
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

Звітної студентської наукової конференції 

за результатами науково-дослідної роботи у 2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
2 

 

 

УДК 33 (05)  

З-41  

 

Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за 

результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. / за заг. ред. Я.С. Янишина, 

Г.В. Марків, Р. І. Содоми – м. Кам’янка-Бузька, 2020. - 464 с. 

 

 

 

 

 

Тексти друкуються в авторській редакції та коректурі.  

Відповідальність за зміст, виклад та інформацію матеріалів несуть 

винятково автори. 

Друкується за рішенням вченої ради економічного факультету 

Львівського національного аграрного університету  

(протокол № 7 від 10.03.2020 р.) 

 

 

 

 
Видання містить матеріали Звітної студентської наукової конференції, в яких 

викладені результати досліджень науково-дослідної роботи студентів, проведеної в 

рамках наукових гуртків економічного факультету ЛНАУ у 2019 р. У збірнику висвітлено 

актуальні питання щодо: організації маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах євроінтеграції, вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрної економіки 

і села, обліково-аналітичного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, 

вдосконалення механізму підвищення ефективності агропромислового розвитку, 

вдосконалення економічних відносин та систем менеджменту в АПК, організаційно-

економічного та аналітичного забезпечення розвитку сільських територій та аграрного 

підприємництва, правового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, 

інформаційного забезпечення та моделювання економічних процесів в умовах розвитку 

аграрного виробництва. 

Видання розраховане на фахівців та науковців, викладачів, студентів, магістрантів, 

аспірантів – усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.  

 

 

 

 

© Львівський національний аграрний університет, 2020 

© Економічний факультет 2020  

© КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня» 2020 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
3 

 

ЗМІСТ 

РОЗДІЛ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

14 

УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС ПІД ВПЛИВОМ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ 

Насибова Р. Л. 

14 

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РОЗВИТКУ АПК В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Кулявець В.В. 

16 

СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Тимків І.М. 

20 

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

Федюшина В.С. 

22 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Ковальова О.О. 

24 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ 

ФРАНЧАЙЗИНГУ  

Метьолкіна Д.В. 

27 

ТАРИФНІ НА НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Гільман Д.І. 

31 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Лісова М. 

34 

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
Форись А. 

36 

СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА: МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Євсєєв А.Б. 

39 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Коменда Н.А. 

42 

РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Нікітіна А. Є. 

45 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Ковальова О. 

48 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
4 

 

ТНК ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИНАХ 

Григоращук В. 

50 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Питель Р. 

53 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ  У ЗОВНІШНІЙ 

ТОРГІВЛІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ  (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА США) 

Лісова М.П. 

55 

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ РАННІМ ТА ПІЗНІМ 

МЕРКАНТИЛІЗМОМ 

Ребуха (Бородій) О.Б. 

58 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ 

Романів Т.В. 

60 

ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК НОВІТНІЙ 

СУБ’ЄКТМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ 

Мічурін О. 

63 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В УКРАЇНІ 

Питель Р.І 

67 

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРОДУКЦІЇ У СФЕРІ АПК 

Бернацька Д. 

70 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Грицуляк В.П. 

73 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Яворів І.І. 

76 

РОЗДІЛ ІІ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ І СЕЛА 

81 

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Миськів М.Г. 

81 

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Петрик Ю. М. 

83 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В АГРАРНОМУ СТРАХУВАННІ 

Кізяк Н.М. 

86 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
5 

 

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

Квасниця В. 

88 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Уляк К.Р. 

90 

РОЛЬ BANCASSURANCE У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Тимків І.М. 

93 

КРАЩІ КЕЙСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТРАХУВАННЯ: ЯК ВОНИ 

МОЖУТЬ БУТИ КОРИСНІ УКРАЇНІ? 

Стецюк О.О. 

95 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мандрик І.Ю. 

97 

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ 

Проць Х.А. 

99 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РИЗИКІВ 

Мисак М.Р. 

102 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У 
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 
Русин Х.І. 

105 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Федорчак В.М 

108 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ 
Лоза Н.Р. 

110 

ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 
Попович В.А. 

113 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН   
Євпат А.С. 

115 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В 

СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Столяр Р.В. 

118 

ІНДЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР 

Ревера І.Ю. 

121 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У 

ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Кондратюк К. В. 

124 

БЮДЖЕТНАЇ СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Слюсар М. В. 

127 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Бойчук О.І. 

129 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
6 

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВА МЕДИЦИНА: 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

Бичків М.М.  

132 

КОРПОРАТИВНЕ ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

Ільчишин Д.О. 

136 

РОЗДІЛ ІІІ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

139 

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ 

 Вакулюк С. 

139 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДІЛОВОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Лелюх О. В., Пограничний П. С. 

142 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ 

ВИТРАТ 

Земан С. В. 

145 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМИН 

 Гойдало О. С.,  Красіцька Р. В. 

149 

АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  

Земан С. В.,  Демянчук А. І. 

152 

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Ковальчук М. С., Харко Т. В. 

155 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ 

Семко М. Р., Коновал М.О. 

158 

ТЕНДЕНЦІЇ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ПТАХІВНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Шершньова В. А., Туцька Г.Р. 

161 

КЕШБЕК-СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 

Галац В. О. 

164 

ФІШИНГ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В ІНТЕРНЕТ-

ШАХРАЙСТВІ 

Пачок Ю. В. 

167 

НОВАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ 

Тимчина О. Б. 

174 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ 

ПРАЦІ  

Поліщук О. М. 

174 

ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

Баглай А. О. 

178 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
7 

 

ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Тимців А. В. 

181 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ З МЕТОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ 

Харачко Х. 

186 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДІЄВИЙ 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Хлібун С. І. 

189 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Яремчук  В.  В. 

193 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОГО DUE DILIGENCE  

Гойдало О. С. 

196 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВА 

СКЛАДОВА  

Бобик О. 

199 

ОБЛІКОВА СКЛАДОВА У ВІДОБРАЖЕННІ ТОРГОВИХ МАРОК 

(БРЕНДІВ)  

Корда Ю. 

202 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  

Гаврилюк К. С. 

205 

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Дворський М. С. 

209 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ФОП ТА ОПТИМАЛЬНА 
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
Баглай А.О. 

214 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ  МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ 

Гінайло К.В., Поліщук О.М. 

219 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Кулина С. Б. 

224 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  
Лобко А. 

230 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ З ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гарасим’як Ю. А.  

233 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

Турчин Н.М. 

236 
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МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ БАЛАНСУ У ПБВТК «ЗАХІД» 

Рибчин В.В. 

239 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У МХП «ПЕРСПЕКТИВ» 

 Мадрига О.Д. 

243 

ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ПАЛИВА У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 

ФІЛІЇ ДП «ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І 

САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» 

Паращук В.Б. 

246 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ  

У ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» 

Протоцька Т.І. 

250 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ  У ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЦЕНТРІ 

ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

Максимець В.В. 

253 

РОЛЬ АУДИТУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Мадрига О.Д. 

257 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ 

ФОРМУВАННЯХ 

Спосіб І.І. 

260 

РОЗДІЛ ІV 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

263 

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE JAKO CZYNNIK 

ROZWOJU GOSPODARKI REGIONU – UJĘCIE TEORETYCZNE 

Kluczka M.M. 

263 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  АГРАРНОГО 

БІЗНЕСУ 

Заневич С.В. 

266 

GLOBALIZACJA STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH –WADY I ZALETY 

Czernenko S.A. 

269 

РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

Юськів М.П. 

272 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF ECONOMIC 

RELATIONS IN UKRAINE  

Perih Y. 

276 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

НА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Бурбан Н.М. 

278 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ  ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

ІННОВАЦІЙ В АГРАРНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ 

 Герасимчук Д.В. 

281 

АГРОІННОВАЦІЇ – ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІТЬ 

Бойчук А.А. 

285 

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ 

Руданецька С.Ю. 

287 

ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ В АГРОБІЗНЕСІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Герасимчук Д. В. 

291 

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

 Киричук Х.І. 

294 

ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК  

Патроник О.Р. 

297 

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Чижевський Р.В. 

300 

РОЗДІЛ V 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМ  

МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК 

304 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АПК 

Схаб О.Ю. 

304 

ПІДРИВНІ ІННОВАЦІЇ: ОСНОВНА ІДЕЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Войнича С.С. 

306 

ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

Ковальчук О. Г. 

309 

УПРАВЛІННЯ МЕНТАЛІТЕТОМ. ДЕТЕРМІНАНТИ МЕНТАЛІТЕТУ. 

Насибова Р.Л.   

311 

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Хомечко Ю.В. 

314 

ФОРМИ ВПЛИВУ І ВЛАДИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Николайчук О.Л.  

316 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ: ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Чижевська О.В. 

