосконалення системи професійного навчання). Концепцію 

довгострокової, орієнтованої на майбутнє кадрової політики можна реалізувати 

з допомогою кадрового планування. 

Його результат залежать від внутрішніх і зовнішніх чинників. До 

внутрішніх належать: аналіз змісту праці; аналіз відносної цінності праці; 

класифікація посад; аналіз результатів праці; продуктивність праці; оплата 

праці. До зовнішніх: вікова структура персоналу; проекція звільнення і ротації 

кадрів; програмні цілі організації; бюджет організації; зміни в нормативно-

правових актах; ситуація на ринку праці; політичний клімат. Особливої ваги 

сьогодні набув останній фактор, бо діяльність персоналу органів виконавчої 

влади невіддільна від політичного тиску, лобізму заінтересованих груп та 

інших впливів та зовнішніх викликів. 
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На сьогодні в Україні склалася така ситуація роботи з людськими 

ресурсами органів влади:  

 велика плинність кадрів державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування та, як наслідок, низький рівень професіоналізму та 

компетентності кадрів органів влади;  

 відсутність системи мотивації до ефективної роботи, яку можна 

швидше назвати системою «анти-мотивації»;  

 відсутність чіткого розмежування функцій і завдань діяльності органів 

влади, що веде за собою дублювання повноважень, неефективне використання 

людського потенціалу і, як наслідок, невизначеність стратегії функціонування 

та розвитку органу влади;  

 невмотивовано часта зміна керівництва органів влади, зумовлена 

нестабільністю політичної ситуації; 

 майже повна відсутність роботи з кадровим резервом на посади 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яка по суті 

носить чисто формальний характер; 

 застаріла система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів влади, яка не враховує сучасних тенденцій та 

ситуації на ринку праці тощо.  

Світова практика менеджменту свідчить, що найбільшого успіху у своїй 

справі досягали ті організації, установи, компанії, корпорації, які приділяли 

максимальну увагу людським ресурсам, процесам відбору, утримання та 

розвитку персоналу, встановленню корпоративної культури та мотивації до 

успішного (ефективного) виконання завдань діяльності. У зарубіжних країнах 

(зокрема, у Великій Британії) визнається і стимулюється первинність людини в 

організації, створюються умови для її самореалізації, задоволення особистих і 

суспільних потреб. Вітчизняна практика управління людськими ресурсами 

більше зосереджується на виконанні працівниками завдань діяльності, часто 

при надмірному використанні зусиль людського потенціалу та у несприятливій 

психологічній 9 атмосфері. На думку багатьох державних службовців 

управління людськими ресурсами органів влади характеризується відсутністю 

мотивації до ефективної роботи, малою ймовірністю кар’єрного зростання 

залежно від ділових та особистісних якостей працівника або його 

приналежності до кадрового резерву. 

Таким чином, модернізація системи управління людськими ресурсами 

органів влади з урахуванням кращого світового досвіду є актуальною 

проблемою інституту державної служби в Україні. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ : ВИМОГИ ТА 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У науковій літературі можна зустріти різні визначення поняття 

"менеджер". У преважній більшості в них менеджер інтерпретується як людина, 

яка прийнята на роботу на керівну посаду і володіє різнобічними знаннями й 

вміннями, які необхідні для керівництва людьми й управління організаціями в 

умовах невизначеності й постійної зміни умов функціонування організації. В 

окремих працях менеджер розглядається як член правління, який відповідає за 

загальне керівництво організації, визначає оперативну політику стратегії 

взаємодії організації та її оточення. 

Менеджер постійно вирішує завдання розвитку здатності до інтеграції як 

власного досвіду, знань, навичок та вмінь, так і досвіду, знань, навичок, вмінь 

підлеглих, що є важливою умовою досягнення цілей, які стоять перед 

колективом.  

Менеджерів можна поділити на такі категорії: 

1) найвищого рівня (топ-менеджери) – здійснюють загальне стратегічне 

керівництво фірмою, чи керують певними виробничо-господарчими 

комплексами;  

2) середнього рівня (мідл-менеджери) – керівники підприємств, 

відповідальні за виробничо-збутові операції, керівники функціональних і 

штабних підрозділів у штаб-квартирі корпорації і апараті відділень, керівники 

допоміжних і обслуговуючих виробництв, спеціальних програм і проектів; 

3) нижчого рівня (супервайзери) – управляючі нижчого виробничого 

рівня, у підпорядкуванні яких знаходяться співробітники, що виконують 

переважно виконавчі функції (робітники, конторські службовці, фахівці). 

На формування стилю і змісту роботи менеджера впливають такі основні 

чинники: 

 зайняте місце в ієрархії організації;  

 функціональні обов'язки;  

 коло компетенцій менеджера;  

 галузь, в якій діє організація;  

 сила впливу зовнішнього оточення на організацію. 

До загальних здібностей менеджера відносять: спостережливість, ясність 

розуму, уявлення, увагу та рухові вміння. Спеціальні здібності менеджера, 

перш за все, пов’язані зі стресовими ситуаціями й потребують значних знань 

щодо їх подолання, відповідних якостей, а також розвиненого гнучкого 

мислення, спроможності швидко вирішувати проблемні ситуації, які постійно 

виникають у процесі його діяльності, проявляти при цьому оригінальність, 

нестандартність тощо.  

Відповідно до професіограми менеджера вони повині мати:  
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1) такі професійно-виробничі якості, як високо розвинені організаторські 

здібності (здатність керувати); комунікативні здібності (уміння входити в 

контакт, налагоджувати взаємини); здатність керувати собою; високу здатність 

впливати на навколишніх; здатність формувати і розвивати ефективні робочі 

групи; здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін; добре 

розвинені аналітичні здібності; високий рівень понятійного мислення;  

2) такі особистісні якості, як уміння прогнозувати, передбачати ситуацію; 

впевненість у собі, у прийнятих рішеннях; енергійність; послідовність; 

відповідальність; рішучість; підприємливість; творчу спрямованість; 

рефлексивність; критичність; чіткі особисті цілі; уміння підкорятися вимогам, 

нормам організації; ерудованість; прагнення до постійного особистісного росту. 

Готовність до управлінської діяльності передбачає формування в 

менеджера стійких, свідомо вироблених уявлень про себе, моральних 

принципів і переконань, розуміння обов’язку, відповідальності, уміння 

аналізувати власний життєвий досвід, спостерігати за явищами та давати їм 

оцінку, здатність до самоконтролю та самоуправління, що значною мірою 

визначаються психологічними особливостями та рівнем розвитку професійної 

самосвідомості. Становлення керівника як фахівця управлінської діяльності 

залежить від його професійних вимог – прагнення досягти певного рівня 

професійної діяльності, знаючи свої попередні результати. 

До професійної компетенції керівника здебільшого ставляться такі 

вимоги:  

 вміння обґрунтовувати та приймати рішення; вміння мобілізувати 

колектив на вирішення поставлених завдань; здатність відстоювати 

інтереси справи;  

 вміння планувати та організовувати особисту діяльність, 

використовувати найбільш доцільні та ефективні методи та стиль роботи; 

 вміння проявляти вимогливість до себе та підлеглих; 

 здатність враховувати та контролювати результати своєї діяльності та 

роботи колективу; 

 здатність працювати з людьми та керувати собою.  

Професійна діяльність менеджера характеризується не тільки 

професійною структурою і послідовним виконанням управлінських функцій, а 

й наявністю в ній педагогічних функцій. Основними професійно-педагогічними 

функціями менеджера є такі:  

 мотиваційна – формування інтересу до роботи і цілеспрямованості у 

членів колективу;  

 управлінська – організація взаємодії цілого колективу чи його складових 

(окремих груп);  

 аналітична – аналіз педагогічних ситуацій, прийняття оптимальних 

рішень і втілення їх в практику;  

 комунікативна – розвиток комунікативних умінь; 

 виховна – становлення і розвиток колективу організації; 

  контрольна – педагогічно-корективний контроль діяльності колективу 

організації чи її підсистеми.  
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Якостями, що перешкоджають ефективній професійної діяльності 

менеджера є: страх невдачі, непевність у собі; невміння керувати собою; 

неорганізованість, недисциплінованість; безініціативність; нездатність 

приймати рішення; відсталість (невміння, небажання змінюватися самому чи 

змінювати поведінку під впливом оточуючого середовища); схильність 

перекладати відповідальність на інших.  

Робота менеджера характеризується високою інтенсивністю, 

насиченістю, частим втручанням зовнішніх чинників, численними соціальними 

контактами різного рівня, переважанням безпосереднього спілкування з 

людьми. Діяльність менеджера наповнена безліччю економічних, 

організаційних і соціально-психологічних стресів. Вони створюють передумови 

для виникнення синдрому емоційного вигорання. Внаслідок цього, втрачається 

працездатність, з'являється відчуття постійної втоми, головні болі, безсоння, 

загальне погіршення здоров'я; робота перестає приносити задоволення, 

викликає ворожість; з'являється відчуття власної некомпетентності, 

безпорадності, і дійсно – знижуються конкретні професійні досягнення, а також 

витривалість і увага в цілому.  

Основними професійними деформаціями менеджерів є: авторитарність, 

демонстративність, професійний догматизм, домінантність, професійна 

індифірентність, консерватизм, професійна агресія, рольовий експансіонізм, 

соціальне лицемірство, поведінковий трансфер, надконтроль. 

Емоційне вигорання в менеджерів є наслідком недостатньої 

спроможності до планування-формування власних часових перспектив (як 

сьогоденних, так і відтермінованих). Це визначає важливість формування у 

працівників здатності не просто планування, а й сприймання та керування 

часом. Потенційним потужним "антизгоральним" ресурсом є самоповага та 

позитивне ставлення до світу. 

Важливе місце у процесі професійного становлення менеджерів займає 

постійне навчання та самовдосконалення. 

Професійне самовдосконалення менеджера, зокрема, передбачає 

удосконалення особистісних якостей (енергійність, ерудованість; терпимість, 

інтерес і повага до людей; оригінальність; творчість, спостережливість; 

тактовність, вихованість; прагнення до саморозвитку; впевненість у собі, 

прийнятих рішеннях; цілеспрямованість, наполегливість; гнучкість мислення; 

упорядкованість) і здібностей (комунікативних; вербальних; ораторських; 

організаторських).  

Максимальних результатів можна досягнути у тому випадку, якщо 

професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів стає обов’язковим 

структурним елементом професійної діяльності; цілеспрямованим; має 

системний характер, спрямований на досягнення якісних змін в професійній 

діяльності. 

Механізм самомотивації менеджерів до професійного розвитку повинен 

орієнтуватися на формування у них стійкого розуміння необхідності у навчанні 

та позитивних очікувань від його результатів. Для цього необхідно забезпечити 

визначення мотиваційних орієнтирів, постійний моніторинг їх змін, тісний 
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взаємозв’язок між освітньо-кваліфікаційним рівнем і статусом менеджера, 

рівнем оплати його праці. 

 

Люта Мар’яна Юріївна 

к.е.н., в.о. доцента Малаховський Д.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні соціальна відповідальність стала частиною ділової культури та 

етики провідних світових компаній. Наявність соціальної відповідальності 

забезпечує низку переваг на різних рівнях: державному, регіональному, 

корпоративному. Серед таких переваг можна виділити поліпшення іміджу 

серед споживачів, партнерів по бізнесу, посилення конкурентних позицій, 

зростання довіри – і, як результат, підвищення фінансово-економічних 

показників, формування безпечного навколишнього середовища, зростання 

професіоналізму персоналу, підвищення рівня культури тощо. В цілому, все це 

забезпечує сталий розвиток в економічних системах, підвищення соціальної 

стабільності та рівня життя, базуючись на духовно-моральних цінностях. Разом 

з тим, виникає питання, в яких межах бізнес зацікавлений у виконанні 

соціальних зобов’язань, наскільки і у чому він готовий перейти до соціально 

орієнтованої поведінки. Зазначене свідчить про актуальність проблеми 

становлення та реалізації соціальної відповідальності. 

В Україні соціальна відповідальність бізнесу має різні прояви, залежно 

від положення підприємства на ринку, рівня конкуренції, характеру взаємин з 

органами державної та місцевої влади, наявності передвиборчої компанії та ін. 

Перша форма носить класичний характер, що пов’язано з політикою 

підприємства щодо реалізації повноцінного соціального партнерства. Така 

форма характерна більшою мірою для компаній, що працюють не тільки на 

український ринок, але і закордонні. Прагнення таких підприємств до 

соціальної відповідальності цілком очевидно – це необхідність відповідати 

західним критеріям для успішного ведення бізнесу, особливо якщо планується 

проведення IPO на зарубіжних фондових ринках. Компанії зацікавлені в 

легітимізації свого бізнесу у розвинених країнах, де соціальна відповідальність 

вже давно стала обов’язковим елементом „гарної поведінки” на ринку. Будь-яка 

компанія, яка отримує мільярдні кредити від західних банків, просто 

зобов’язана бути абсолютно прозорою і корпоративно відповідальною, оскільки 

іноземні аудитори суворіше вітчизняних податкових служб. 