318 

ТЕОРІЯ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ X,Y,Z: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Лесьо Ю.А. 

320 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Кулявець В.В. 

322 
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МАРКЕТИНГ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Схаб О.Ю. 

324 

СУТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 

Кучіна І.М. 

326 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ 

Кліковська Р.В. 

329 

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

Сокирко В.О. 

332 

SWOТ - АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ:  ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Кучіна І.М. 

335 

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Сметана Д.М. 

337 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕФЕКТИВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Чорнописький Р.В. 

339 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Миколайчук О.С. 

342 

ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

Кудла М.О. 

345 

ПІДПРИЄМСТВА АПК  В ЕПОХУ МАРКЕТИНГУ В ПЕРІОД 

ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Нікітіна А. Є. 

348 

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Пуш Д.Т. 

350 

РЕНОВАЦІЯ ЯК НОВИЙ ПОДИХ МЕНЕДЖМЕНТУ У СТАРІ 

ПРОСТОРИ 

Бичків М.М. 

354 

ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕНЕДЖЕРАМИ 

АГРОФОРМУВАНЬ 

Волошин Ю.-А. П.  

357 

ДИНАМІЧНІ ТА ІНФОРМАЦФЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гаріджук А. М. 

360 
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РОЗДІЛ VІ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

363 

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Сухович Т. Є.   

363 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ  

Соколовська О. Ю.  

365 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ В 

УКРАЇНІ 

Стасишин Н.Т.  

368 

ВИДИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Проців В. В.  

371 

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ  

Новак О. А.  

374 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

«БАНДИТИЗМ»    

Куровець М. О. 

376 

РОЗДІЛ VІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 

АГРОБІЗНЕСУ 

379 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО (ПОЗЕМКОВОГО) 

ФОНДУ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

Таровський Б.В. 

379 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ 

МІЖНАРОДНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Сідлецька Н. Д. 

382 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ HORECA 

Бих Р. В. 

385 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Причина С. М. 

387 

КОНКУРЕННІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Маслюк В.О. 

391 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛЬВІВСЬКА 

МАЙСТЕРНЯ ШОКОЛАДУ» В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО 

РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Германович В.І. 

394 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Стасюк В.Ю. 

397 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ 

ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Гнатів Р.І. 

401 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Думало Д.О. 

404 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Баглай А. О. 

407 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

Котюк Н.С. 

410 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У РОЗРІЗІ РІЗНИХ 

КАТЕГОРІЙ ВИРОБНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ 

Піщак М. В. 

411 

МОЛОДІЖНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Гюрджян К. П. 

415 

СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 

Гарасюк О.Д 

417 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В 

КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Карпинка Т.В. 

421 

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Дуда О.І. 

424 

СТВОРЕННЯ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕТАПИ 

ПРОЦЕСУ 

Тихонький  Ю. В. 

426 

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ   

ЇЇ  РОЗРОБКИ 

Черній І.А. 

429 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ 

ВПЛИВУ 

Шебец В.Р. 

431 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Брик О.П. 

434 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
13 

 

ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Черненко С.А. 

436 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ВИНОГРАДАРСТВО УКРАЇНИ 

 Соловка О. А. 

438 

РОЗДІЛ VІІІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

442 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА 

Герасимчук Д.В. 

442 

АНАЛІЗ CПОСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ  ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ 

ШКІДЛИВИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ  

Ковенько О.І. 

444 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Черебин М.С. 

447 

ФОТОМЕТРИЧНИЙ CПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ 

КЛІТИН У МОЛОЦІ  

Фігель М.Р. 

450 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ КЛІТИН У 

МОЛОЦІ  

Пуківський А.Ю. 

453 

УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ ТА БАНКІВСЬКИХ ГРУПАХ 

Мельник А.В. 

456 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Білецький З.О. 

460 
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УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС ПІД ВПЛИВОМ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ 

Вступ. Ринок землі та децентралізація мають широку амплітуду впливу 

на агробізнес. Виходячи з того, що вказані ключові позиції є 

взаємозалежними, у досліджені висвітлюються як негативні, так позитивні 

типи зв’язків. Вказані етапи та основні положення реформ, контекст їх 

впливу на агробізнес. Зазначені коментарі компетентних осіб в питаннях 

децентралізації і ринку землі, що виступають на захист аграріїв. 

На даному етапі Україна все ще знаходиться в процесі становлення в 

контексті держави. Багато важливих механізмів потребують доопрацювання, 

а подекуди – формування. 

Результати дослідження. Одна з найбільш масштабних реформ – 

реформа децентралізації. Створення ОТГ, зміна адміністративного устрою 

безпосередньо впливає на сільське господарство. 

Безперечно позитивним є той факт, що при створенні ОТГ до її складу 

входять не лише землі населених пунктів, а й території між ними. Проте не 

слід забувати й про депресивні регіони, де за різних причин – відсутність 

інвесторів, власних коштів громади, ініціативних підприємців - землі не 

можуть повноцінно використовуватись за призначенням. В такому випадку є 

великий ризик застосування корупційних схем з продажу, зміни цільового 

призначення, незаконної забудови земель тощо. 

Інституційні зміни від 2016 року у питанні ведення малого 

фермерського господарства значним чином впливають на розвиток і 

функціонування особистих селянських господарств, фермерських 

господарств, домашніх господарств.  

Малий і середній агробізнес, частіше за все, представлений членами 

конкретної громади, що зацікавлені у перебуванні земель 

сільськогосподарського призначення у власності тої самої громади. Це 

РОЗДІЛ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
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свідчить про те, що такий агробізнес зацікавлений у реалізації реформи 

децентралізації. Створення ОТГ – це певна опора на розвиток 

«територіальної економіки». Кожен член громади має розуміти, що сплачені 

ним податки підуть на створення інфраструктури саме там, де він проживає. 

Відкриття таких перспектив – це сильна мотивація. Крім того, між членами 

однієї громади є більш високий ступінь довіри, що стимулюватиме 

кооперації кількох крафтових, «мануфактурних», виробників для створення 

виробничих потужностей, що відповідають державним і міжнародним 

стандартам. Відповідно, більш якісний продукт може завоювати ринок і 

збільшити прибуток, що , в свою чергу, призведе до більших надходжень до 

місцевого бюджету і розвитку ОТГ. 

Оскільки земля є основним засобом в сільському господарстві, будь-які 

зрушення в земельному питанні є важливими в контексті впливу на 

агробізнес. Також, за відсутності ринку землі, має місце факт рейдерства. З 

негативних впливів можна виокремити тіньовий ринок землі, що спричиняє 

недоотримання в бюджет і занепад села в довгостроковій перспективі. 

Неможливо стверджувати, що з відкриттям ринку землі ці проблеми буде 

вирішено. Також питання полягає в тому, чи не додасться їх кількість? 

Можливий факт збільшення тиску на малих землевласників. Омбудсмен із 

земельних питань Роман Лещенко у інтерв’ю порталу Agravery.com заявив, 

що підтримуватиме українських аграріїв, виступаючи за ринок землі. 

Станом на 1 січня 2015 вартість оренди землі сільськогосподарського 

призначення складала 727,6 грн за 1 гектар, в 2016 - 1369 грн, в 2017 - 1093,4 

грн. В 2018 цей показник перевалив за 1700 грн. Зростання ціни становить 

25% на рік. (держгеокадастр). 

Середня орендна плата за передані на земельних аукціонах ділянки із 

земель сільськогосподарського призначення державної власності станом на 

01.01.2018 склала 2793,2 грн/га, тоді як станом на 01.01.2017 показник 

становив 2249,8 грн/га. Зростання за рік становить 24%. 

Станом на 01.01.2018 в Україні укладено 4,9 млн договорів оренди 

земельної частки (паю), із них із фермерськими господарствами – 0,75 млн 

договорів. Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 8-10 років.  

В програмі дій уряду йдеться про зростання вартості оренди 1 гектару 

землі сільськогосподарського призначення до 2024 року. 

«Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського 

призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання 

сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок 

підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 

жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 

га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.» -, 

зазначено у документі. 
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Висновки. Тенденції розвитку агробізнесу залежать від характеру 

впливу вказаних чинників. В ході дослідження було встановлено як 

позитивний, так і негативний вплив. Підкреслимо, що найбільш значуще 

місце посідають соціальні настрої та суспільна позиція. Особливо помітні ці 

впливи в довгостроковій перспективі. Так, наприклад, можна зауважити, що 

в разі відкриття ринку землі на початку 2000-х, Україна вже пройшла б 

перехідний період і в агробізнесі використовувалися б найсучасніші 

фінансові інструменти. Так само із реформою децентралізації, до якої 

більшість населення ставиться байдуже, значна частина противиться змінам. 