Для українських компаній соціальна відповідальність переважно носить 

разовий характер, спрямований на покращення репутації, без бажання (часто і 

можливості) розглядати даний процес як тривалий і безперервний, нарешті, 

відсутня конструктивна, взаємовигідна взаємодія роботодавців і найманих 

працівників. Розвиток цього процесу в Україні має численні бар’єри, часом як 

штучні, так і природні. У національному господарстві України певною мірою 
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представлені всі рівні реалізації концепції соціальної відповідальності. У той 

же час існуючу систему соціальної відповідальності неможливо назвати 

гармонійною, оскільки багато її елементів не виникли в ході еволюційного 

розвитку ринкових відносин, а залишилися у спадок від радянської системи 

соціального забезпечення. Механізми соціальної відповідальності, що виникли 

поза підприємницькою культурою, виявилися в більшості випадків 

нежиттєздатними в умовах ринкової системи господарювання [4, с. 98]. 

Уявлення власників підприємства про соціальну відповідальність має далеко не 

однозначне трактування, що веде до імітації реального процесу спонсорської 

допомоги, окремим соціальним інвестуванням з метою формування 

позитивного образу перед державою. 

В умовах глобалізації все більше на імідж та фінансовий успіх компаній 

впливає їх соціальна позиція, екологічна безпечність, вміння побудувати 

конструктивний діалог зі стейкхолдерами. Саме тому становлення соціально-

відповідального бізнесу супроводжується набуттям конкурентних переваг: 

залученням висококваліфікованих працівників, формуванням інвестиційного 

авторитету компаній, прибутковістю і сталим розвитком. 

Соціальна відповідальність – це концепція залучення соціальних і 

екологічних аспектів у діяльність бізнесу на засадах добровільності та 

партнерства між зацікавленими сторонами. Мета ведення соціально-

відповідального бізнесу полягає у досягненні партнерських відносин зі 

стейкхолдерами, що дозволяє отримати стратегічні можливості максимізації 

прибутків. 

В умовах ринкової економіки існує чотири основні базові концепції 

соціально-відповідального бізнесу: максимізація прибутку за умов сталого 

розвитку, налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами, «озеленення 

бізнесу» і корпоративна філантропія. Успіх реалізації практик соціально-

відповідального бізнесу базується на системному підході та сприйнятті цього 

феномену як стратегії стійкого розвитку компаній. Стаючи ж на шлях 

соціальної відповідальності, компанії повинні вибрати декілька пріоритетних 

напрямків, досягнути максимальної ефективності в них і з набуттям досвіду 

розширити перелік заходів, сформувавши стратегію корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Вихід українських компаній на міжнародний рівень поставив перед ними 

низку питань, з якими вони раніше не стикалися на внутрішньому ринку. Це й 

необхідність брати на себе широкі соціальні зобов’язання на куплених 

іноземних активах, і міжнародні вимоги, що стосуються ведення етичного 

бізнесу, і додаткові умови банків-кредиторів щодо екологічного аудиту 

проектів. При цьому надання зарубіжним партнерам інформації про реалізовані 

соціальні програми спрощує встановлення бізнес-відносин. Як правило, 

соціальна політика підприємств має безсистемний характер, не будучи 

складовою загальної бізнес-стратегії, а стандартів СВБ так чи інакше 

дотримуються тільки великі корпорації або представництва іноземних 

компаній, що працюють в Україні. У сфері середнього бізнесу практика СВБ 

майже не розвинена. В основному компанії фінансують проекти СВБ для 
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поліпшення корпоративного іміджу або просування власних брендів. До того ж 

більшість друкованих та електронних ЗМІ не розглядають різного роду 

повідомлення про реалізовані програми в галузі КСВБ як інформаційний 

привід. Тому нерідкісні випадки, коли медіа бюджети соціальних проектів 

перевищують витрати на розв’язання самої проблеми 

Незважаючи на досить великий період існування інститут соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні, має переважно неформальний характер, так 

як відсутня повноцінна законодавча база. Вітчизняна система регулювання 

даного процесу не відповідає ні міжнародній практиці, ні реальним запитам 

соціально-економічної політики як держави, так і підприємницького сектора. 

Цілком закономірним є використання міжнародних стандартів соціальної 

відповідальності, що узагальнюють досвід розвинених країн, оцінюють стан 

компаній в світі, але разом з тим, необхідно робити поправку на низьку 

конкурентоспроможність української економіки та уникати занадто жорстких 

вимог до бізнесу. 

В Україні, як зазначає С. Король, нормативні документи в сфері 

соціальної відповідальності бізнесу не створюють цілісну систему. Одним із 

завдань формування внутрішньої політики у сфері соціальної відповідальності 

бізнесу, яка повинна бути відображена в корпоративному кодексі, є набір 

пріоритетів, впорядкування і організація сукупності принципів і правил 

соціально відповідальної діяльності на основі зв’язків з усіма зацікавленими 

особами” [2, с. 94]. В Україні низький рівень поширення соціальної 

відповідальності пов’язаний також, з самим характером отримання прибутку 

підприємствами. 

Економічний прибуток провідних українських підприємств досягається за 

рахунок наявності в їх розпорядженні економічної влади, адміністративного 

ресурсу, доступу до бюджетних коштів, недосконалою конкуренцією на 

внутрішньому ринку, штучного завищення цін на вироблену продукцію, 

заниження рівня оплати праці, скорочення обсягу соціальних витрат. Саме такі 

фактори виступають основою конкурентної переваги. Більшого поширення 

соціальної відповідальності може сприяти інноваційна активність, 

використання нових технологій, створення нової продукції, у результаті 

прибуток підприємства формується за рахунок скорочення витрат, підвищення 

конкурентоспроможності, формування нових ринків товарів або послуг. 

Отже, соціальна відповідальність бізнесу неможлива без розвиненого 

громадянського суспільства, здатного виступати реальним партнером бізнесу 

при вирішенні соціальних питань. За такої умови можливий процес зростання 

готовності бізнесу залучатися в діалог і подальше партнерство з різними 

громадськими групами, збільшення кількості соціальних ініціатив, що 

виникають завдяки спільному мисленню і спрямованих на вирішення питань 

суспільного значення. 

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу українськими компаніями, 

утруднене через прагнення до короткострокових фінансових результатів. Це 

призводить до нехтування не тільки довгострокового розвитку, але і до 
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прагнення перекласти на споживачів зовнішні ефекти більш витратного та 

екологічно шкідливого виробництва. 

Аналізуючи міжнародний досвід та досвід країн ЄС у проведенні 

соціальної політики та співпраці уряду з організаціями Україні для ефективної 

СВБ насамперед необхідно: розробити та затвердити законодавчу базу, яка 

забезпечить зацікавленість і стимулюватиме бізнес-еліти до соціальної 

відповідальності; проводити постійну антикорупційну політику; підтримувати 

бізнес-структури в реалізації положень та концепцій СВБ; запровадити на 

державному рівні єдиний підхід до розуміння СВБ в Україні; удосконалювати 

співпрацю у форматі соціального діалогу; поширювати міжнародні стандарти 

та системи управління СВБ в Україні. 

Основним напрямом реалізації соціальної політики та СВБ в Україні 

повинно бути не тільки розширення заходів соціальної допомоги та підтримки 

населення, а й розвиток людського потенціалу, підвищення якості людського 

капіталу як основи економічного зростання. Потрібно зрозуміти, що рівень 

розвитку СВБ є одним з головних факторів добробуту та якості життя 

суспільства. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВПЛИВУ НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Успішність діяльності сільськогосподарських підприємств, як зрештою і 

будь-яких суб’єктів господарювання залежить від реакції менеджменту на 

зміни в зовнішньому оточенні. Особливого значення в процесі управління 

підприємством має реакція на зміну зовнішніх чинників непрямого впливу. 

Оскільки сільськогосподарські підприємства не можуть впливати чи змінювати 

макросередовище, то менеджмент їх базується на реакції на зміну певних 

чинників макросередовища та адаптації до цих змін. 

Важливим інструментом прогнозування змін макросередовища, а отже і 

вибору способу адаптації до цих змін є побудова сценаріїв, які дозволяють 

оцінити найбільш ймовірний хід розвитку подій і явищ в макросередовищі та 

проаналізувати можливі наслідки їх для діяльності сільськогосподарських 

підприємств. [4, с.80] 

Для побудови сценаріїв впливу макросередовища проаналізуємо 

тенденції та визначимо вплив змін основних макрочинників на функціонування 

сільськогосподарських підприємств Жовківщини. При тому силу впливу 

оцінимо за п’ятибальною шкалою (від «-5» балів – дуже сильний негативний 

вплив; до «+5» балів – дуже сильний позитивний вплив). Для кожного чинника 

слід обрати ймовірність настання основних тенденцій змін в шкалі від 0 до 1. 

Для кожного чинника макросередовища в результаті дослідження виділено три 

тенденції зміни: тенденція зростання чинника в майбутньому; тенденція 

стабілізації чинника в майбутньому; тенденція зменшення чинника у 

майбутньому. 

Багатоваріантність побудови сценаріїв полягає в тому, що сценарії 

розвитку різних явищ можуть бути різними, одні явища можуть мати 

оптимістичний прогноз, а інші навпаки песимістичний. На основі аналізу 

тенденцій зміни явищ та процесів макросередовища та ймовірності настання 

цих змін у майбутньому побудуємо оптимістичний, песимістичний, 

реалістичний сценарій. [2] 

Оптимістичний сценарій передбачає, що в усіх сферах макросередовища 

для кожного з чинників вибирається тренд який має найбільш позитивний 

вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств Жовківського району. 

Отже, як виявили результати аналізу зовнішнього середовища за позитивним 

сценарієм найбільш позитивний вплив на функціонування 

сільськогосподарських підприємств можуть мати чинники економічного 

середовища. Позитивний сценарій розвитку явищ макросередовища пов'язаний 

із здійсненням системної державної реформи, знищення корупції і приведення 

економічних правил та якості життя населення до європейських стандартів. Цей 

оптимістичний сценарій напевно є найменш реальним для українського 
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сьогодення, оскільки нині економіка всієї країни як і сільського господарства 

зокрема перебуває у затяжній системній кризі. Падіння національної валюти 

певною мірою підтримуване лобістськими групами великих експортерів 

спричинило різке падіння платоспроможного попиту населення, середнього 

рівня заробітної плати, зростання рівня інфляції та комунальних тарифів тощо.  

Що стосується песимістичного сценарію, то він формується з позиції 

вибору чинників, які матимуть найбільш негативний вплив на діяльність 

сільськогосподарських підприємств. За негативним сценарієм найбільш 

негативний вплив на функціонування сільськогосподарських підприємств 

можуть мати чинники політико-правового середовища. Така залежність роботи 

сільськогосподарських підприємств від політико-правового середовища є 

наслідком системної кризи апарату державного управління. Там, де держава 

може забезпечити прозору дію економічних законів чинники політико-

правового середовища суб’єктами господарювання до уваги майже не 

приймаються. У цьому випадку завдання державного апарату зводиться до 

забезпечення однакових можливостей для сільськогосподарських підприємств 

незалежно від ступеню зв’язку їх власників із органами влади. Зазначимо, що 

для сільського господарства в цьому сенсі одним із найболючіших питань є 

зрощення агробізнесу із керівниками органів місцевого самоврядування. [3] 

Оптимальним поєднанням оптимістичного та песимістичного сценарію є 

реалістичний або найбільш ймовірнісний сценарій, який складається з трендів 

ймовірність настання яких є найвищою. При тому, силу впливу явищ та 

процесів зовнішнього середовища на діяльність сільськогосподарських 

підприємств оцінюємо сумуючи окремо вплив шансів та загроз. 

З таблиці 1 та рисунку 1. видно, до найбільш бурхливих елементів 

макросередовища сільськогосподарських підприємств належить економічне 

середовище, а найбільш стабільним є соціально-культурне середовище.  

Таблиця 1 

Найбільш реалістичний сценарій зміни макросередовища 

сільськогосподарських підприємств Жовківського району 

Елементи сценарію Ймовірність  Сила 

впливу 

негативна 

Сила 

впливу 

позитивна 

Політико-правове середовище 

Нестабільність політичної ситуації 0,6 -2  

Стабільно тісний зв’язку бізнесу і влади 0,7 -2  

Зменшення державної підтримки 

сільського господарства через дотації 

0,4 -4  

Спрощена системи оподаткування 

сільськогосподарських підприємств 

0,5  +3 

Проблеми сплати ПДВ 0,5 -2  

Вдосконалення законодавства 0,5  +4 

Середня сила впливу  -2,5 +3,5 

Економічне середовище 

Збільшення середнього рівня заробітної 0,7  +5 
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плати 

Знецінення національної валюти. 0,5 -5  

Стабілізація рівня інфляції 0,5 -2  

Збільшення дефіциту державного 

бюджету 

0,4 -3  

Зростання обсягу експорту 0,6  +5 

Середня сила впливу  -3,3 +5,0 

Соціально-культурне середовище 

Стабілізація трудової міграції 0,4 -2  

Стабілізація рівня безробіття 0,5 -2  

Стабільно високі соціальні цінності 0,5  +3 

Зменшення платоспроможного попиту 

населення 

0,5 -5  

Середня сила впливу  -3,0 +3,0 

Технологічне середовище 

Збільшення новацій в сфері хімізації та 

механізації сільського господарства 

0,5  +5 

Зростання вартості нововведень 0,5 -5  

Стабільно не раціональне використання 

природних ресурсів 

0,5 -2  

Стабілізація відтоку наукового 

потенціалу 

0,5 -1  

Середня сила впливу  -2,7 5,0 

Невизначеність та бурхливість макросередовища функціонування 

сільськогосподарських підприємств зумовлює актуальність та необхідність 

відповідних коректив у методи управління господарською діяльністю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Макросередовище сільськогосподарських підприємств як джерело 

шансів та загроз 
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Класики управлінської думки, як в Україні так і за кордоном, основним 

елементом управління в умовах невизначеності зовнішнього середовища 

вважають стратегічне планування. 

Що стосується основних способів нейтралізації дії негативних чинників 

макросередовища на результати діяльності сільськогосподарських підприємств, 

то вони повинні базуватись використанні можливостей які дає це є 

макросередовище. 

Одним із способів нейтралізації загроз макросередовища є використання 

сильних сторін всередині підприємства. Наприклад, ніхто не заперечуватиме 

негативний вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств падіння 

курсу національної валюти. Падіння гривні відбувалось під впливом політичної 

кризи та військових дій на Сході України. Однак, цей процес був розтягнутий у 

часі. В цих умовах підприємства, які вчасно спрогнозували та проаналізували 

наслідки даної кризи змогли знизити ризики втрат рентабельності завдяки 

використанню вільних грошових коштів на рахунках в банку для придбання 

необхідних запасів енергоносіїв, сировини, засобів захисту рослин та тварин, 

які із падінням гривні подорожчали майже у три рази. [1, с.80] 

Значні ризики макросередовища сільськогосподарських підприємств 

пов’язані із втратою великого ринку збуту продукції, а саме російського. 

Звичайно, що найбільш постраждали від того підприємства переробної 

промисловості, однак їх криза перевиробництва у ще більших масштабах 

відбилась на ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Ситуація 2013-2014 років та військовий конфлікт з РФ був важко 

прогнозованим, однак ті підприємства які завчасно диференціювали свої ринку 

збуту продукції не відчули значних збитків та наростили обсяги продаж на вже 

розроблених нових ринках.  

Важливе місце серед чинників макросередовища сільськогосподарських 

підприємств відіграє політико-правове середовище. Почнемо з того, що для 

нейтралізації ризиків пов’язаних з цим середовищем, керівними підприємств 

повинні здійснювати постійний моніторинг законодавства, що регулює 

підприємницьку діяльність. Найбільшою загрозою політико-правового 

характеру більшість сільськогосподарських підприємств називають ймовірну 

відміну спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників та відміна від спеціального режиму сплати ПДВ, при якому 

значна частина податкового кредиту поверталась на підприємства в цілях його 

подальшого розвитку. Нажаль законних способів нейтралізації цього чинника 

немає. 

Найбільше шансів та можливостей макросередовища пов’язані із 

технологічним середовищем. Сільськогосподарським підприємствам, які 

планують підвищувати свою конкурентоздатність та отримувати максимальний 

рівень прибутку, потрібно добре орієнтуватися у змінах, що відбуваються в 

даному середовищі, і завдяки цьому приймати обґрунтовані рішення про 

доцільність та можливість впровадження у виробництво нових видів техніки і 

нових технологій [1, с.82]. А негативний чинник здорожчання нових науково-

технічних розробок в сфері механізації та хімізації сільського господарства, 
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вирішувати за допомогою розробки інвестиційних проектів та залучення 

венчурного капіталу. 

Отже, чітке усвідомлення загроз макросередовища для ефективного 

функціонування сільськогосподарських підприємств та стратегічний підхід до 

розв’язання основних проблем дозволить не тільки підвищити ефективність 

сільського господарства, а й повернути йому амплуа стабільного виробника 

якісної продукції, що підвищить її конкурентоспроможність на зовнішніх 

ринках та забезпечить зміцнення експортного потенціалу держави.  
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Беженар Катерина Генадіївна 

к. е. н. Гуменюк Ірина Леонтіївна 

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний колледж  

 

 МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Мотивація персоналу займає одне із центральних місць у системі 

управління будь-яким соціально-економічним об'єктом. Мотивація персоналу є 

однією із функцій управління поряд з іншими функціями управління, такими як 

планування, організація, контроль, прийняття рішень [1, с. 268].  

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що останнім часом 

зростає значення мотивації персоналу на підприємствах, що, у свою чергу, 

сприяє активному використанню мотиваційних заходів щодо персоналу 

підприємств. 

           Мотивація персоналу є складовою частиною управління фірми. Успіх 

управління будь-яким соціально-економічним об'єктом залежить від того, 

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%9673707
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%9673707
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наскільки ефективна мотивація людей, які працюють у межах цього об'єкта [2, 

с. 457].  

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного 

стану людини, який зумовлює її поведінку. здійснює установку до діяльності, 

спрямовуй і активізує її. Мотивація праці являє собою прагнення працівника 

задовольнити свої потреби; в загальному розумінні - це сукупність внутрішніх і 

зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і 

надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей [4]. 

Проблема дослідження методів мотивації персоналу на підприємствах за 

умов ринкової економіки є досить актуально.  

Велика кількість науковців та вчених займається вивченням та 

дослідженням методів мотивації персоналу, проте на нашу думку проблема 

мотивації праці в контексті потреб самих працівників потребує більш 

глибокого вивчення та аналізу.  

Саме проблемами мотивації праці займаються: В. М. Данюк, А. П. Єгоршин, А. 

Л. Єськов, О. О. Жигло, А. Л. Злотніков, А. М. Колот, О. В. Крушельницька, М. 

П. Лукашевич, Є. Г. Молл, Н. О. Москаленко, Т. В. Поспєлова, В. Л. Романов, 

О. В. Сардак, С. І. Сотнікова, Б. Швальбе, Л. Якокка.  

Вчені відзначають, що кожна людина індивідуальна, і у кожної людини є 

індивідуальні потреби, які вона бажає задовольнити працюючи на підприємстві. 

Таким чином , при побудові системи мотивації керівнику слід пам'ятати, що не 

можна мотивувати всіх працівників однаково. Це допоможе йому зробити 

систему мотивації економічно ефективною. Система нематеріальної мотивації 

повинна бути різна не тільки для працівників різних рівнів, а й враховувати 

соціальний статус, вік, стать працівника, а також його психологічні особливості 

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи 

управління персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької 

діяльності. Правильно розроблена система мотивації дозволяє не тільки 

активізувати потенціал людини в напрямку досягнення мети, але і приносить 

задоволення працівнику в процесі праці через задоволення його потреб і 

забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства. 

Однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах та 

організаціях є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес 

формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу 

заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці  

Сьогодні потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули для 

продуктивної праці та максимальної реалізації здібностей працівників. Сприяти 

впровадженню мотиваційного механізму діяльності працівників на 

підприємстві можна, зокрема, через: 

 проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу; 

 розробку мотиваційного механізму управління персоналом на підприємстві; 

 перепідготовку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу тощо. 

Важливим аспектом у вищезазначених напрямках є залучення 

професійних зовнішніх консультантів консалтингових компаній, що 

спеціалізуються на управлінському менеджменті. Також, перевагу слід 
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віддавати вітчизняним консультантам, які знають глибинні причини існуючих 

управлінських проблем, пов'язаних з менталітетом, національними 

особливостями, і з урахуванням цього розробляють шляхи оптимального їх 

вирішення . 

В узагальненому вигляді типова система мотивації персоналу включає в 

себе такі групи мотиваційних чинників як: матеріальна, трудова та статусна 

мотивація. При чому, в основі матеріальної мотивації полягає задоволення 

потреби у прагненні людини до поліпшення свого матеріального добробуту; в 

основі трудової мотивації – задоволення бажання працювати взагалі та 

працювати в даній організації, у даному колективі та займати дану посаду; в 

основі статусної мотивації лежить задоволення бажання людини до кар’єрного 

росту, задоволення потреби у визнанні досягнень. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 В психологічному кліматі в одних умовах група функціонує оптимально і 

її члени отримують можливість максимально повно реалізувати свій потенціал, 

а в інших - люди відчувають себе некомфортно, прагнуть покинути групу, 

проводять в ній менше часу, їх особистісне зростання сповільнюється. 

Сприятливий психологічний клімат у організації характеризує такі 

показники, як оптимізм, радість спілкування, довіра, почуття захищеності, 

безпеки і комфорту, взаємна підтримка, теплота та увага у відносинах, 

міжособистісні симпатії, відкритість комунікації, впевненість, бадьорість, 

можливість вільно мислити, творити, інтелектуально і професійно зростати, 

робити внесок у розвиток організації, робити помилки без страху покарання. 
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Несприятливий психологічний клімат характеризують песимізм, 

дратівливість, нудьга, висока напруженість і конфліктність відносин у групі, 

невпевненість, страх помилитися або призвести погане враження, страх 

покарання, неприйняття, нерозуміння, ворожість, підозрілість, недовіра один до 

одного, небажання вкладати зусилля в спільний продукт, в розвиток колективу і 

організації в цілому, незадоволеність тощо [1]. 

Існують ознаки, по яких побічно можна судити про атмосферу в групі. До 

них відносять: 

- рівень плинності кадрів; 

- продуктивність праці; 

- якість продукції; 

- кількість прогулів і запізнень; 

- кількість претензій, скарг, що надходять від співробітників іклієнтів; 

- виконання роботи в строк або з запізненням; 

- акуратність або недбалість у поводженні з обладнанням; 

- частота перерв у роботі. 

Існує цілий ряд факторів, що визначають психологічний клімат в 

колективі, серед них: 

Глобальне макросередовище: обстановка в суспільстві, сукупність 

економічних, культурних, політичних умов. Стабільність в економічному, 

політичному житті суспільства забезпечують соціальне і психологічне 

благополуччя його членів і опосередковано впливають на соціально-

психологічний клімат робочих груп. 

Локальне макросередовище, тобто організація, до структури якої входить 

трудовий колектив. Розміри організації, статусно-рольова структура, 

відсутність функціонально-рольових протиріч, ступінь централізації влади, 

участь співробітників у плануванні, в розподілі ресурсів, склад структурних 

підрозділів . 

Санітарно-гігієнічні умови праці. Спека, задуха, погана освітленість, 

постійний шум можуть стати джерелом підвищеної дратівливості і побічно 

вплинути на психологічну атмосферу в групі. Навпаки, добре обладнане робоче 

місце, сприятливі санітарно-гігієнічні умови підвищують задоволеність від 

трудової діяльності в цілому, сприяючи формуванню сприятливого клімату у 

підприємстві. 

Задоволеність роботою. Велике значення для формування сприятливого 

клімату має те, наскільки робота є для людини цікавою, різноманітною, 

творчою, чи відповідає вона його професійному рівню, чи дозволяє реалізувати 

творчий потенціал, професійно зростати. Привабливість роботи підвищують 

задоволеність умовами праці, оплатою, системою матеріального і морального 

стимулювання, соціальним забезпеченням, розподілом відпусток, режимом 

роботи, інформаційним забезпеченням, перспективами кар'єрного росту, 

можливістю підвищити рівень свого професіоналізму, рівнем компетентності 

колег, характером ділових і особистих відносин в колективі по вертикалі і 

горизонталі.  



220 
 

Характер виконуваної діяльності. Монотонність діяльності, її висока 

відповідальність, наявність ризику для здоров'я і життя співробітника, 

стресогенний характер, емоційна насиченість тощо. Всі ці фактори, які 

опосередковано можуть негативно позначитися на психологічному кліматі в 

робочому колективі. 

Організація спільної діяльності. Формальна структура групи, спосіб 

розподілу повноважень, наявність єдиної мети впливає на психологічний стан 

колективу. Взаємозалежність завдань, нечіткий розподіл функціональних 

обов'язків, невідповідність співробітника його професійної ролі, психологічна 

несумісність учасників спільної діяльності підвищують напруженість відносин 

у групі і можуть стати джерелом конфліктів. 

Психологічна сумісність також є важливим фактором. Під психологічною 

сумісністю розуміють здатність до спільної діяльності, в основі якої лежить 

оптимальне поєднання в колективі особистісних якостей учасників. Людям, 

схожим один на одного легше налагодити взаємодію. Подібність сприяє появі 

почуття безпеки і впевненості в собі, підвищує самооцінку.  

Характер комунікацій виступає як фактор психологічного клімату в 

організації. Відсутність повної і точної інформації з важливого для 

співробітників питання створює основу для виникнення і поширення чуток і 

пліток, плетіння інтриг і закулісних ігор. Керівнику варто уважно стежити за 

задовільним інформаційним забезпеченням діяльності організації. Низька 

комунікативна компетентність співробітників також веде до комунікативних 

бар'єрів, зростання напруженості в міжособистісних відносинах, нерозумінню, 

недовірі, конфліктів. Уміння ясно і точно викладати свою точку зору, володіння 

прийомами конструктивної критики, навичками активного слухання тощо. 

створюють умови для задовільною комунікації в організації  [2]. 