Тим самим, українське суспільство власноруч обмежує власний розвиток і 

розвиток національної економіки небажанням мислити стратегічно, на 

довгострокову перспективу.  

В процесі структуризації інформації, на нашу думку, було підкреслено 

все ж більше позитивних типів впливу створення ОТГ і відкриття ринку 

землі на агробізнес. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РОЗВИТКУ АПК В 

УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Рівень розвитку АПК напряму впливає на економіку України в цілому. 

Ресурсна база нашої держави дозволяє забезпечити внутрішні потреби в 

https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/12/649603/
https://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/
https://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/
https://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/
https://decentralization.gov.ua/news/11644
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продукції рослинництва, а також розкриває значний потенціал щодо 

становлення України як країни-передового експортера сільськогосподарської 

продукції. Але навіть не беручи до уваги сприятливі кліматичні, географічні, 

природні умови виробництва, великі запаси земельних ресурсів, ефективність 

функціонування АПК України є значно меншою, аніж в 

середньостатистичній країні Євросоюзу. Підвищення конкуренції серед 

аграріїв, посилення макроекономічної нестабільності, глобалізація 

економічних процесів, а також впровадження в дію «Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом» ускладнює перетворювальні 

процеси у сфері АПК, не говорячи вже про інтенсифікацію виробництва. 

 Беручи до уваги вищенаведені фактори впливу, стохастичність 

навколишнього середовища все більше впливає на повсякденну діяльність 

аграрного сектора України. Стає все більш складніше розширити та 

перетворити резерви підвищення ефективності функціонування у реальний 

приріст ефективності агропромислового комплексу. Усе це веде до 

скорочення потужностей вітчизняного аграрного виробництва, зменшення 

конкурентоспроможності української продукції на міжнародному ринку, 

створення бар’єрів щодо інвестицій в АПК. Таким чином актуальною стає 

розробка та впровадження в дію заходів щодо підвищення ефективності 

функціонування АПК. 

Як показує світова практика, для вирішення такої проблеми 

використовуються інструменти стратегічного менеджменту, який набуває все 

більшої популярності через необхідність використання новітніх способів 

побудови та реалізації управлінських рішень. Реалізація стратегічних планів 

різної ієрархії веде до реалізації стратегії розвитку суспільства загалом і є 

запорукою успіху національної економіки.  

При теперішніх умовах невизначеності використання адаптивного 

підходу до управління не достатнє для інтенсивного розвитку АПК, а 

важливою умовою високоефективного функціонування аграрної сфери 

України є використання підприємствами (сільськогосподарськими, 

промисловими, переробними) інструментарію стратегічного управління, що 

мінімізує невизначеність та зменшує ризики.  

Зосереджуючи свою увагу на довгострокових цілях та імплементуючи 

такі цілі в життя, підприємства АПК автоматично підвищують ефективність 

управління, а порівнювати ефективність методів стратегічного управління з 

оперативним управлінням, яке зводиться лишень до усунення нагальних 

проблем на сьогодні не потребує змісту. Тут доцільно буде привести у 

приклад судження Бекетова Н.В., що використання стратегічного управління 

дає можливість не тільки функціонувати, але й розвиватися [1, с. 16]. Тобто 

підприємство, використовуючи у своїй практиці стратегічне управління, 

переходить від звичного «існування» до інтенсивного розвитку. 
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 Головне завдання стратегічного управління полягає у прийнятті 

управлінських рішень на основі передбачення стану об’єктів зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації. Таким чином стратегічне управління 

виступає і як інструмент адаптації підприємств до мінливих умов 

зовнішнього середовища.  

Теоретичну основу, а також методологічні аспекти «стратегічного 

управління» досліджували та вдосконалювали такі науковці як: Тищенко 

О.М., Ансофф І., Томпсон А.А., Стрікленд А., Шершньова З.Є., Василенко 

В.О., Сумець О.М та багато інших. 

Так, І. Ансофф [2] трактує стратегічне управління як різносторонній 

процес створення моделі майбутнього, відповідно до якої формуються 

стратегічні цілі і формується концепція розвитку на перспективу. Вчений 

велику увагу виділяє контролю за виконанням проміжних завдань і як 

результат наділяє увагою можливість зміни планів, тобто їх гнучкість. 

Томпсон А.А. та Стрікленд А. [3] у своїй праці визначає стратегічне 

управління як роботу з розробки планів, програм чи прогнозів, в основі яких 

лежать стратегічні цілі та моделі стратегічної поведінки об’єктів управління.  

Сумець О.М. [6] досить глибоко охарактеризував поняття «стратегічне 

управління», в якому відзначає, що стратегічне управління – вид 

управлінської діяльності, в основі якої лежить розробка стратегій, що 

відбувається шляхом оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища; такі 

стратегії сприяють досягненню цілей підприємства і підкреслюють 

важливість створення стратегічного набору, як окремого інструменту 

управління. 

 Шершньова З.Є. [4] акцентує увагу на безперервному контролі за 

допомогою оцінки змін зовнішнього середовища як під час розробки 

стратегії, так і під час її виконання. На думку Василенко В.О. «стратегічне 

управління — це динамічний процес аналізу, вибору стратегій, планування, 

забезпечення та реалізації розроблених планів організацією» [5, с. 18]. У 

своїй праці він зосереджує увагу на ресурсах, а саме на загальній ресурсній 

політиці підприємства, яка повинна забезпечити безперервне та ефективне 

виконання оперативних, проміжних та стратегічних планів підприємства.  

 Ми ж розглядаємо стратегічне управління як концепцію максимального 

врахування потреб ринку, що будується на складанні інтегрованої стратегії 

розвитку, яка створюється на базі отриманих аналізом внутрішнього та 

зовнішнього середовища даних. 

Стратегічне управління відповідно до свого завдання визначає такі 

способи та засоби взаємодії сільськогосподарських підприємств з 

навколишнім середовищем, які в сукупності враховують сильні сторони та 

можливості підприємств, а також беруть до уваги слабкі якості підприємств 

та загрози, що несе ринок. Враховуючи весь позитив та негатив середовища, 

стратегія дозволяє організаціям досягати своїх цілей на перспективу та по 
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максимуму задовольняти ринкові вимоги. Відомості щодо сильних сторін 

підприємства та його можливостей дають змогу визначити конкурентні 

переваги; визначення конкурентних переваг стає основою перспективного 

розширення підприємства на ринку, адже відсутність конкуренції, фактично, 

відкриває перед господарюючим суб’єктом ринок без перешкод 

Використання на 

практиці всіх складових 

стратегічного управління 

(рис 1.) створює 

синергетичний ефект – 

діяльність окремого 

підрозділу організації, що 

ведеться з врахуванням 

потреб іншого полегшує 

роботу першого і навпаки. 

Таким чином, 

система стратегічного 

управління розвитком АПК 

дозволяє підприємствам 

ефективно 

використовувати свої 

можливості, знаходити та 

закріплювати свої 

конкурентні переваги а також нівелювати ризики, що надходять з 

зовнішнього середовища. Враховуючи кліматично-географічні умови 

України, наша держава має усі можливості не тільки забезпечувати власне 

населення продовольством та галузь твариннцитва кормами, але й бути в топі 

передових країн - експортерів сільськогосподарської продукції 

рослинництва; стратегічне управління у такій ситуації є фільтром 

можливостей та загроз, без якого Україна не вистоїть у безперервних 

викликах сучасного ринку. 
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СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Важливою передумовою розвитку аграрних підприємств є розв’язання 

проблемних питань фінансування їх виробничої, комерційної та інноваційної 

діяльності, що вимагає залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і 

виваженого регулювання інвестиційних процесів у галузі.  

Особливістю сучасних сільськогосподарських процесів є активний рух 

капіталів у міжнародному просторі, збільшення у національних економіках 

обсягів іноземних інвестицій. Нинішній стан економіки України потребує 

використання всіх чинників зростання, зокрема переваг міжнародного 

розподілу праці, зовнішньоекономічного фактору у вирішенні складних 

проблем структурної перебудови та забезпечення економічної безпеки.  

На сьогодні особливого вирішення потребують питання обґрунтування 

перспективних та пріоритетних напрямків розвитку аграрних підприємств 

через залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. 

Сучасний стан інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

характеризується нерівномірністю. В агропромисловій сфері економіки 

України нині відбуваються переважно негативні інвестиційні процеси, що 

загрожує їх поширенню на всю економіку України. Якщо починаючи з 2016 

року загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори 

економіки України збільшувалися, то, за даними Державної служби 

статистики, у 2019 році вони зменшилися на 2,2%.[1]  

Зокрема, капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство 

за 2019 рік становили 55,25 млрд грн (у фактичних цінах), тобто 83,8 % від 

обсягу відповідного показника минулого року. Незважаючи на деякі 

позитивні явища в окремих сегментах аграрної економіки України у 2019 

році дія негативних чинників інвестиційної діяльності переважала.  

 У 2019 р. основним джерелом інвестицій у сільське господарстві є 

власні кошти  підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно понад 

https://www.ukrinform.ua/tag-investicii
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86% усіх капітальних вкладень, кредитам банків та іншим позикам належить 

– 13%, решта інші джерела фінансування.(табл.1 ) 

Таблиця 1- Джерела фінансування сільського господарства у розрізі  

показників,  2015-2019 рр. 
Показник Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

Власних коштів підприємств та 

організацій 

88,6 88,0 87,3 87,0 86,8 

Кредитів банків та інших позик 10,9 10,5 11,5 12,2 12,9 

Коштів бюджету 0,0 0,5 0,0 0,1 0,18 

Коштів іноземних інвесторів 0,5 0,5 0,3 0,2 0,01 

Інші джерела фінансування 0,0 0,5 0,9 0,5 0,11 

Джерело оформлене на основі [1] 

Найбільш вагомими причинами інвестиційного спаду в аграрних 

секторах економіки, ми вважаємо є несприятлива для сільгоспвиробників 

аграрна політика, скорочення бюджетної підтримки аграріїв, звуження 

можливостей залучення інвестицій і неприйнятні для потенційних 

вкладників капіталу ризики інвестування. 

Ще однією причиною показників, отриманих за минулий рік є те, що 

дехто з потенційних інвесторів  був в очікуванні прийняття закону про обіг 

земель сільськогосподарського призначення та відклав реалізацію своїх 

проєктів з метою подальшого спрямування грошових коштів для купівлі 

земельних ділянок. Значну частину доходів агровиробники втратили також 

внаслідок погіршення цінової ситуації на світових ринках 

сільськогосподарської сировини і продовольства. 

Інвестиції в сільське господарство України є доволі привабливим 

джерелом матеріально-технічного та фінансового забезпечення, проте їх 

обсяг та рівень ефективності залишаються недостатніми через наявність цілої 

низки чинників. [2] 

Зважаючи на це все важливими є пріоритетні напрямки інвестування в 

АПК, зокрема:  

− впровадження високоефективних технологій у рослинництві та 

тваринництві; 

 − модернізація існуючих підприємств по переробці, заготівлі та 

зберіганню сільськогосподарської продукції;  

− створення потужностей для виробництва тари і пакувальних 

матеріалів;  

− налагодження випуску мінеральних добрив, хімічних засобів захисту 

сільськогосподарських рослин і ветеринарних препаратів;  

− надання виробничих послуг сільськогосподарським та іншим 

підприємствам агропромислового комплексу. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
22 

 

Окрім цього необхідно сформувати сприятливу для розвитку аграрної 

сфери стратегію держави та нарешті розпочати проводити відповідну аграрну 

політику. Вже при формуванні бюджету на наступний рік слід передбачити 

дієві заходи щодо призупинення інвестиційного спаду в сільському 

господарстві. 

Інвестиційна діяльність є важливим чинником успішного розвитку 

економіки держави. Важливе значення ця діяльність має у сільському 

господарстві, оскільки лише через інвестиції можна досягти позитивних 

зрушень при вирішенні проблем продовольчої безпеки держави та зміцнення 

її експортному потенціалу. 
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Вступ. Необхідність  проведення реструктуризації підприємств, 

нестача вітчизняного капіталу, потреба подолати технологічний розрив, 

активізують для України питання залучення іноземних коштів. 

Результати дослідження. Згідно із даними прес-служби Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, у 2019 році прямі іноземні інвестиції в 

Україну становили $2,531 млрд., що на 11% менше, порівняно з 2018 роком. 

Основними причинами такої тенденції  стали: криза на ринку іпотечних 

кредитів США, зростання обсягу спекулятивних операцій з деривативами, 

нестабільність світового валютного ринку, підвищення світових цін на 

енергоносії і продовольство. Кредитна криза переросла у глобальну кризу, 

внаслідок якої банки та інші фінансові інститути втратили значну частину 

активів, скоротилися обсяги міжбанківського кредитування та кредитування 

приватного і корпоративного сектору, зменшилися обсяги виробництва і 

світової торгівлі тощо. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://xdtbjmwegiok9b3mho.xnj1amh/
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Проте, найперспективнішим для іноземних інвесторів виглядає 

аграрний сектор. Також Україну розглядають як промисловий майданчик 

Європи, а велика кількість освіченого населення, досвідчених інженерів 

сприяють інвестуванню ІТ сфери. Відповідно до даних НБУ, 58% ПІІ були 

спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор 

становили 42% від загального обсягу ПІІ, з них майже половина – операції 

банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал [1]. 

За останні два роки найбільше інвестицій надійшло у фінансову та 

страхову діяльність, а також оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 

автотранспорту, у сферу наукової й технічної діяльності. 

Опираючись на дослідження Німецької консультативної фірми, можна 

зробити висновок, що іноземні інвестиції є досить вигідними для України. 

Також було зазначено, що підприємства з ПІІ, в яких іноземний інвестор 

володіє не мeнш як 10% статутного капіталу, становлять лише 4,6% усіх 

українських кoмпаній. Втім, на цю порівнянo невeлику кількість підприємств 

припадає понад 20% працездатного населення України, 24% загального 

обсягу капіталу України й майже 35% загальної валової додaної вартoсті — 

показника обсягу виробництва [2]. 

Варто звернути увагу на те, що частина ПІІ можуть бути «круговими 

інвестиціями», які мають українське походження, що може розмити деякі 

статистичні відмінності між підприємствами з ПІІ і підприємствами без ПІІ. 

Крім ПІІ, іноземні інвестори також можуть привозити із собою 

управлінські ноу-хау, технології, нові мережі постачальників і покупців, що у 

свою чергу сприяє підвищенню продуктивності й рентабельності 

підприємств з інвестиціями. 

Висновки. Отже, підприємства з іноземними інвестиціями мають ряд 

переваг перед вітчизняними, а саме: 

           - компанія з іноземними інвестиціями виробляє значно більше  

продукції, ніж вітчизняна компанія; 

- такі компанії є більш продуктивними, тобто виробляє вдвічі більше 

ВДВ на одного працівника, ніж вітчизняна; 

- витрати на оплату праці на підприємства з іноземними інвестиціями в 

середньому на 57% вищі, ніж на підприємствах із суто українським 

капіталом; 

- залучення більшої кількості ПІІ сприятиме швидшому економічному 

зростанню та поліпшенню умов життя [3]. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

 

Вступ. Інтеграція України у світовий економічний простір призвела 

до зростання ролі зовнішньої торгівлі у відтворювальному процесі, 

посилила вплив кон’юнктури світового ринку на параметри розвитку 

економіки держави. Оцінка та інтерпретація сучасних тенденцій і нових 

викликів на світовому ринку є важливою для забезпечення суб’єктів 

формування торгівельної політики відповідною інформацією для мобілізації 

державних ресурсів на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

Результати дослідження. Основними чинниками, що стримують 

розвиток експортного потенціалу нашої держави є: 

- нестабільність законодавчої бази, відсутність прописаних нормативів 

по захисту вітчизняного виробника; 

- невідповідність окремих норм українського законодавства 

міжнародним; 

- складні митні процедури, тарифне та нетарифне регулювання; 

- штучне стримування курсу гривні, яке звужує можливості 

використання курсового фактора з метою просування експорту певного типу 

продукції; 

- недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю 

якості; 

- зростання цін на експортні послуги й експортні поставки (20% ПДВ); 

- нестача кваліфікованих кадрів і досвіду роботи у сфері експорту на 

більшості українських підприємств. 

https://voxukraine.org/
http://www.ier.com.ua/
https://www.ukrinform.ua/
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- низький рівень розвитку фінансового сектора та ринкових 

інституцій, що не дає можливості достатнього фінансування перспективних 

галузей [1]. 

Всі ці сфери регулює саме експортна політика країни. 

Також важливо зазначити, що однією з проблем експортної орієнтації 

України є її тяжіння до експорту продукції металургійної, хімічної та 

нафтохімічної промисловості, сільського господарства. Залишається 

невисоким питома вага продукції машинобудування. А саме вона має 

найбільший потенціал до розвитку. Україна виступаючи переважно як 

експортер продукції чорної металургії та інших товарів з невисоким рівнем 

доданої вартості, є малопомітною на ринках високотехнологічних товарів. 

Це робить її малоперспективним партнером для регіональної інтеграції, як 

на Заході, так і на Сході. Адже саме високотехнологічні галузі і технічно 

складні виробництва, що здатні оперувати в режимі міжнародної кооперації, 

і є основними сферами інтеграції в сучасній світовій економіці.В таких 

умовах українським підприємствам непросто знайти своє місце у світовому 

господарському комплексі, тим більше що світові ринки основних товарів 

вже сформувалися. 