Таким чином, керівник може істотно вплинути на характер 

міжособистісних відносин в робочому колективі, на ставлення до спільної 

діяльності, задоволеність умовами і результатами роботи, тобто психологічний 

клімат, від якого багато в чому залежить ефективність діяльності організації в 

цілому. 
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МЕТОДИ ТА ЕЛЕМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 

 

Однією з ознак успішного функціонування підприємства є сукупність 

методів і способів, які використовує керівництво для підвищення ефективності 

організації роботи персоналу. На сьогодні низькі показники оплати праці, 

непристосовані для максимальної реалізації трудового потенціалу робочі місця 

– все це стримує повну віддачу працівників до високопродуктивної роботи. 

Саме тому, перед керівниками великих та малих фірм, підприємств стоїть 

гостра проблема створення єдиного науково обґрунтованого механізму, 

методів, способів мотивації праці персоналу, які б дали змогу зацікавити 

працівників виконували роботу якісно та продуктивно. 

Питанням мотивації праці, поведінці людей в умовах постійних 

заохочень на робочих місцях, дослідження різноманітних методів і способів 

мотивації персоналу підприємств було присвячено велику кількість наукових 

робіт іноземних та українських вчених: Д. Врума, А. Маслоу, К. Маркса, А. 

Маршалла, А. Смітта, М. Туган-Барановського, Х. Хекхаузена, С. Адамса, 

К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Е. Лока, Е. Лоулера, Л. Портера, Б. Скінера, А. 

Колота. Проте в сьогоднішніх ринкових умовах на багатьох вітчизняних 

підприємствах залишаються не достатньо вирішеними питання ефективної 

мотивації працівників, що передбачає розроблення, формування та практичне 

застосування методів матеріальної та нематеріальної мотивації.  

Метою матеріальної мотивації є стимулювання працівників - заохочення 

їх грошовими виплатами за результатами трудової діяльності [4].  

Основні види матеріальної мотивації:  

1) Заробітна плата. 

2) Участь працівників в прибутках і партнерство.  

3) Бонус - може виплачуватися за результатами діяльності працівника раз 

на квартал, півріччя або в рік і складає від 20 до 150% річної заробітної плати 

[3]. 

Основні види нематеріальної мотивації:  

1) Team building, або відповідні тренінги. Їх основною метою є об'єднання 

людей, придбання ними навичок конструктивного спілкування, допомога в 

побудові взаємодії, формування позитивної атмосфери в колективі. Додатковим 

завданням цього тренінгу може бути і вироблення навичок роботи.  

2) Кар'єрне зростання і відповідальність. Для більшості співробітників, 

що досягли у своїй справі майстерності, кар'єрне зростання, самостійність в 

ухваленні рішень, відповідальність і постійний розвиток - чималі цінності. При 

організації роботи цих людей необхідно активно використати делегування 

повноважень, участь в проектних групах. Для творчих осіб, що прагнуть до 

досягнення високих результатів, немає кращого стимулу, ніж відповідальність 

за конкретні проекти і радість від досягнутого успіху. 
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3) Конференції, загальні збори, корпоративні свята. Такі заходи 

дозволяють зібрати разом усіх членів колективу, поєднати виконання робочих і 

інформаційних завдань з відпочинком і святкуванням урочистих подій. У 

кожній компанії плануються і проводяться такі заходи по-різному, залежно від 

бюджету і традицій. 

4) Інформаційні джерела. Власна газету, журнал або сайт де публікуються 

новини компанії, поздоровлення співробітників з досягненнями, вітання 

новачків і тих, хто отримав підвищення, - усе це справляє враження на людей. 

5) Нагороди. Це інструмент мотивації, який ефективний відносно 

більшості людей. Але він повинен варіюватися залежно від рівня 

професіоналізму співробітника. 

6) Конкурси. Якщо нагороди присуджуються за підсумками роботи за 

період часу або після досягнення співробітником певних східців кар'єри, то 

конкурси можуть бути безстроковими і одноразовими. Участь в змаганні, а тим 

більше перемоги в них стимулює співробітника до досягнення саме тих 

результатів в роботі, які потрібні компанії. 

7) Привітання співробітників з досягненнями. Цей інструмент мотивації 

має на увазі не нагородження і не перемогу в конкурсі, а окремі привітання 

членів колективу з досягненнями в роботі, можливо є незначним в масштабі 

усієї організації, але значним з точки зору розвитку потенціалу кожного 

співробітника.  

8) Привітання з особистими і цивільними святами, подарунки. У 

більшості випадків невеликі подарунки від компанії з нагоди дня народження, 

весілля, народження дитини, а також в деякі із загальних свят справляють 

сильне враження на співробітників, тому що демонструють їм уважне 

відношення не лише як до хороших працівників, але і як до осіб. У будь-якому 

випадку така увага до співробітників з боку компанії досить високо цінується і 

є значимим стимулом. 

9) Побудова комунікацій. Для ключових співробітників, як правило, 

важливо бути в курсі справ усієї організації і жити не чутками, а фактами. 

Добре побудована система комунікацій усередині компанії, своєчасне 

сповіщення про нововведення, проекти, стратегічні плани роблять 

найприйнятніший вплив на їх мотивацію. 

10) Зворотний зв'язок. Це особливо актуально відносно ключових 

співробітників, які бачать свій чималий вклад у бізнес компанії, хочуть його 

збільшити і досить хворобливо сприймають відсутність зворотного зв'язку з 

керівником. [1], [2]. 

Одже, застосування сучасних форм і методів мотивації праці активізує 

трудовий потенціал, від професійності та віддачі якого, залежить успіх та 

прибутки підприємства . 
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НОВІТНЄ ПОКОЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ – МІЛЕНІАЛИ 

 

Глобальний технологічний розвиток призвів до змін в поглядах на 

ефективну організацію економіки. Однією з відмінних особливостей сучасного 

бізнесу є присутність у ньому людей з новітнім мисленням та ставленням до 

організації праці працівників в цілому, та розміщення продуктивних сил 

загалом. Особливої уваги заслуговують працівники, підприємці та споживачі, 

яких сьогодні прийнято називати міленіалами. 

За останніми даними міжнародного кадрового порталу HeadHunter 

відомо, що в Україні частка претендентів на роботу поза офісом зростає. На 

даний час вона складає близько 40% бажаючих віком від 20 до 30 років [1,2]. І з 

кожним роком ця частка зростає, за прогнозами експертів нове “покоління Y” 

або ж як кажуть скорочено Міленіали, до 2025 року складуть 80% 

працездатного населення. Міленіали повністю змінюють структуру 

підприємства і управління в цілому, вимоги до продуктів і послуг, роботодавців 

і керівників.  

Слово «мілленіал» прийшло до нас з англійської мови і його 

етимологічне значення визначається як «міленіум» 1000 років. Мілленіали або 

ж “покоління Y” – це покоління людей, які родились з 1981 року по 2000 рік. 

Вік меленіалів наданий час становить від 18 до 37 років, що складає головну 

частину населення на ринку. “Покоління Y” стало найбільшим за чисельністю 

поколінням в історії. Відмінністю мелеаністів від попередніх поколінь є те, що 

вони повністю руйнують шаблони буденності.  

Як показали дослідження [3], “покоління Y” не хоче працювати як їх 

батьки, в постійній роботі з 8 до 22 години. Міленіалам більш імпонує робота, 

яка не є надто рутинною, в котрій можна самостійно вибирати робочий графік і 

мати повну свободу дій щодо виконання певних задач. Головною відмінністю 

“покоління Y” від попереднього покоління Х є те, що в роботі матеріальна 

складова на другому місці, головне - задоволення від роботи. Посади і звання 

не грають ролі, головними чинниками повинні бути чітко поставленні задачі та 

механізм їх виконання. Більша частина міленіалів змінила звичний для нас офіс 

на дім, частка працівників, які виконують роботу удома складає майже 

половину від загальної кількості. Популярним на ринку праці стає фріланс[4] 

коли роботодавець не бажаючи наймати на однотипну роботу працівника, 
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купляє послуги у фрілансера який у свою чергу за визначену ціну виконує 

поставлені задачі. Слід за фрілансом з’являється аутсорсинг [5] і аутстафінг [6]. 

Всі ці процеси дозволяють підвищити рентабельність бізнесу і надати постійну 

роботу людям, які її потребують. Тому міленіали не засиджуються довго на 

одній роботі, більшість людей цього покоління змінює роботу один раз на 3 

роки. А в більшості випадків буває й так, що Міленіали стають підприємцями. 

Саме таке покоління принесло в економіку багато змін. Оскільки 

“покоління Y” воліють користуватись новітніми технологіями, переносити усі 

звичні процеси в глобальну систему інтернет. За останні 5 років в світі 

з’явились ресурси за допомогою, яких можна здійснювати покупки не виходячи 

з дому, виконувати роботу сидячи на домашньому дивані і стежити за своїми 

грошима в режимі онлайн.  

На даний час ринок сильно змінився, на зміну одним товарам і послугам 

приходять зовсім інші, які в більшості існують віртуально. Міленіали 

перенесли в мережу буквально усе починаючи від простого спілкування і 

закінчуючи програмами, які в деяких процесах замінюють людську працю. 

“Покоління Y” повністю змінює світогляд на бізнес, тепер головною метою є не 

дохід підприємства, а те як можливо змінити світ. З кожним роком 

створюються нові компанії, які ставлять за ціль зберегти матінку природу і 

зробити більш комфортнішим життям. Тепер, щоб зробити свій продукт 

реальним не потрібно шукати інвесторів чи брати кредити у банку, достатньо 

створити стартап, який є віртуально і на папері, якісно його представити і 

зібрати необхідні кошти. Такі способи набагато швидше допоможуть молодим 

підприємцям себе реалізувати, зробивши здорову конкуренцію на ринку ми 

отримуєм прогрес і трансформацію бізнесу у цілому.   

Міленіали принесли великі зміни в економіку не тільки як підприємці, а 

як споживачі. Більшість “покоління Y” не прив’язане до торгових марок. Такі 

люди воліють  купляти і користуватися тільки такими товарами і послугами, які 

повністю задовольняють їх потреби тобто це якість товару, ціна і доступність.  

Будь-яким організаціям, які хочуть співпрацювати з міленіалами, 

потрібно зробити обкладинку свого продукту, а саме зробити сайт чи навіть 

додаток, обов’язково з простим інтерфейсом і повною інформацією про 

продукти і рішення. Будь-яка транзакція повинна бути зручною, а управління 

рахунком — інтуїтивно зрозумілим. Оскільки більшість транзакцій 

здійснюється в електронному варіанті через інтернет банкінг. Також слід 

розуміти, що за популярністю платіжних сервісів росте і попит на 

кредитування. 30 відсотків меленіалів розглядає кредит як фінансовий 

інструмент, який в майбутньому допоможе задовільнити необхідні потреби. Це 

майже в два рази більший інтерес ніж у попередніх поколінь. 

Більшість підприємств орієнтується тільки на середнього споживача, 

клієнта, який буде купляти їх товар чи послугу. Беручи до уваги те, що головна 

маса клієнтів на даний час складають міленіали, слід розуміти, що для 

закликання і задоволення споживачів потрібні певні стратегії, а саме повна 

аналітика і збір даних щодо кожного клієнта, постійне удосконалення 

технологій особливо в напрямку стратегії бонусів та акцій.  
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За статистичними даними відомо [7], що за декілька років свою споживчу 

привабливість втратять багато продуктів і послуг, наприклад  алкогольний 

напій пиво, який замінили на звичайні вина; на заміну кусковому милу 

приходить рідке, ті ж самі мотоцикли стали не в моді оскільки популярним стає 

екологічний транспорт. З часом звичні для нас товари зникнуть з прилавків 

магазинів оскільки вони не відповідають тим стандартам, яких дотримується 

новітнє покоління. 

Отже міленіали є головним клієнтом на ринку, який диктує і створює усім 

свої правила. І якщо підприємства розуміючи  “покоління Y”, будуть 

прислухатись і створювати такі продукти, які необхідні меліаністам, 

однозначно в майбутньому виграють. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ 

ОСОБИСТІСНИМ РОЗВИТКОМ 

 

В умовах сьогодення бути організованим, зібраним, володіти ситуацією, 

бути готовим використовувати всі можливості і впоратись з будь-якими 

несподіванками, бути здатним вести за собою однодумців є можливим коли 

людина працює над собою і володіє знаннями самоменеджменту. 

Так, ще А. Ейнштейн визначив формулу життєвого успіху: успіх = вміння 

працювати + вміння відпочивати + вміння дисциплінувати самого себе. Отже, 

вже тоді йшлося про таке поняття, як «самоменеджмент» – неодмінну складову 

частину успіху людини. 

Перші спроби систематизації знань із самоменеджменту як наукового 

напряму менеджменту належать Л. Зайверту, який приділяв особливу увагу 

ефективності використання власного робочого часу управлінцем. Він зазначав, 

що метою самоменеджменту є максимальне використання власних 

можливостей, свідоме управління власним життям і перемога над зовнішніми 

обставинами під час трудової діяльності та в особистому житті [2, С. 18]. 

За концепцією Л. Зайверта функціями самоменеджменту є:  
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 – аналіз ситуації, власних можливостей, сил та засобів і формування на 

цій основі особистих цілей – функція «визначення мети»; 

 – підготовка до реалізації цілей – розробка планів для максимально 

ефективного використання часу – функція «планування»; 

 – вибір першочергових задач і альтернативних варіантів дій у майбутній 

діяльності – прийняття рішень – функція «рішення»; 

 – строге дотримування розпорядку дня й організація трудового процесу – 

функція «організація і реалізація»; 

 – контроль процесу, підсумків, самоконтроль і самооцінка, а при 

необхідності – коригування цілей – функція «контроль». 

М. Лукашевич вважає, що менеджмент є комплексом загальних підходів, 

що забезпечують компетентно-професійне управління власною кар'єрою як 

системою ефективних прийомів і методів самопізнання, самооцінки, 

самореалізації і саморозвитку з метою досягнення поставлених життєвих цілей 

і завдань. Підхід до самоменеджменту як технології дозволяє, на його думку, 

застосувати методи загального менеджменту до особистісно-професійної 

діяльності кожної людини [4, С. 38-44].  

До основних напрямків  самоменеджменту відносять: 

1) тайм-менеджмент (організація часу) – вміння людини ефективно 

розподіляти та використовувати час (автор напряму – Д. Адаір);  

2) стрес-менеджмент (самоорганізація в стресових ситуаціях) – вміння 

людини попереджати або долати стресові ситуації завдяки власній 

психологічній компетентності (автор напряму – М. Фрезе);  

3) тіім-менеджмент (командний менеджмент) – вміння людини 

самостійно обирати «роль» у групі та ефективно її виконувати; вміння 

ефективно працювати в команді (автор напряму – Г. Паркер); 

4) імпресіон-менеджмент (менеджмент справляння враження) – це вміння 

людини справляти на оточуючих доцільне, на її думку, враження, найчастіше 

сприятливе (автор напряму – Е. Джоунс); 

5) ресурс-менеджмент (самоорганізація особистих цінностей) – це вміння 

людини виявляти компетентність у саморозвитку (автор напряму – О. Штепа). 

Таким чином, самоменеджмент є багаторівневим процесом 

самодіяльності особистості, що характеризується усвідомленим і раціональним 

управлінням власним життям і творчим саморозвитком. Це – цілеспрямоване і 

послідовне оволодіння навичками самоуправління, самоорганізації, 

саморегуляції, самовиховання з метою неперервного саморозвитку і 

самореалізації у професійній діяльності. 

Самовиховання передбачає свідому, планомірну, систематичну роботу 

над собою з метою вдосконалення чи формування позитивних якостей 

особистості, необхідних для досягнення життєвих цілей. У процесі 

самовиховання відбувається засвоєння нових ідей, норм, принципів, навичок, 

здібностей, які формують у людини якісно нову її взаємодію із зовнішнім і 

внутрішнім світом. Процес самовиховання потребує від особи затрат значних 

зусиль щодо самопримусу, самопереконання, самопокарання, 

самостимулювання, самонавіювання. Воно базується на знаходженні 
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обґрунтованих аргументів у необхідності саме такої поведінки, яка стимулює, 

мотивує діяльність і призводить до формування людини як високоосвіченого 

професійно-орієнтованого спеціаліста, гармонізованого в оточуючому світі [3]. 

Навички самоменеджменту формуються поетапно:  

1 етап – самопізнання (є основним для саморозвитку і самореалізації 

студента). Усвідомлення себе одночасно як об’єкт і суб’єкт пізнання потребує 

наявності високого рівня психологічної культури, розвинутих якостей психіки 

(воля, мислення, емоції), здатність до самоаналізу, самооцінки, володіння 

прийомами самоконтролю та саморегуляції;  

2 етап – саморозвиток, який спрямовується на самовдосконалення у 

процесі навчання та готовність до продуктивної професійної діяльності;  

3 етап – раціональне використання часу, що впливає на реальні 

можливості і потенційні резерви психічного розвитку особистості як суб’єкта 

пізнання, діяльності, спілкування. 

При плануванні свого робочого часу менеджеру доцільно брати до уваги 

методику самоуправління А. Бішоф, зокрема: 

 досягнення цілей найкоротшим шляхом, реально оцінюючи їх з точки 

зору часових обмежень;  

 охоплення планом лише 70% робочого часу, залишаючи час на вирішення 

непередбачуваних проблем; 

 зведення до мінімуму стресових ситуацій, уникнення суєти і 

непередбаченої роботи;  

 фіксування в планах не дій, а очікуваних результатів;  

 раціональний розподіл роботи всередині організації;  

 облік пріоритетності та значущості для досягнення цілей;  

 узгодження своїх планів з колегами і підлеглими;  

 облік у плані на певний період, у першу чергу невиконаних у 

попередньому періоді справ, якщо немає термінових;  

 облік під час планування змін працездатності під час робочого дня;  

 встановлення реальних термінів;  

 забезпечення гнучкості планів;  

 об'єднання під час планування невеликих однорідних справ у робочі 

блоки [1, С. 55-58]. 

Знання концепцій, методів та підходів самоменеджменту дозволяє 

розвивати наступні вміння та навички менеджера: 

 – здатність управляти собою за рахунок раціоналізації часу, енергії, 

вмінь, винахідливості, підвищення стресостійкості, вміння встановлювати чіткі 

та реалістичні цілі відповідно до сучасних реалій;  

 – постійне особистісне зростання, налаштованість та сприйнятливість до 

нових ситуацій та можливостей; 

 – вирішення проблеми шляхом опанування ефективних стратегій та 

управлінських підходів до прийняття рішень; 

 – вміння впливати на оточуючих, формувати робочі групи, здійснювати 

їх підтримку, навчання та розвиток; 
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 – творчий підхід та здатність до інновацій, генерування ідей, вміння їх 

використовувати.  

Отже, самоменеджментом повинна займатися кожна людина, яка хоче 

досягнути успіху в особистій та професійній сферах, а також стати 

конкурентоспроможною на ринку праці. 
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ЛОГІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

НА РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Вступ. Важливою умовою економічного розвитку України є зростання 

обсягів сільськогосподарського виробництва. Аграрний статус держави 

визначається сукупністю природно-кліматичних, геополітичних та культурно-

історичних передумов, яким повністю відповідає наша держава. 

Позиціонування України як аграрно-орієнтованої держави створює потенційні 

можливості щодо структурних змін в економічному зростанні на основі 

пріоритетного розвитку АПК. Стрімка глобалізація світової економіки та 

загострення продовольчої проблеми дозволили Україні повернути статус 

одного з провідних виробників аграрної продукції, але ще залишається ряд 

масштабних проблем, що суттєво стримують розвиток сільського господарства 

України. Однією з найважливіших є недосконале інфраструктурне забезпечення 

реалізації сільськогосподарської продукції.  

Серед всього комплексу інфраструктурних елементів сфери АПК 

найістотнішою проблемою є недосконале транспортне забезпечення процесу 

реалізації готової продукції, у тому числі залізничним транспортом. Надання 

транспортних послуг досить часто супроводжується непрофесійним підходом з 

боку вантажоперевізників у питаннях оптимізації транспортних маршрутів, 

збереження вантажів тощо. Навіть при використанні унімодальних систем 

транспортування продукції важко організувати перевезення в інтересах 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-3/doc/4/02.pdf
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вантажовласника з найменшими витратами і з оптимальною вигодою для усіх 

учасників процесу, по найкоротшому маршруту і в мінімальні терміни. 

Наслідком цього є збільшення  загальної собівартості продукції, відповідно, 

зниження її конкурентоспроможності.  

Результати дослідження. Транспортування сільськогосподарської 

сировини забезпечують залізничний, автомобільний, морський і річковий види 

транспорту.  

До переваг використання залізничного транспорту відносимо [1]: 

1) високу потужність та напруженість матеріального потоку; 

2) повне дотримання графіку доставки вантажів, незалежно від погодних умов; 

3) відносно низьку вартість перевезення одиниці вантажів; 

4) високу швидкість доставки вантажів у міжрегіональному сполученні. 

До недоліків відносимо: 

1) Монопольне становище Укрзалізниці з відповідними негативними наслі-

дками тарифної та сервісної політики; 

2) дефіцит (особливо сезонний) вагонів–зерновозів та значний експлуатаційний 

знос рухомого складу; 

3) значні витрати часу на вантажопереробку при портовій перевалці зерна у 

період пікових навантажень; 

4) недоступність для перевезення невеликої партії с.г. сировини (регламентація 

мінімальної партії вантажу); 

5) при відсутності під’їздних залізничних шляхів до елеватора – потреба 

додаткової вантажопереробки для мультимодального перевезення. 

Довжина залізничних колій держави у 2013 році (до бойових дій на сході 

України) складала 21604,9 км. Першими залізницями в Україні стали 

Перемишль – Львів (1861 р.) на заході й Одеса – Балта (1865 р.) на півдні 

країни. Індустріальна ера розвитку людства сприяла формуванню мережі 

залізниць. Сьогодні щільність залізничних шляхів в Україні становить 38 км на 

1 тис. км, у Франції, наприклад, 65 км на 1 тис. км. Найвищу щільність мережі 

залізниць маємо на південному сході (Донбас), а також на заході країни. 

 Зовнішньоекономічна діяльність залізничного транспорту відповідно до 

Закону України “Про залізничний транспорт” [2] визначається договорами, а 

внутрішньоекономічна – правилами. Такими документами, що регламентують 

залізничні перевезення вантажів, є: 

- Збірник правил перевезення вантажів на залізничному транспорті; 

- Правила перевезення небезпечних вантажів по залізницях; 

- Технічні умови навантаження і кріплення вантажів. 

Швидкість руху потягів згідно з вимогами Міжнародного союзу залізниць 

має становити 100 км/год для вантажних поїздів та 120 км/год – для 

пасажирських. Вантажні поїзди в Україні на сьогодні мають середню 

маршрутну швидкість руху лише 32 км/год.  

Рухомий парк вагонів-зерновозів в Україні є однією з найслабших ланок 

логістики зерна, що обмежує параметри розвитку інших елементів логістичної 

системи. Сьогодні в Україні налічується 12,2 тис. вагонів-зерновозів, з яких 

лише 84 % у задовільному робочому стані. Переважна частина вагонів 
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підпорядкована управлінню Укрзалізниці. Середній вік наших зерновозів 

складає 26,4 року. При цьому 69 % експлуатують понад 28 років за 

нормативного терміну експлуатації 30 років [3]. 

Важливим показником оцінки ефективності роботи залізничного 

транспорту є рівень маршрутизації перевезень, що характеризує систему 

організації централізованих відправлень вантажів цілим складом поїзда між 

окремими пунктами завантаження – вивантаження. Середньорічний рівень 

маршрутизації вантажів в Україні складає лише 11 %, що призводить до 

зростання логістичних витрат. Маршрутизація перевезень забезпечує 

оборотність вагонів протягом чотирьох діб. Водночас у США рівень 

маршрутизації залізничних перевезень зернових вантажів сягає 95 % [4]. Цього 

досягають за рахунок лояльної тарифної політики, яка забезпечує клієнту 30 % 

знижки порівняно із повагонним відправленням зерна. Ще більші знижки (до 59 

%) надають у разі організації перевезень за технологією “shuttle train” [5], яка 

передбачає склад поїзда у 100–110 вагонів, що рухаються за постійним 

розкладом і це забезпечує 50 % економії на використання інфраструктури й 

вагонів і 75 % економії на локомотивну тягу. Існуюча у США система вузлових 

елеваторів дає змогу консолідувати зернові потоки з лінійних елеваторів за 

допомогою переважно автомобільного транспорту і завантажити маршрут 

“shuttle train” у короткий термін. На перевезення зернових вантажів 

укладаються довгострокові контракти (від 6 до 9 місяців), в яких узгоджено 

графік відправлення поїздів і штрафи за недотримання умов завантаження з 

боку власників і перевезення – з боку залізничників.  

Одним із проблемних питань використання залізничного транспорту для 

експорту сільськогосподарської продукції є невідповідність ширини 

залізничних колій, яка в Україні становить 1520 мм, тоді як у країнах Західної 

Європи колія має 1435 мм, що створює значні бар’єри транзитним 

перевезенням, оскільки на кордоні вагони потрібно або перевантажувати, або 

міняти колеса. Це спричинює додаткові організаційні труднощі, затримку в часі 

й додаткові витрати. 

Висновки. Таким чином, залізничний транспорт є одним із основних 

елементів на ринку перевезень сільськогосподарської продукції. Перспективи 

розвитку залізничного транспорту передбачають якісне та кількісне оновлення 

рухомого складу, удосконалення організації використання вагонного парку та 

залізничної інфраструктури, а також використання модальних транспортних 

систем шляхом комбінування перевезень різними видами транспорту.  

 

Бібліографічний список 

1. Колодійчук В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : 

монографія / В. А. Колодійчук. – Львів : Український бестселер, 2015. – 574 с. 

2. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. 

3. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174-р // 

Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 груд. 



231 
 

4. Study of Railroad Rates: 1985-2007 [Electronic resource] // Surface Transportation 

Board. Office of Economics, Environmental Analysis & Administration Section of 

Economics, 2009. – Mode of access : http://www.stb.dot.gov/stb/industry/1985-

2007Railroad RateStudy.pdf. 

5. Kenkel, P. An Economic Analysis Of Unit-Train Facility Investment [Electronic 

resource] / Р. Kenkel, S. Henneberry, Н. N. Agustini // Selected Paper prepared for 

presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, 

Tulsa, Oklahoma, February 14–18, 2004. – Mode of access : 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/34748/1/sp04ke02.pdf. 