Традиційно, вирішення цього питання відбувається через 

лібералізацію зовнішньої торгівлі. Але лібералізація, яка сталася в Україні у 

зв'язку зі вступом до Світової організації, має неоднозначні результати. 

Щодо розвитку експортної політики України, то в діючих нормативно-

правових документах та існуючих законопроектах стосовно державної 

підтримки експортної діяльності підприємств на теперішній час тільки 

розроблюються конкретні заходи для побудови цілісної системи 

регулювання та підтримки національних товаровиробників на зовнішніх 

ринках збуту. 

Всі ці заходи по удосконаленню нормативно-правового забезпечення 

мають бути спрямовані на подальшу гармонізацію національного права з 

міжнародним та європейським правом із обов'язковим дотриманням вимог 

COT, а також на створення сприятливого регуляторного середовища для 

суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності. 

Отже можна говорити, що для оптимізації експортної політики 

України на даних умовах слід здійснити наступні заходи: 

- зберігаючи присутність України у традиційних сегментах 

експортних ринків, життєво необхідно забезпечити нарощування обсягів 

експорту високотехнологічної продукції з високим вмістом доданої 

вартості. У протилежному випадку зростає загроза відчутних економічних 

втрат для національної економіки. З цих причин пошук ефективних 

механізмів та інструментів вдосконалення структури українського експорту 

стає першочерговим державним завданням. Одним з найефективніших 

інструментів реалізації комплексної стратегії диверсифікації, спрямованої 
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на підвищення питомої ваги секторів з високою часткою доданої вартості в 

структурі виробництва та експорту, таких як аерокосмічна та суднобудівна 

галузь, може стати саме державна підтримка експорту[2]; 

- розбудова аграрно-індустріальної моделі української економки. 

Висока ймовірність втрати експортного ринку частиною промисловості 

невідворотно зумовить болюче рішення про згортання певних напрямків 

"надлишкових" фондів. Компенсація можлива за рахунок розвитку 

національного аграрного потенціалу, значущість якого посилюється в 

умовах світової продовольчої кризи; 

- запровадити системну інформаційно-правову та організаційно-

технічну допомогу сільськогосподарським виробникам в питаннях 

розширення присутності та захисту інтересів на зовнішніх ринках. 

Розробити державно-приватні ініціативи стосовно розвитку аграрного 

сектору України, де передбачити механізми забезпечення домовленостей 

між державою та сільгоспвиробниками у принципових питаннях 

регулювання зовнішньоторговельної діяльності, динаміки цін на паливно-

мастильні матеріали, ціни на добрива, тарифи на перевезення тощо; 

- реструктуризація переробної промисловості є необхідним напрямком 

забезпечення конкурентоспроможності в посткризовому світі; 

- розширення номенклатури продукції, що вивозиться, насамперед, за 

рахунок готових виробів; 

- спростити митні процедури; 

- створити умови для застосування підприємствами-експортерами 

результатів наукових досліджень в повній мірі, як це робиться в розвинених 

країнах, а також впровадження технологічних інновацій; 

- провести повну модернізацію вітчизняної промисловості, для 

поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції; 

- створення механізму фінансової підтримки експорту, насамперед, 

кредитування, гарантування, страхування експортних поставок і кредитів й 

субсидування процентних ставок за експортними кредитами. 

Під час реалізації зазначених заходів потрібно враховувати, що нині 

держави здійснюють підтримку експорту в межах правового поля СОТ 

(відповідно до Угоди по субсидіях і компенсаційних заходах). Тому 

останнім часом поступово скорочується значення прямих експортних 

субсидій – СОТ забороняє пряме субсидування експорту і диференційовано 

ставиться до різних непрямих форм субсидування [3]. Це пов'язано з тим, 

що у багатьох випадках субсидується не тільки експорт, але і виробництво 

товарів у цілому, створюючи при цьому приховані протекціоністські 

бар'єри. Такі заходи розглядаються як такі, що порушують умови торгівлі й 

перешкоджають її розвитку з іншими країнами-членами СОТ, так само, як і 

різні форми нетарифних обмежень. 
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Висновки.Таким чином, розвиток зовнішньої торгівлі України та з її 

допомогою економіки країни в найближчій перспективі залежить від 

виваженої політики уряду щодо стимулювання власного виробництва, 

зниження кризових явищ, подолання безробіття, сприяння зміцненню 

національної валюти.Саме виважена державна політика стимулювання 

експорту, організація оперативної роботи державних органів щодо 

активного просування української експортної продукції на зовнішні ринки 

та захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном зможуть зміцнити 

позиції України на світових ринках. 
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ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Вступ. Причинами відмови від створення власного бізнесу є 

недостатність коштів для відкриття власної справи, нестабільність економіки 

країни, нестача досвіду у здійсненні підприємницької діяльності. Дієвим 

інструментом, який дозволяє «обійти підводні камені» у цьому випадку 

виступає франчайзинг. Однак, перед тим як стати суб’єктом 

франчайзингових відносин, необхідно поставити на терези позитивні та 

негативні сторони франчайзингу. Не можна стверджувати, що законодавство 

України чітко регулює відносини франчайзингу. Для успішного його 

розвитку дана проблема має бути усунена, причому уклавши Угоду про 

https://agro.me.gov.ua/ua
http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Scherbina.pdf
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асоціацію з ЄС, Україна має взяти курс на європейські правила гри та 

забезпечити вільний і прозорий розвиток економіки. 

Результати дослідження. Франчайзинг різко змінився за останні п'ять 

років. З'явилося багато локальних пропозицій у багатьох нових, на перший 

погляд, індустріях бізнесу. Продаж товарів і послуг став більш 

високотехнологічним точки зору способів їх оптимізації. Загальною 

тенденцією глобального ринку франчайзингу є позитивні тенденції зростання 

завдяки збільшенню абсолютної кількості середнього класу в країнах, що 

розвиваються, Південної Америки, Східної Європи та Азії. Франчайзери 

зацікавлені в розширенні своєї присутності на нових ринках, пропонуючи 

європейські, американські та японські товари та послуги, які користуються 

високим попитом по всьому світу. За даними FranchiseDirect[1], у 2018 році 

загалом було зафіксовано збільшення частки франчайзингу на глобальному 

ринку, що прямо й побічно сприяє зменшенню посткризового безробіття та 

зростанню ВВП. 

Нині міжнародний франчайзинг діє у понад 140 країнах світу. 

Найбільшої популярності франчайзинг набув у США, Франції, Німеччині, 

Великобританії та Польщі. Свідченням цього є кількість брендів, які 

розвивають свої мережі через франчайзинг. Американська компанія 

FranchiseDirect опублікувала рейтинг «ТОП-10 світових франшиз» після 

детального вивчення брендів з усього світу. Десятку лідерів рейтингу склали 

американські франшизи у сферах громадського харчування та готельно-

ресторанного бізнесу [2]. 

Визнаним лідером франчайзингу та експортером франчайзингових 

систем у світі є США. На сьогодні франчайзинг у валовому національному 

продукті США створює 13% національного багатства. Традиційно найбільш 

зайнятим франчайзингом сектором економіки США є швидке харчування 

(18%), роздрібна торгівля (14%), надання послуг, у тому числі спортивних і 

туристичних (12%), будівництво (7%). 

Перше місце незмінно в останні роки займає франшиза McDonald's. 

Сьогодні мережа включає орієнтовно 36 900 об’єктів. 2018 р. виявився 

успішним для франшиз KFSIBurgerKing, які зайняли другу і третю позиції 

рейтингу, тим самим змістили франшизу SUBWAY® на четверте місце. 

Тільки один із франчайзерів у лідируючій десятці є представником 

роздрібної торгівлі – мережа магазинів 7Eleven. Мережа заснована в 1927 р. у 

Даласі (Техас, США), є дочірнім підприємством японської Seven-

ElevenJapanCo.Ltd, яка, своєю чергою, належить японському холдингу 

Seven&IHoldingsCo. Сьогодні мережа 7 Eleven включає 63 тис магазинів у 17 

країнах світу (більше ніж 58,5 тис із них працюють за франшизою). 

Проривом першої десятки рейтингу стала компанія Hertz, яка піднялася за 

2018 р. відразу на 18 позицій [2].До найдорожчих франшиз США належать: 

HamptonHotels (готелі), AnytimeFitness (фітнессалони), Subway (фаст-фуд), 
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JackintheBox (фастфуд), Supercuts (перукарські послуги), 

JimmyJohn’sGourmetSandwiches (фаст-фуд), Servpro (клінінг), Denny’sInc. 