 

Насибова Розілє 

к.е.н., доц. Синюк О. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА 

 

Самоменеджмент – це послідовне і цілеспрямоване використання 

випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб 

оптимально використовувати свій час [1]. 

 Головним завданням самоменеджменту є доцільне і на повну силу 

використання своїх вміння, здібності і ресурси. Самоменеджмент для керівника 

є одним з основоположних аспектів діяльності. Практика самоорганізації надає 

керівнику велику кількість переваг, основною з яких є більш легке і 

раціонально досягнення цілей. Це, в свою чергу, на нашу думку, позитивно 

впливає на формування іміджу керівника, підвищення кваліфікації, розкриття 

вольового, творчого потенціалу.  

Процес самоменеджменту в ході виконання послідовності функцій охоплює 

шість фаз: 

 постановка цілі – аналіз і формування цілей; 

 планування – розробка планів і альтернативних видів діяльності; 

 прийняття рішення – вибір найбільш підходящої альтернативи; 

 організація і реалізація – складання розпорядку діяльності; 

 контроль – самоконтроль і контроль результатів; 

 інформація і комунікація – фаза, властива усім функціям 

самоменеджменту, оскільки обмін інформацією і комунікація необхідні в 

усіх фазах [2]. 

Основні методики самоменеджменту: 

 метод «Альпи» (включає 5 стадій); 

 ведення щоденнику часу; 

 принцип Паретто (співвідношення 80/20); 

 встановленні пріоритетів за допомогою аналізу АБВ; 

 аналіз за принципом Ейзнхауера [3]. 

 

 

http://www.stb.dot.gov/stb/industry/1985-2007Railroad%20RateStudy.pdf
http://www.stb.dot.gov/stb/industry/1985-2007Railroad%20RateStudy.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/34748/1/sp04ke02.pdf
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Питання організації своїх дій вивчається із початку розуміння людиною 

cвоїх дій. У пересічної людини в голові виникає щонайменше 70 000 думок на 

день. Якщо не знати, як їх упорядковувати, можна посіяти хаос у щоденному 

житті.  

Принципи раціонального мислення:  

1. Планування часу. 

2. Боротьба з пожирачами часу. 

3. Розстановка пріоритетів. 

4. Правило Паретто. 

5. Від складного до простого. 

6. Не робити багато справ одночасно. 

7. Почніть планувати робочий день з обіду та відпочинку. 

8. Дотримуйтесь чистоти на робочому місці. 

9. Складне завдання розбивайте на прості. 

10. Вмотивуйте себе [1]. 

Внутрішня мотивація (або самомотивація) - це той фактор, який 

дозволить Вам працювати і використовувати свій час більш ефективно і з 

більшою віддачею. Популяризатор методики – тренер з продуктивності 

Джейсон Вомак. Суть у тому, щоб максимально використовувати час, який 

неочікувано з’являється: наприклад, коли ти стоїш у черзі або чекаєш на 

зустріч. 

1.Склади список із 15-20 дрібних справ: почистити електронну пошту, 

прочитати цікавий текст, послухати подкаст. 

2.Підготуй усе необхідне для виконання: завантаж текст чи аудіо на телефон, 

збережи посилання на ресурс. 

3.Берися за виконання справ, як тільки з’явиться незапланований вільний час. 

4.Періодично доповнюй список [2]. 

Справи можна поділити на: 

1.Важливі й термінові. Те, що потрібно зробити негайно 

2.Важливі й нетермінові. Саме ці справи принесуть успіх у майбутньому.  
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3.Неважливі й термінові. Справи, що впали як сніг на голову, але не впливають 

на майбутній успіх.  

4.Нетермінові й неважливі. Таких справ варто уникати [3].  

Отже, на нашу думку, для менеджера варто усвідомлювати, що час це 

важливий елемент управління.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управлінське рішення – це завершальний етап процесу управління, який 

забезпечує досягнення конкретної цілі і являє собою результат обміркувань, дій 

та намірів, висновків, обговорень, постанов тощо, спрямованих на реалізацію 

цілей управління.  

Менеджмент – це дії професійно підготовлених фахівців по формуванню 

організації і управлінню нею за допомогою встановлення цілей і розробки 

способів їх досягнення. Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли 

він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей [1]. 

Жодна функція управління, незалежно від того, хто її здійснює, може 

бути реалізована лише за допомогою підготовки та виконання управлінських 

рішень.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що процес прийняття рішень є 

невід’ємною частиною управлінського циклу у функціонуванні будь-якої 

організації, адже сам процес управління складається із сукупності рішень, які 

доводиться приймати керівнику, тому від обраної стратегії прийняття рішень 

залежить функціонування та ефективність всієї організації. І саме від того, 

наскільки економічно грамотно, своєчасно й обґрунтовано ухвалюється те, чи 

інше управлінське рішення, залежить доля як окремих підприємств і 

організацій, так і держави в цілому. 

Управлінське рішення - це результат творчого цілеспрямованого аналізу 

проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у 

відповідності з ціллю системи менеджменту. Тобто це початковий і основний 

момент в організації діяльності кожного керівника [4]. 
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Управлінське рішення – складне явище, для усвідомлення сутності якого 

слід враховувати на всіх рівнях психологічний, інформаційний, юридичний, 

організаційний та інші його аспекти в комплексі [2]. 

Характеризуючи повний цикл управління, що складається з таких 

основних функцій як облік, аналіз, планування, керівництво, організація та 

відповідних їм стадій реалізації, слід відмітити, що в кінцевому результаті він 

представлений трьома елементами – розробкою, прийняттям та реалізацією 

управлінських рішень. Саме через таку інтегровану сутність рішення є 

вершиною «управлінської піраміди» – центральним її елементом. По-суті, 

управління – це цілеспрямована діяльність з підготовки та виконання рішень, 

якість яких є критерієм його ефективності. 

До визначальних особливостей управлінського рішення відносять 

наступні з них: 

- прийняття управлінського рішення пов’язане з обробкою інформації, що 

відноситься до поставленої задачі, а також вибором на основі її аналізу і 

синтезу найоптимальнішого варіанту дій; 

- план заходів з реалізації рішення розробляється на основі критеріїв, 

обмежень та встановлених правил; 

- система критеріїв та правила прийняття управлінського рішення 

базуються на знанні закономірностей управління, врахуванні особливостей 

об’єкта прийняття рішення та конкретної ситуації, в якій воно приймається; 

- процес прийняття управлінського рішення охоплює елементи наукового 

знання, творчості та мистецтва управлінської діяльності; 

- конкретні управлінські рішення за специфічним змістом відрізняються 

одне від одного, при цьому, вони часто можуть мати ряд спільних 

властивостей. Наприклад, певний клас управлінських (організаційних) рішень 

зазвичай включає відповіді на наступні запитання: яку встановлено ціль; які 

необхідні засоби та ресурси для її досягнення; які конкретні задачі встановлено 

кожному структурному підрозділу; які методи, способи та послідовність дій 

персоналу слід використати для досягнення визначеної цілі? 

Це, на нашу думку, свідчить про те, що в рішеннях сфокусована вся 

змістовна характеристика господарювання – стратегія, цілі, завдання, 

відносини, зв’язки та проблеми діяльності підприємства. 

Реалізація рішення передбачає розроблення плану його виконання; підбір 

самих виконавців і доведення до них рішення; організацію оперативної роботи 

з виконання, контролю і внесення коректив до рішення; встановлення 

зворотного зв’язку [3]. 

Таким чином, на нашу думку, якість управлінського рішення можливо та 

необхідно оцінювати на стадії його прийняття, не чекаючи отримання 

фактичного результату, а використовуючи для цього сукупність орієнтирів, що 

визначаються основними вимогами до рішення. Тому якість управлінських 

рішень – це ступінь відповідності параметрів вибраної альтернативи рішення 

певній системі характеристик, яка задовільняє його розробників та споживачів, 

при цьому забезпечуючи можливість ефективної реалізації. 
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Узагальнюючи наведений матеріал, варто відзначити, що рішення – це, 

перш за все, вибір альтернатив. Його розробка, прийняття та реалізація є 

концентрованим відображенням сутності управління.  

Прийняття рішень – це основа діяльності організації. Від якості розробки, 

прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність 

використання людських, матеріальних, фінансових, енергетичних та 

інформаційних ресурсів конкретної організації. Реалії сьогодення свідчать, що 

низька якість рішень, підтверджена фактографічними даними про незадовільні 

результати діяльності вітчизняних суб’ктів господарювання, зокрема, 

сільськогосподарських підприємств, вимагає удосконалення методології 

формування самої інформаційно-аналітичної системи управління. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПОСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ 

 

  Кожна ділова людина прагне раціонально використовувати свій час, щоб 

втілити свої задуми, справи у життя, знайти час на відпочинок, на спілкування з 

родичами, друзями тощо. Це дозволить сучасній людині повноцінно жити, а не 

тільки існувати. Саме тому, щоб сучасні ділові люди могли не тільки 

працювати, а й насолоджуватися життям, фахівцями було сформульовано 

поняття тайм-менеджменту. 

 Тайм-менеджмент – набір інструментів і методик організації часу, які 

потрібні для виконання поточних задач, проектів та календарних подій. Він дає 

розуміння того, що ви повинні робити та чому. А розуміння людиною своїх 

подальших кроків у майбутньому і їх причин допомагає робити тільки 

необхідне і в строк.  

Ключовими поняттями тайм-менеджменту є: 

 постановка і досягнення цілей; 

 вивільнення та організація ресурсів часу; 

 визначення пріоритетів; 
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 контроль статусу реалізації запланованого. 

 Психологи стверджують, що є два типи тайм-менеджменту, які 

охоплюють різні виднокола нашого життя: системний і простий. Системний, як 

життєве кредо, що залишає свій відбиток на весь життєвий шлях людини. 

Системний тайм-менеджмент являє собою систему координат, що описує 

довгострокові цілі вашого життя на різні періоди часу. І саме в цій системі 

підпорядкована ваша щоденна діяльність. Простий тайм-менеджмент являє 

собою певний набір тактичних методик, що дозволяють поступово здійснювати 

рух до глобальних цілей. До видів простого тайм-менеджменту відносять 

планування зустрічей, телефонних конференцій, записи в щоденниках, тобто 

усіх ті речі, які відносяться до планування на найближчий час. 

 Також науковці виділили 7 порад ефективного тайм-менеджменту. Вони 

дозволять вам керувати вашим часом, щоб досягти поставлених цілей і 

вкластися в терміни. 

1. Обдумайте всі свої завдання на завтрашній день і зафіксуйте їх у план. 

Це дозволить вам виконати всі свої завдання не забувши нічого. Найкраще 

складати свій план зранку, коли ваші думки чисті від зайвого. Для цього вам 

знадобиться декілька хвилин, проте ви підвищите продуктивність свого 

робочого дня. Спочатку для вас це буде незвично, але з часом це ввійде у ваш 

ритм життя. 

2. Робіть усе відразу. 

Ні в якому випадку не відкладайте свої справи на завтра. Якщо ви почали певне 

завдання закінчіть його одразу. Це дозволить вам відчувати завершеність своєї 

справи і спокійно виконувати інші завдання. 

3. Почніть відмовлятися від непотрібних вам завдань. 

Для цього навчіться говорити «ні». Інколи людина через свою доброту або інші 

причини бере на себе непотрібні її завдання, забираючи у себе свій час. 

Потрібно пояснити своєму роботодавцю, що в вас також має бути вільний час, 

щоб відпочити, від тяжкого робочого дня, побачити сім’ю, підготувати свій 

план на завтрашній день. Але все це робити потрібно спокійно, а не грубо. 

4. Виконуйте ваше завдання швидше поставленого терміну.  

Зазначте для себе власні терміни виконання роботи. Скоріше тих, які вам 

вказали. Якщо ви хочете виконувати свої завдання тільки точно в строк, то є 

велика можливість, що ви виконаєте завдання, із запізненням. Доручену вам 

роботу завжди виконуєте швидше! Тому, що на вашому життєвому шляху 

можуть виникати різні обставини, які призведуть до затримки в наданні вами 

результатів, завжди робіть свою роботу завчасно. 

5. Навчіться розставляти пріоритети 

Чітко обдумаєте, яку роботу краще скоріше виконувати. Спираючись на її 

важливість, терміни виконання, кількості часу, необхідного для її завершення і 

інше. Спочатку виконуйте ті завдання, які мають коротші терміни, а потім 

довші.  Аналогічно виконайте спочатку ті завдання, які менші і легші. Це 

дозволить вам настроїтися на роботу і підвищити бойовий дух 

  6. Виключіть із свого дня речі, на які ви даремно витрачаєте свій час. 
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Насамперед це є соціальні мережі, електрона пошта, непотрібні ігри.  Не 

відвідуйте ці сайти так часто. Щодня використовуйте їх все менше і менше, 

видаліть їх з швидкого набору. На їх місце поставте посилання пов’язані з 

вашою роботою. Незабаром ви виявите, що перевіряєте соціальні мережі з 

меншою частотою, ніж раніше. А це, в свою чергу, допоможе збільшити 

ефективність роботи! 