(фаст-фуд), PizzaHutInc. (фаст-фуд), 7-ElevenInc (продукти) [3]. 

Канада – друга країна у світі після США за рівнем розвитку 

франчайзингу. Більшість мереж, представлених на її території, належать 

Сполученим Штатам Америки. Проте в окремих регіонах ця тенденція не 

завжди підтверджується. Наприклад, у провінції Онтаріо представлена 

значна кількість азіатських франчайзингових мереж, особливо китайських. 

В Україні, Словаччині, Польщі, Угорщині та Чехії за останні кілька 

років кількість підприємств, що працюють по франшизі, зросла на 67%. 

Домінують галузі, пов'язані з рітейлом, авто-сервісами, нерухомістю, 

освітою, готельним бізнесом, ресторанами швидкого обслуговування. 

Франчайзинг найбільше розповсюджений у сфері готельного бізнесу 

(близько 40%). Середній розмір інвестицій, які повинен вкласти франчайзі в 

розвиток бізнесу, складає 160 000 доларів. При цьому канадці, що мають 

бажання відкрити франчайзинговий бізнес, можуть розраховувати на кредити 

від банків (від 30 до 70% повної вартості франшизи) на вигідних умовах [2]. 

У Західній Європі франчайзинг менш поширений, аніж у США. Його 

частка в роздрібному товарообороті становить 30%. Усього в країнах ЄС 

працюють близько 4 500 франчайзингових мереж та 180 тис франчайзі, їхній 

річний оборот перевищує 150 млрд дол. США [3]. Лідерами 

франчайзингового бізнесу в Європі є Великобританія, Німеччина, Франція та 

Польща.У цілому в Європі ситуація на ринку франшиз нагадує 

американську: верхні позиції рейтингу зайняті громадським харчуванням 

(франшизами американського походження). 

Найбільшою популярністю в Європі користуються франшизи в 

сегменті громадського харчування (145 623 точок, що включають в себе як 

ресторани, так і фаст-фуд), на 43% випереджаючи продовольчий рітейл (82 

686 точки). Разом на громадське харчування і рітейл, згідно з ТОР 500, 

припадає майже половина європейських франчайзингових точок[3]. 

Втім, за 2018 рік зросла кількість послуг з бізнес-консалтингу, значного 

поширення набули магазини одягу та взуття (53 франчайзингі системи). Було 

відкрито досить багато агентств з продажу та здачі в оренду нерухомості (23 

франшизи).За кількістю франчайзингових систем перше місце - у 

непродовольчого рітейлу (156 франшиз), а друге – у громадського 

харчування (38 франшиз).Продуктовий рітейл займає п'яте місце (28 

франшиз), поступаючись за кількістю пропозицій сегментам краси та 

здоров'я (61 франшиза), які об'єднують салони краси, оздоровчі та фітнес-

центри і т.д., та обслуговуванню автомобілів (36 франшиз).Така ситуація 

пояснюється високим рівнем консолідації непродуктовогорітейлу в Європі, 

середній показник по ЄС становить близько 45%[3]. 
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На теренах країн СНД компанії-франчайзери мають наступну галузеву 

структуру: торгівля товарами найпершого споживання - 59%; громадське 

харчування - 18%; сфера сервісу і послуг - 14%; інше - 7% [1]. 

Висновки. Зростання франшиз в останні роки зумовлено, в першу 

чергу, популярністю франчайзингу в торгівлі одягом і зростанням 

пропозицій саме в цій сфері бізнесу. Вигоди розвитку мережі шляхом 

відкриття фірмових магазинів одягу по франшизі очевидні: знижується 

рівень витрат (в порівнянні з власною мережею), швидке зростання, 

підвищення капіталізації бренду. Франчайзинг у цій сфері особливо вигідний 

для виробників, адже реалізація продажів зростає в кілька разів у найкоротші 

терміни. З'являється можливість відкрити торгову точку навіть у тих містах, в 

яких компанія і не планувала відкрити власні магазини. За допомогою 

франчайзі мережі захоплюють регіональні ринки, залишаючись при цьому в 

столиці та містах-мільйонниках. 

Для сфери послуг та сфери громадського харчування останні роки не 

були настільки ж успішними – нових пропозицій франшиз у цих галузях 

з'явилося небагато. Проте не слід забувати, що саме ці сфери бізнесу 

лідирують у франчайзингу в усьому світі. Причини, чому ці галузі не є 

поширеними на теренах країн СНД, криються в недосконалій системі 

охорони інтелектуальної власності.На відміну від країн Європи, в Україні 

франчайзинг більш поширений у сфері торгівлі, а не послуг. Це, насамперед, 

пов’язано з тим, що українці лише знайомляться з франчайзинговою 

моделлю ведення бізнесу. 
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ТАРИФНІ НА НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Вступ. В сучасних умовах все більшого використання у 

зовнішньоекономічній політиці набувають нетарифні методи регулювання 

міжнародної торгівлі. Їх розглянемо детальніше. 

До нетарифних бар'єрів відносимо: 

- Ліцензування: держава, надаючи ліцензії на експорт/імпорт, 

забороняє неліцензовану зовнішню торгівлю. 

- Квотування: держава через уповноважені органи встановлює 

квоти на експорт/імпорт у кількісному чи вартісному вираженні. 

- Ембарго: держава забороняє ввезення чи вивезення товарів до 

певної країни, іншими словами це називається «торговельна війна». 

- Правові та адміністративні бар'єри проявляються у технічних та 

санітарних стандартах, запровадженні процедури сертифікація, встановлення 

норм безпеки тощо [5]. 

Методи нетарифних торговельних обмежень останніми роками  все 

більше  набувають значення. На сьогодні вже існує більше  п'ятдесяти  видів 

таких обмежень, які особливо використовуються промислово розвиненими 

країнами [4].  

Результати досліджень. Найпоширенішою формою нетарифного 

обмеження є квота. Зазвичай, квотування зовнішньої торгівлі здійснюється 

через її ліцензування, (держава видає ліцензії на імпорт/ експорт продукції, 

яка має обмежений обсяг, і, одночасно, забороняє неліцензовану торгівлю 

цією продукцією). Ліцензії також можуть використовуватись як інструмент 

зовнішньоторговельної політики. Наприклад, держава може надавати право 

якомусь імпортерові завозити продукцію без обмеження або виключно із 

зазначених країн (генеральна ліцензія) [1].  

Квота є гарантією того, що обсяг імпорту буде строго обмежений і не 

буде перевищувати певну величину, відповідно іноземний конкурент, навіть 

при зниженні цін, не зможе збільшити обсяги реалізації на ринку[6]. Ввізне 

мито такого не гарантує. Водночас, квотування є більш гнучким та 

оперативним інструментом політики, так як зміна тарифів, зазвичай, 

регламентується міжнародними угодами та національним законодавством. 

Також використання квот забезпечує селективність зовнішньоторговельної 

політики (держава може підтримати конкретні підприємства). 
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Формою стимулювання експорту є експортні субсидії, тобто пільги, які 

носять фінансовий характер та надаються експортерам державою для 

збільшення експорту. Завдяки таким субсидіям експортери мають змогу 

продавати товар за нижчою ціною на зовнішньому ринку, ніж на 

внутрішньому.  

Однією з поширених форм конкурентної боротьби на світовому ринку 

виступає демпінг – міжнародна дискримінаційна цінова політика, коли 

країна, котра експортує, продає свій товар на певному закордонному ринку 

дешевше, ніж на іншому. 

Загалом нетарифні обмеження є менше відкритими, ніж мита та 

податки, а тому дозволяють урядові більше влади для здійснення економічної 

політики, а також створюють певну невизначеність у веденні міжнародної 

торгівлі [7].  

На противагу протекціонізму виникла течія лібералізму, яке передбачає 

відкриту зовнішньоторговельну політику, яка не має торговельних бар'єрів 

[4]. 

Позитивними наслідками такої політики є стимулювання конкуренції, 

зменшення рівня монополізації, зниження витрат виробництва, збільшення 

можливості вибору для споживача. Водночас, при такій політиці, країна не є 

захищеною від демпінгу цін, проявляється надмірна пропозиція товарів, як 

наслідок збуваються неякісні або застарілі товари. 

Попри беззаперечні позитиви від політики вільної торгівлі, у чистому 

вигляді вона практично не застосовується. Україна не є винятком. 

Застосування протекціоністських заходів у деяких галузях доцільно з огляду 

на те, що головними експортними складовими є мінеральна сировина і 

товари з незначною доданою вартістю[3]. 

Законодавством нашої держави передбачає застосування різноманітних 

протекціоністських заходів, зокрема: квотування, тарифні і митні обмеження, 

ліцензування продукції тощо. 