 7. Закон Парето  

Закон Парето був сформульований італійським економістом Альфредом 

Парето. В процесі пошуків шляхів підвищення продуктивності вугілля він 

дійшов висновку, що 80 % всіх зусиль дають 20% результату, а 20% решти 

зусиль призводять до 80% результату. Наприклад, на підприємстві для нас 

більше результату буде від одного підписаного контракту, ніж від місяця 

перекладання  документів, говоріння по телефону і ведення переговорів. 

 Також, велике значення для раціонального використання часу буде мати 

щоденник. Щоденник потрібен для того, щоб записувати важливі справи, цілі, 

завдання підприємця або бізнесмена. Хоча в багатьох випадках щоденник 

використовують просто, щоб записати як пройшов день, однак саме для ділової 

людини він приносить найбільше користі. Адже в ньому можна записувати 

наприклад, важливі зустрічі, дати їх проведення, місце тощо. Ідеальне 

планування із щоденником це питання лише навичок. Вибираючи щоденник 

потрібно подумати про його зручність, яким він має бути це лише ваш вибір. 

На кожній сторінці щоденника є число, яке вказує конкретну дату і назву 

місяця. Це дає можливість планувати справи. Бувають недатовані щоденники, 

що дозволяє планувати день на кількох сторінках. У них складно планувати 

справи на конкретну дату. 

 Отже, кожна людина зможе правильно використовувати свій час, якщо 

буде дотримуватися вказаних правил. Тоді її буде під силу насолоджуватися 

життям, брати від нього найкраще і крім того виконувати всі свої важливі 

справи. 

 

Черненко Світлана Анатоліївна 

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

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 

    В Україні в умовах здійснення децентралізації за рахунок вдосконалення 

діючого законодавства у сфері природокористування, розподілу земельних 

ресурсів (в тому числі й для проведення забудови чи зміни функціонального 

призначення землі) за рахунок широкого залучення представників 

територіальних громад до співробітництва із державними органами з метою 

впорядкування земельного кадастру та визначення функціонального 

призначення земельних ділянок для їх подальшої експлуатації повинна 

розглядатись загальна проблема об’єднаних територіальних громад – це 



238 
 

проблема колективної взаємодії. Сутність «керування спільним» не висуває 

якихось нормативних вимог, має характер позитивної економії та зорієнтоване 

насамперед на вирішення того, як можна зорганізувати використання спільних 

ресурсів так, щоб уникнути надмірності і споживання, і адміністрування.  

    Проблеми управління спільними ресурсами можна пояснити на аналізі трьох 

найвпливовіших теоретичних моделей які базуються на таких 

поняттях:«трагедія спільного», «дилема в’язня», «зайці-безбілетники». Перша з 

цих моделей передбачає деґрадації довкілля при використанні багатьма людьми 

дефіцитного ресурсу. Друга модель відображає парадокс, що індивідуальні 

раціональні стратегії можуть призвести до колективних ірраціональних 

результатів. Третя модель спирається на теорію логіки колективної дії Олсона, 

що пояснює такий факт: якщо людину неможливо усунути від отримання благ – 

з’являється спокуса не робити свого внеску в спільні зусилля.  

    Ці проблеми досліджувала  Елінор Остром на численних прикладах 

використання пасовищ, лісів, озер та інших природних ресурсів колективом. 

Вона прийшла до висновку, що спільна власність досить добре управляється 

самими користувачами, які можуть створювати і забезпечувати дотримання 

правил, які пом’якшують можливість їх надмірної експлуатації. Управління 

природними ресурсами здійснюється громадами більш ефективно порівняно з 

державою або приватними власниками, адже саме  споживачі зацікавлені, щоб 

не вичерпати джерело ресурсів та раціонально їх використати. Об’єктом аналізу 

виступали основні принципи побудови інституцій по керівництву спільними 

ресурсами протягом тривалого часу та засоби збереження стимуляції учасників 

інвестувати час і зусилля в управління та керування їхніми спільними 

ресурсами. Основним висновком виступило твердження, що група осіб на 

місцях в ситуації взаємної залежності може організуватись і самокеруватись 

для тривалого отримання спільних вигід краще, аніж їм могли б запропонувати 

це робити органи центральної влади. Процес самоорганізації передбачає чітке 

визначення правил та меж вилучення чи використання ресурсів, відповідності 

між правилами присвоєння та місцевими умовами, визначення 

диференційованої відповідальності за порушення вироблених норм поведінки з 

окресленим механізмом вирішення конфліктних ситуацій і характером та 

правилами моніторингу поведінки користувачів спільних ресурсів. За дієвості і 

конструктивності використання місцевими громадами спільних ресурсів 

державні органи не повинні втручатися у процес самоорганізації населення у 

цій сфері. Водночас присвоювання, постачання, моніторинг, примусове 

виконання рішень, вирішення конфліктів та управлінська діяльність повинні 

бути організовані на декількох рівнях інституцій. Результатом балансу сил та 

інтересів стає те, що там, де особи дотримуються правил і здійснюють 

взаємний моніторинг, тенденції зміцнення інституційних механізмів та 

індивідуальні стратегії підсилюють одне одного таким чином, аби 

забезпечувати поведінку користувачів в рамках вироблених правил. Зміна 

усталених правил користування повинна здійснюватися за вирішальної участі 

користувачів спільних ресурсів, оскільки ніякий сильний зовнішній тиск не 

може спрямувати людей у напрямку позитивних рішень, у випадку коли 
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попередні рішення були вироблені відносно замкнутим колективом, оскільки 

якщо люди знаходять правила, які працюють відносно добре, вони можуть мати 

мало мотивації для продовження затратного процесу пошуку правил, які будуть 

працювати ще краще. Водночас неприйняття правил користування спільними 

ресурсами, вироблених місцевими громадами, веде не лише до прискореного їх 

вичерпання та неефективного використання, а й сприяє посиленню корупції, 

коли присвоювачі спільних ресурсів, делеговані центральними органами, 

створюють свої власні місцеві інституції поза правовими рамками. Тому для 

ефективності використання спільних ресурсів варто звернути увагу на японську 

модель менеджменту, в якій в основу розвитку i зміцнення громадської 

свiдомостi та колективізму покладено принципи «Гармонія - вище за все». 

Головне в цьому принципі - жити в мирі з групою, виявляти почуття турботи та 

вдячності, прагнути до загального успіху та щастя. Також на основі цієї моделі 

громадяни навчаться економно та заощадливо ставитись до ресурсів. Ця модель 

не тільки допоможе вирішити проблеми управління суспільними ресурсами, а й 

збагатить націю моральними цінностями.  

    Отже, щоб правильно управляти спільними ресурсам територіальних громад 

слід  об’єднати зусилля громади та державних органів в єдине ціле. Для цього 

слід: 

- визначити  загальні цілі  учасників взаємодії (спільна діяльність, як і інша 

форма кооперації, породжується необхідністю досягнення таких цілей, котрі 

недоступні окремій людині або досяжні частково; спільна діяльність є 

доцільною в тому разі, коли заздалегідь ставляться усвідомлювані цілі);  

-сформувати загальну мотивацію для досягнення мети; 

- розділити єдиний процес досягнення колективної мети на певні складові, 

тобто на окремі, але функціонально пов'язані сукупності дій, операцій та їх 

розподіл між учасниками взаємодії (використання суспільством ресурсів на 

загальноприйнятих правилах; контроль за дотримання правил на ріні інституцій 

тобто органів державної влади); 

- узгодити, координувати виконання розподілених і об'єднаних індивідуальних 

діяльностей усіх учасників; 

-знайти єдиний завершальний результат, загального для учасників спільної 

діяльності; 

-узгодити просторово-часове функціонування учасників взаємодії. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

Послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи 

в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом 

використовувати свій час – це самоменеджмент. 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. 

В першу чергу, кожній людині необхідно взагалі й особливо тому, хто 

готує себе до роботи керівника чи вже є таким, 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; 

 шукайте виклик: успіх збільшує здатність використовувати свою 

енергію;  

 сприймайте свої невдачі, вчіться на них; 

 оцінюйте то чого ви вартуєте реалістично і оптимістично.  

Як правило, щоденне рішення різного роду задач і проблем можна 

представити у виді ряду різних функцій, які знаходяться у визначеній 

взаємозалежності між собою і здійснюються у визначеній послідовності.  

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
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9
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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. 

Не обов'язково, що окремі функції 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. 

Л.Зайверт, дослідник само менеджменту, 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. 

 

Авраменко Ю. О.  

к.е.н., доц. Гераймович В. Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Одним із головних завдань кожного успішного менеджера в сучасному 

світі є безперервний індивідуальний саморозвиток, бо підприємства та 

організації  в цілому не здатні контролювати цей процес. 
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Самоменеджмент - це самостійне управління своєю діяльністю, своїм 

життям, управління собою за допомогою пізнання себе, набутих знань, 

самомотивації та само-контролю. Сукупність різноманітних способів, методів, 

операцій, процедур та  алгоритмів, становить технологію самоменеджменту, 

яка здійснюється у вигляді поетапного виконання конкретних функцій 

самоменеджменту. Основні цілі самоменеджменту менеджера полягають в 

розвитку потрібного рівня самопізнання для аналізу своєї професійної 

діяльності та особистого життя, також це  вплив на особистісні обмеження з 

метою їх нівелювання, максимальне використання власних можливостей, це 

також отримання та накопичення нових знань, розвиток інтелектуального й 

творчого потенціалу, підвищення особистої конкурентоспроможності. 

Самоменеджмент як система має кілька підсистем:  

 cамоуправління (самоорганізація, самопланування, самомотивація, 

самоконтроль);   

 самопізнання й самооцінка;  

 самоосвіта і саморозвиток (формування культури мислення, 

читання, писання, говоріння, слухання, праці з документами та інформаційними 

технологіями); 

 самовиховання та самовдосконалення своїх якостей, що веде до 

самоактуалізації.  

Самоуправління – це стан, при якому суб'єкт і об'єкт управління 

збігаються, це такий характер процесів об'єкта, що є умовно-замкнутою 

системою, при яких не відбувається безпосереднього контролю над ними — 

ціле покладання здійснюється самим об'єктом відповідно до своїх 

властивостей, що можуть бути запрограмовані певним чином при його 

створенні. Самоуправління розпочинається, по-перше, із самооцінки, 

усвідомлення своїх сильних і слабких сторін, по-друге, з подолання факторів, 

що стримують розвиток. Допомагають у цьому діагностика та самокорекція. 

Переконання людини щодо своєї здатності управляти подіями, що 

впливають на її життя, називають самоефективністю. Основним джерелом 

самоефективності менеджера є успіхи, які він отримує у житті й професійній 

діяльності, тобто його самореалізація та самоактуалізація.Також, звичайно, всі 

менеджера повинні правильно розподіляти свій час, щоб все встигнути та 

досягти поставлених цілей. У такому випадку необхідно використовувати тайм-

менеджмент. Завданням тайм-менеджменту є можливість розподілу людиною 

часового ресурсу так, щоб при витраті мінімуму зусиль отримати необхідний 

результат. Зробити більше з меншими витратами часу.Час – це ключовий 

ресурс кожної людини. Цей ресурс може бути перетворений – він може бути 

витрачений, втрачений, вкладений (перетворений в інші ресурси). 

Якщо ви використовували час для того, щоб попрацювати – відбулося 

перетворення цього ресурсу в гроші. Якщо добре провели час в компанії 

родини чи друзів – хвилини обміняли на позитивні емоції. Якщо ваш час пішов 

на те, щоб зробити пробіжку або поплавати – сталася інвестиція часу у власне 

здоров’я. Час – ресурс, який доступний кожному з самого початку життя. І 

кількість доступних до використання одиниць часу – однакова у кожного: 8760 
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годин на рік. Даний ресурс справді великий. І в тому випадку, якщо комусь 

здається, що у нього немає часу, це означає, що ця людина щось робить 

неправильно. Ресурс часу є у кожного, від варіантів його використання 

залежить не тільки можливість здійснити той чи інший проект, а й спосіб 

життя. Звідси випливає основна проблема, яку покликаний вирішити тайм-

менеджмент: вміння час використовувати. Тайм-менеджмент – набір 

інструментів і методик, які дають можливість упорядкувати свою діяльність в 

часі.  

Дослівно "тайм-менеджмент" (англ. time-management) можна перекласти 

як "управління часом", однак така форма перекладу несе дещо абстрактне 

поняття, що виходить за рамки загальноприйнятого трактування категорії 

"управління". На відміну від решти об'єктів управління, на які можна впливати 

з метою змінити їх стан або поведінку, впливати на час неможливо. Ми не 

можемо його ані зупинити, ані сповільнити чи пришвидшити. Єдине, що 

підсильне людині, незалежно від виду діяльності, займаної посади та 

повноважень – продуктивно використовувати робочий час з метою максимізації 

особистої ефективності на робочому місці 

Ключовими поняттями тайм-менеджменту є: 

 постановка і досягнення цілей; 

 вивільнення і організація ресурсів часу; 

 визначення пріоритетів; 

 контроль статусу реалізації запланованого. 

Психологи говорять про два типи тайм-менеджменту, які охоплюють 

різні горизонти нашого життя: системний і простий. Системний, по суті справи, 

є якимось життєвим кредо, що накладає свій відбиток на весь життєвий шлях 

людини. Системний тайм-менеджмент являє собою систему координат, що 

описують довгострокові цілі вашого життя: на весь час, десятиліття, п’ять 

років, рік. І саме в цій системі підпорядкована ваша щоденна діяльність. 

Простий тайм-менеджмент являє собою якийсь асортимент тактичних 

методик, що дозволяють поступально здійснювати рух до цілей глобальним 

(стратегічним). До категорії простого тайм-менеджменту можуть бути віднесені 

записи в щоденниках, планування зустрічей і телефонних конференцій, словом 

– усіх тих речей, які відносяться до планування на найближчий час. Для тих, 

хто прагне впорядкувати свої дії в часі, краще звернутися до тайм-менеджменту 

простого: буде простіше звикнути до процесів планування, будете менше 

втомлюватися, навчитеся самодисципліні та самоорганізації. 

Більшість науковців пов'язують виникнення тайм-менеджменту з 

активною діяльністю Ф.У. Тейлора – одного із творців менеджменту, 

засновника Школи наукового управління. У своїй праці "Принципи наукового 

менеджменту" (Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. N.Y. 1911) 

автор пропонує цілу низку методів впливу керуючої системи на керовану з 

метою оптимізації використання робочого часу. Тейлор вважав, що більшість 

працівників (підлеглих) схильні систематично "працювати на відчіпного", 

шукаючи шляхи заниження темпів роботи, при тому залишатись в очах 

керівника старанними працівниками. Для подолання цієї проблеми Тейлор 
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рекомендує усім підприємцям звернути увагу на організацію робочого часу та 

систему ви- нагороди своїх підлеглих. Автор переконаний, що вдало обрана 

форма заробітної плати та чітко розпланований робочий день (тиждень, місяць) 

працівника мінімізують втрати робочого часу та збільшать ефективність його 

роботи. Ефективне управління, зокрема управління робочим часом підлеглих, 

на думку Тейлора, базується на постійному аналізуванні операційної 

діяльності, хронометражі операцій, оптимізації способів виконання роботи, 

нормуванні, застосуванні показників ефективності роботи (з точки зору затрат 

часу) у системі мотивації та оплати праці, коротко- та довготерміновому 

плануванні.  

Як і будь-яка наука, галузь чи сфера діяльності, тайм-менеджмент 

пройшов певні етапи розвитку. Під впливом змін техніки і технології, 

принципів управління, змінювались погляди щодо управління особистим і 

робочим часом. Тайм-менеджмент сьогодні набув абсолютно нових, не 

звіданих раніше форм та ознак, він став невід'ємною частиною ефективного 

управління підприємства загалом та особистості зокрема. Коли елементи тайм-

менеджменту увійдуть в повсякденний побут, можливо буде ввести тайм-

менеджмент системний, що дозволить осмислити якісь життєві пріоритети і 

збалансувати здоров’я, кар’єру і сім’ю. 

 

Ситниченко В.С. 

к.е.н.,доц. Гераймович В.Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Сучасна людина постійно поспішає, намагається встигнути всюди. 

Людям здається, що часу не вистачає ні на що. А однією з головних вимог 

нашого життя є - бути успішним у своїй справі, як ми знаємо для цього 

необхідно досить багато часу. Саме для тих хто намагається встигнути все, та 

навіть більше, науковці та психологи розробили нову технологію-тайм-

менеджмент. Основною метою цієї наукової робити є- дослідження тайм-

менеджменту, його прийомів, як невід’ємної частини покращення ефективності 

використання часу сучасного підприємця.  

Тайм-менеджмент – набір інструментів і методик, які дають можливість 

упорядкувати свою діяльність в часі. Він дає розуміння того, що ви повинні 

робити і чому. Розуміння своїх подальших кроків у часі і їх причин призводить 

до того, що ви починаєте робити тільки необхідне і в строк.  

Ключовими поняттями тайм-менеджменту є: 

- постановка і досягнення цілей; 

- вивільнення і організація ресурсів часу; 

- визначення пріоритетів; 

- контроль статусу реалізації запланованого. 

Основа тайм-менеджменту – це планування. При правильно 

розпланованому часу, людина встигає зробити всі задумані проекти. Найкраще 
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планувати на папері, тоді у вас є реальна картина перед очима, яка не дасть 

збитися зі шляху. Планування в думках аналогічно побудові повітряних 

ланцюгів, які можуть зруйнуватися від будь-якого подиху. Як показує 

практика, складений список збільшує продуктивність праці на 25-30%. Зі 

списком необхідно працювати, додаючи в нього нові пункти і викреслюючи 

виконані. Правильно складений план розподілений від більшого до меншого, 

від довгострокових планів до короткочасних. У кожного плану повинен бути 

точний термін, а складні завдання необхідно розбити на кілька дрібних, так їх 

вирішити буде набагато легше. Розставити пріоритети. Фахівці рекомендують 

позначити важливість завдань за допомогою букв алфавіту. Тоді першорядне 

завдання отримує статус А, потім йде статус Б і так далі, те що позначається 

буквою Д вже не так важливо і, можливо, на це завдання взагалі не варто 

витрачати час. Починати слід з рішення першочергових завдань, і тільки 

завершивши одне, приступати до наступного. 

Всі завдання ділять на 4 групи відповідно до методу Ейзенхауера: 

Першими йдуть справи термінові і важливі, їх необхідно вирішувати 

відразу, щоб в подальшому не виникало проблем. 

Друга група – питання важливі, але не термінові. Їх можна ненадовго 

відкласти, але краще не захоплюватися цим процесом інакше вони 

перетворяться в першу групу. 

Третя група- термінові справи, але не важливі. Вони забирають багато 

часу, але зазвичай мають низьку ефективність. Тому на них не слід 

зосереджуватися, щоб не втратити час даремно. 

І четверта група – справи не термінові і не важливі. Їх можна без 

коливань викреслювати зі списку. 

Ще один важливий прийом тайм-менеджменту є – насамперед виконати 

складну роботу. Відкладаючи вирішення небажаного завдання ви тільки 

нагнітаєте емоційну напругу, весь день пам’ятаючи про невиконану справу. 

Ваша продуктивність падає, а вирішувати задачу доведеться на останніх 

хвилинах, коли якість роботи буде значно нижче. Одним з найважливіших 

правил тайм-менеджменту є вміння вмотивувати себе. Внутрішня мотивація 

(або самомотивація) - це той фактор, який дозволить Вам працювати і 

використовувати свій час більш ефективно і з більшою віддачею. Якщо у Вас 

немає мотивації, всі інші методи тайм-менеджменту працюватимуть набагато 

гірше. 

Плануючи і виконуючи будь-яку роботу, думайте в першу чергу про 

результати, які вона Вам принесе. Нехай це буде Ваш заробіток, а ще краще - 

те, на що Ви плануєте його витратити. 

Отже, в сучасному світі, де кожен хоче раціонально використовувати свій 

час, тайм-менеджмент є невід’ємною частиною життя. Особливо це стосується 

сучасних менеджерів, які з кожною хвилиною намагаються покращити 

результат своєї діяльності. Дотримуючись елементарних правил організації 

свого часу,  можна досягнути поставлених цілей швидше та покращити свої 

навички в  тій чи іншій сфері, ставлячи щоразу собі нові й нові цілі. Та 
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звичайно це дозволить досягати нових кар’єрних висот, які іноді здаються 

недосяжними.  

 

Пирогова Д.Ю. 

к.е.н., доцент Гераймович В.Л. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

У сучасному світі, де постійно відбувається швидкий рух розвитку 

соціально-економічних відносин, постає питання про вміння фахівця 

адаптуватися до цих змін. Важливою складовою процесу пристосування є 

професійне та духовне становлення особистості менеджера. Зростаючі темпи 

автоматизації та комп’ютеризації процесів управління, просування нових 

технологій та інші зміни в цій сфері, висувають нові вимоги до прийнятих 

стандартів і самого керівника. 

Для  того  щоб менеджери могли  відповідати  підвищеним  вимогам у 

сучасних умовах й ефективно управляти організаціями, бізнесом і людьми, їм 

насамперед необхідно навчитися управляти собою. Це завдання покладається 

на самоменеджмент. 

В науковий обіг поняття самоменеджмент введене представником 

німецької раціональної школи менеджменту Лотаром Зайвертом, який 

розглядав самоменеджмент як ― «послідовне і цілеспрямоване використання 

перевірених методів праці у повсякденній практиці для того, щоб оптимально й 

осмислено використовувати свій час».  

Іншими словами, самоменеджмент – це вміння управляти своєю 

діяльністю, за допомогою самопізнання, набутих навичок, за рахунок 

правильного використання свого часу для досягнення особистого і 

професійного успіху. Основна мета самоменеджменту полягає в розвитку 

потенціалу менеджера, його прагненні до самопізнання, самореалізації творчих 

чи будь-яких інших можливостей, здобутті професійних знань та вмінь, 

використанні нових ефективних методів роботи на практиці, оптимальному 

розпорядженні ресурсами для досягнення поставлених перед собою цілей. 

В психології давно вже є визнаним вирішальне значення провідної 

діяльності для становлення особистості. Як зазначає Е.Ф. Зєєр, визнання 

особистісно-утворюючої функції провідної діяльності неминуче приводить до 

виділення в безупинному процесі становлення особистості періоду, пов'язаного 

з вибором, підготовкою до виконання і виконанням дорослою людиною одного 

типу діяльності –  професійної.  

Перетворення професійної діяльності у провідну залежить від соціально-

економічних відносин, соціальної ситуації, позиції особистості. Цей період 

займає значну частину життя людини. Траєкторія долі людини, її щастя, 

самопочуття, задоволеність життям, фізичне і психічне здоров'я багато в чому 

визначаються задоволеністю змістом професійної діяльності,  ставленням до 

неї, рівнем професійних досягнень. Можна сказати, що для більшості людей 
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основою розвитку особистості в зрілому віці стає професійна діяльність. Це 

підводить нас до такого поняття як «професійне становлення». 

Під професійним становленням фахівця розуміють процес прогресивної 

зміни його особистості внаслідок соціальних впливів, професійної діяльності і 

власної активності, спрямованої на самоудосконалення і самоздійснення. 

Становлення обов’язково передбачає потребу у розвитку і саморозвитку, 

можливість і реальність її задоволення, а також потребу у професійному 

самозбереженні. 

Професійне становлення  –  це формування професійної спрямованості, 

компетентності,  соціально значущих та професійно важливих якостей і їх 

інтеграція, готовність до постійного професійного зростання, пошук 

оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності у 

відповідності до індивідуально-психологічних особливостей людини.  

Ще одним вирішальним фактором в професійному становленні 

особистості менеджера є його вміння розпоряджатися робочим часом - 

найціннішим  ресурсом, від якого залежать ефективність  управлінської  праці 

менеджера та якість його життя. Це ресурс, який не можна ні зберегти, ні 

купити,  ні  повернути  назад.   

Важливу роль в організації  праці відіграє управління часом (тайм-

менеджмент). Це процес, який включає чітке визначення реальних строків 

виконання роботи і зняття непродуктивних витрат часу, використання методів 

обліку часу (спостереження, хронометраж, фотографія робочого часу та ін.), а 

також самоорганізацію часу. Непродуктивна організація праці приводить 

людину до стресів, тобто стану, викликаного надмірними психічними й 

фізичними навантаженнями або  впливами травматичних подразників. На фоні 

хронічних стресів можуть розвинутись професійне вигорання та різке 

погіршання  загального  стану здоров’я. Важливо навчитися свідомо протидіяти 

стресовим станам і підвищувати власну стресостійкість. 

Уміння  організовувати  себе й дисципліновано  працювати,  виконуючи  

найважливіші завдання — це те, чим відрізняється ефективний менеджер від 

неефективного. Самоорганізація часу - це оптимальне  співвідношення  різних  

етапів,  періодів життя  людини, здатність встановлювати оптимальну для неї 

послідовність життєвих подій, які мають здійснюватися своєчасно.  

Під духовним становленням особистості менеджера розуміють його 

систему цінностей, культуру, релігію, світогляд, інтелект, потреби, мотиви, 

переконання, ідеали, інтереси, звички тощо. Тобто можна сказати що це певний 

комплекс психологічних якостей і моральних цінностей,  що  дають  людині 

можливість  приймати  рішення  й  регулювати  свою  поведінку, виходячи із 

власних внутрішніх уявлень і критеріїв, становить особистісний потенціал 

людини. Він складається зі своєрідних ресурсів - біофізичного, соціального,  

інтелектуального, емоційного. Єдність усіх якостей людини і ресурсів 

становить її індивідуальність, сприяє формуванню її конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможна особистість - це та, яка швидко й безболісно 

адаптується до постійних змін суспільних умов, науково-технічного прогресу й 

нових видів діяльності за умови збереження свого особистісного потенціалу. 
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Кожна людина володіє особистими рисами характеру, які знаходять свій 

прояв у її діяльності. Особистість менеджера - це не тільки вимоги, які 

пред'являються до нього з позицій ефективного управління, це оригінальне, 

неповторне поєднання якостей, які визначають його стиль управлінської 

діяльності, вибір позицій в критичних ситуаціях, ставлення до дійсності, людей. 

Таким чином, менеджер повинен володіти і духовною, і професійною 

складовими та вміти поєднувати їх, щоб забезпечити свій саморозвиток, який 

являє собою складний багатоступеневий процес. 
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