Щодо експорту, то обмеження переважно стосуються товарів, які 

можуть слугувати сировиною для виробництва у провідних галузях 

економіки, таких як олійна галузь, борошномельна та ін.  

Зовнішньоторговельні обмеження на експорт доповнюються засоби 

обмеження імпорту. Таким чином, формується комплекс протекціоністських 

інструментів зовнішньоекономічної політики держави на найбільш 

пріоритетних напрямках. Наприклад, сільськогосподарська продукція з країн 

ЄС обкладається визначеними законами митними ставками під час імпорту 

до України. Окрім неї, при ввезенні зростає вартість високо- та 

середньотехнологічної продукції з ЄС. 

У 2018 р. в умовах функціонування ЗВТ Україна-ЄС найвищі відсотки 

ввізного мита нараховуються Україною при ввезенні таких товарів і груп 

товарів [2]: на гречку – 10%; на борошно – 7,5%; на крупи різних видів – 
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10%; на сало та інші субпродукти – 12,5%; на олію соняшника – 15%; на 

буряк цукровий – 18%; на шишки хмелю – 18%. Стосовно 

високотехнологічної продукції, то радіоприймачі, в яких працює лазерна 

система зчитування інформації та касетна продукція з аналоговими та/або 

цифровими системами обкладається додатковим митом у 15,6% до митної 

вартості зазначених товарних позицій. А от легкові автомобілі ввозяться за 

митними ставками у 7,3–7,5%[2]. 

Висновки. Отже, аналізуючи вищенаведене можна сказати, що як і 

будь-яке економічне явище протекціонізм має позитивні і негативні наслідки. 

До позитивних наслідків протекціонізму можна віднести урівноваження 

торговельного балансу, захист від демпінгу та від експортерів, які 

використовують дешеву робочу силу, захист нової галузі та стимулювання 

виробництва загалом, збільшення зайнятості, економічної безпеки та доходів 

до державного бюджету. 

В свою чергу негативними наслідками протекціонізму є низький рівень 

використання переваг  міжнародного поділу праці, розрив виробництва і 

науково-технічного прогресу, зростання цін, зменшення вибору товарів, 

збільшення кількості монополій, зниження підприємницької ініціативи та, як 

наслідок, погіршення платіжного балансу. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Вступ. Ефективним інструментом в вирішенні завдань підвищення 

конкурентоспроможності та розвитку вітчизняних підприємств є стратегічне 

управління їх інвестиційною діяльністю, яка може забезпечити стабільність, 

стати базою для підвищення ефективності функціонування та подальшого 

розвитку господарюючого суб’єкта.  

Метою дослідження є розробка теоретичного та методичного 

забезпечення для визначення поняття "інвестиційна стратегія підприємства", 

принципів формування інвестиційної стратегії підприємства та шляхів її 

вдосконалення, аналіз чинників, що впливають на вибір інвестиційної 

стратегії. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день керівники вітчизняних 

підприємств стикаються з необхідністю приймати управлінські рішення, 

зокрема щодо інвестицій, в умовах високого ступеня невизначеності 

наслідків цих рішень. Процес прийняття інвестиційних рішень ґрунтується на 

принципах стратегічного інвестиційного планування, яке повинне 

забезпечити узгодження довгострокових цілей підприємства з необхідними 

для їх досягнення ресурсами. 

Найважливішим інструментом розробки і реалізації управлінських 

рішень щодо інвестиційної діяльності підприємства є інвестиційна стратегія. 

Передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія 

економічного розвитку підприємства. Відносно неї інвестиційна стратегія 

має підпорядкований характер і повинна узгоджуватися з нею по цілях та 

етапах реалізації. Інвестиційна стратегія в цьому випадку розглядається як 

головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства у 

відповідності із обраною нею загальною економічною стратегією [5]. 

Термін «інвестиція» походить від лат. «invest», що означає «вкладати». 

В широкому розумінні цього слова інвестиції являють собою вкладення 

капіталу з метою його збільшення в майбутньому [44]. Таким чином, 

інвестиції – це те, що відкладається на завтра. Одну їх частину складають 

споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, вони 

відкладаються на збільшення запасів, іншу – ресурси, які направляються на 

розширення виробництва. Інвестиціями можуть бути як грошові кошти, так і 
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акції, цінні папери, пайові внески, рухоме і нерухоме майно, авторські права. 

З точки зору фінансів, інвестиції – це всі види активів (коштів), які 

вкладаються в економічну діяльність з метою одержання доходу, а з точки 

зору економіки, інвестиції – це витрати на створення, розширення і технічне 

переозброєння капіталу. 

В сучасній економічній літературі термін «інвестиції», як правило, 

трактується, як будь-яке вкладання коштів, яке може і не приводити ні до 

зростання капіталу, ні до одержання прибутку.  

З огляду на тему нашого дослідження слід розглянути поняття 

«стратегія». 

Стратегія — це генеральна комплексна програма дій, яка визначає 

пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл 

ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та способи їх досягнення 

так, щоб вказати підприємству певний (такий, що об'єднує всі його 

підрозділи) напрям розвитку [1]. За своїм змістом стратегія є довгостроковим 

плановим документом. 

Першим, найбільш суттєвим і визначальним рішенням у стратегічному 

плануванні є вибір цілей. Основну ціль підприємства заведено називати 

місією. Вибір місії корпорації здійснюється з урахуванням дії чинників зов-

нішнього середовища. 

Виходячи із загальної місії формулюють стратегічні цілі. Реальність та 

ефективність стратегії підприємства можливо забезпечити, якщо стратегічні 

цілі будуть: конкретними та вимірюваними; чітко орієнтованими у часі (коли 

і якої цілі треба досягнути); досяжними, збалансованими, ресурсно-забезпе-

ченими; односпрямованими та такими, що взаємно підтримують одна одну. 

Наступним важливим кроком є вивчення внутрішнього середовища. 

Його аналіз є найважливішим для інвесторів, особливо у випадку придбання 

підприємства. Він проводиться у розрізі таких блоків, як виробництво про-

дукції, виробничий апарат та система управління. З прогнозуванням впливу 

внутрішнього середовища пов'язані в першу чергу задачі забезпечення 

надійною та достовірною інформацією про тенденції розвитку економіки. 

Аналіз структури та розмірів ринку збуту необхідний для оцінки 

загального обсягу потреб, оцінки попиту на конкретні товари, а також 

динаміки цін на них. В результаті досліджень з'ясовуються можливості росту 

підприємств, виявляються обставини, що перешкоджають йому [2]. 

Ще одним важливим кроком є вивчення зовнішнього середовища. 

Аналіз зовнішнього середовища — це безперервний процес спостереження, 

вивчення та контролю дії зовнішніх щодо підприємства чинників для того, 

щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози ефективного 

розвитку, тобто позитивну та негативну дію зовнішніх чинників — 

політичних, економічних, науково-технічних, соціальних, міжнародних 

тощо. 
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Механізм управління інвестиційною політикою становить систему 

основних складових, що регулюють процес розробки та реалізації 

інвестиційних рішень підприємства. 

Отже, інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план 

дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, що визначає пріоритети її 

напрямів і форм, характер формування інвестиційних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що 

забезпечують передбачений загальний розвиток підприємства [2]. 

Висновки. Інвестиційна політика являє собою форму реалізації 

інвестиційної ідеології й інвестиційної стратегії підприємства в розрізі 

найбільш важливих аспектів інвестиційної діяльності на окремих етапах її 

здійснення. На відміну від інвестиційної стратегії в цілому, інвестиційна 

політика формується лише за конкретними напрямами інвестиційної 

діяльності підприємства, що вимагає забезпечення ефективного управління 

для досягнення головної стратегічної мети діяльності [3]. 

Тому потрібно діяти відповідно до інвестиційної стратегії в цілому, а 

також враховувати позиції інвестиційної політики. Головним в реалізації 

інвестиційної стратегії і політики є розробка інвестиційних програм. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Вступ. Міжнародний кредит бере участь у регулюванні економіки. 

Розвиток світової економіки зумовив стрімке зростання обсягів 

міжнародного кредитування. Необхідність підвищення економічного 

зростання та макроекономічної стабілізації в країнах призводять до більшої 
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зацікавленості в міжнародних кредитах. Кожна держава намагається 

створити умови для підвищення конкурентоспроможності своїх товарів. У 

сучасних умовах зростаючу роль у сфері розвитку міжнародних кредитних 

відносин відіграють міжнародні й регіональні фінансово-кредитні інститути. 

Вони допомагають збільшити масштаби і форми кредитування 

зовнішньоекономічної діяльності. Кредитні відносини мають важливе 

значення у міжнародних економічних відносинах будь-якої держави. Тому 

дослідження даної проблеми є досить актуальною.  

Результати дослідження. Міграція позичкового капіталу в сфері 

зовнішньоекономічних зв'язків відбувається у формі міжнародного кредиту. 

Міжнародний кредит - це відносини, які складаються між кредиторами і 

позичальниками різних країн в сфері міжнародних економічних відносин та 

виникають із приводу акумуляції і надання у тимчасове користування 

грошово-матеріальних ресурсів на умовах зворотності, строковості та 

платності.  

Метою міжнародного кредиту є отримання максимального доходу у 

вигляді відсотка. Джерелом міжнародного кредиту слугують тимчасово 

вивільнені з процесу відтворення грошові кошти підприємств, накопичення 

держави та приватного сектора, що мобілізовані банками. Об’єктивна 

потреба у міжнародному кредитуванні виникає на певних стадіях процесу 

виробництва у зв’язку з кругообігом ресурсів у господарстві, особливостями 

національного виробництва і реалізації продукції, відмінностями у обсягах і 

строках зовнішньоекономічних угод, необхідністю одночасних 

капіталовкладень для розширення виробництва.  

Будь-яке запозичення покликане вирішувати тимчасову гостру 

проблему. Ефективність використання запозичених коштів визначається 

спроможністю влади створити в країні умови для повернення боргу разом із 

сплатою відсотків і не перетворити тимчасову проблему в перманентну 

заборгованість. 

Якщо говорити про функції, які виконує міжнародний кредит, то  

виділяють наступні: 

 мобільний та ефективний перерозподіл фінансових коштів та 

матеріальних ресурсів між країнами для забезпечення потреб розширеного 

відтворення міжнародної економіки; 

 стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країн; 

 сприяння інтенсифікації процесів накопичення капіталів, надання 

можливості окремим країнам або долати внутрішні наявні ресурсні 

обмеження, або вирішувати проблему перенагромадження капіталу і падіння 

його прибутковості; 

 коригування ціни капіталу - світової ставки відсотка; 
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прискорення процесів капіталізації через зменшення термінів 

реалізації товарів і послуг у національних економіках та в міжнародній 

економіці в цілому; 

зниження витрат обігу і виробництва. 

Підсумковий позитивний ефект міжнародного кредиту проявляється у 

створенні передумов для зростання валового глобального продукту, 

стимулювання його реалізації та прискорення світового обігу капіталу. 

Негативні наслідки міжнародного кредитування:  

 кредит поглиблює диспропорції, які вже є в економіці країн-

позичальниць, оскільки сприяє розширенню виробництва в найбільш 

прибуткових галузях і посилює прірву між ними та тими галузями, до яких 

він не залучається; 

 міжнародний кредит служить економічним механізмом для 

вилучення коштів у країн-позичальниць. Вони втрачають значну частину 

доходів від перекачування процентів і дивідендів за кордон, що пригнічує 

сукупний попит та внутрішнє виробництво; 

 надмірне залучення зовнішніх позик, їх неефективне використання 

може породжувати загрози для макроекономічної стабільності, оскільки 

підвищується вразливість національної фінансової системи до дії зовнішніх 

шоків. Нарощування зовнішньої заборгованості супроводжується 

підвищенням валютних ризиків, ризиків рефінансування боргу і провокує 

боргову кризу. 

Висновки. У сучасних умовах міжнародний кредит виконує подвійну 

роль. Сприяючи розвитку світової економіки через перетворення грошових 

заощаджень одних країн в інвестиції в інших країнах, підтримуючи науково-

технічні досягнення та співробітництво між країнами, з іншого боку, 

міжнародний кредит впливає на економічні та політичні режими країн-

позичальників та викликає диспропорції в економіці. Не зважаючи на 

негативні сторони, міжнародний ринок позичкових капіталів має важливе 

значення для розвитку світової економіки і зміцнення зовнішньоекономічних 

зв’язків більшості країн світу. 
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СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА: МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Вільні економічні зони є одним з інструментів активізації інвестиційної 

діяльності за рахунок використання митно-податково-валютних пільг, що 

націлені на розвиток виробничо-технологічного потенціалу окремої 

території. При цьому необхідно враховувати, що головною метою їх 

створення є залучення іноземних інвестицій, кінцеві товари та проекти в 

даних зонах в більшій мірі є промислового призначення та є 

експортноорієнтованими, вони сприяють розвитку фінансової та 

обслуговуючої інфраструктури. Економічні відносини, що виникають в 

спеціальних економічних зонах, забезпечують оптимізацію фінансово- 

розрахункового, податково-митного, валютного, ліцензійно-дозвільного 

режиму реалізації бізнес-процесів ТНК. 

Поняття «спеціальної економічної зони» («офшор») виникло в 50-х 

роках ХХ століття.  

Станом на 2018 рік у світі зареєстровано та визнано 93 спеціальні 

економічні зони різного рівня регулювання, розміру та спрямування 

діяльності, при цьому до половини всіх офшорних потоків обслуговують 50 

найбільших за активами міжнародних банків. [1]  

До основних рис спеціальної економічної зони належать: чітка 

територіальна відокремленість, спеціальний нормативно-правовий статус, 

спрощений режим податкового та митного оформлення, декларування та 

контролю, стратегічна мета реалізації. Незважаючи на це, слід відмітити, що 

наявність спеціальних економічних зон є беззаперечним чинником 

активізації інвестиційного потенціалу країни та покращення рівня 

інвестиційного клімату. 

За результатом аналізу надійності спеціальних економічних зон їх 

умовно поділяють на три групи: 

- Люксембург, Швейцарія, Гонконг, Сінгапур, Дублін, острови 

Мен, Джерсі та Гернсі; 

- Монако, Андорра, Бахрейн, Мальта, Барбадос, Бермуди, 

Гібралтар; 

- Кіпр, Ліван, Панама, Антигуа, Беліз, Британські Віргінські та 

Кайманові острови. 
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За результатами узагальнення цільового спрямування визначено, що 

спеціальні економічні зони можна поділити за типом на: 

- зони вільної торгівлі; 

- експортно-виробничі зони; 

- технополіси, технопарки, офшорні зони; 

- еколого-економічні зони. [2] 

За оцінками Світового банку, для забезпечення сталого соціально- 

економічного розвитку України необхідно 100 млрд. дол. США, що можливе 

за рахунок вдалого управління вільними економічними зонами, в тому числі 

за рахунок створення на території України окремих спеціальних економічних 

зон. 

За сучасних умов високих політичних, економічних, територіальних 

ризиків інвестиційна привабливість України актуалізуються питання 

залучення іноземних інвесторів та активізації галузево-ринкової кон’юнктури 

за рахунок впровадження на території України саме механізму спеціальних 

економічних зон.  

Оцінка міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу в Україні 

засвідчила позитивні зрушення, проте найбільш гострими питаннями для 

іноземних інвесторів в нашій державі залишається реєстрація власності, 

захист інвесторів, ведення міжнародної торгівлі та вирішення питань щодо 

запобігання неплатоспроможності і банкрутства. Незважаючи на те, що 

спостерігається загальна тенденція полегшення ведення бізнесу в Україні, 

показники країни є значно нижчими загальноєвропейських, що може 

негативно впливати на інвестиційну привабливість країни, в тому числі на 

привабливість використання спеціальних економічних зон, що можуть бути 

створені на її території. [3] 

Метою створення на території України спеціальних економічних зон є 

залучення іноземних інвесторів для стабілізації наявної економічної ситуації в 

країні, створенні нових робочих місць і подолання безробіття, впровадження 

високотехнологічних виробництв для реалізації загальних конкурентних 

переваг на міжнародному ринку. Алгоритм створення на території України 

спеціальних економічних зон включає певні етапи, зокрема:  

• Визначення цілей створення спеціальної економічної зони 

• Формування концепції розвитку спеціальної економічної зони 

• Визначення необхідної кількості державних та приватних 

ресурсів для формування спеціальної економічної зони 

• Розподіл повноважень між державними інституціями та 

приватними інвесторами при формуванні спеціальної економічної зони 

• Реалізація групи заходів зі створення спеціальної економічної 

зони 

• Проміжний контроль заходів зі створення спеціальної 

економічної зони 
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• Кінцевий контроль заходів зі створення спеціальної економічної 

зони, зіставлення результатів з поставленими цілями. 

З 1995 р. в Україні почали створюватися спеціальні (вільні) економічні 

зони, з 1999 р. території пріоритетного розвитку, з 2000 р. - технологічні 

парки, з 2007 р. - наукові парки, а з 2012 р. – індустріальні парки, що свідчить 

про імплементацію у національній економіці більшості видів спеціальних 

економічних зон за функціональним спрямуванням. [4] 

За рейтинговим рівнем залучення інвестицій в СЕЗ Львівська область 

займає 3 місце після Донецької та Закарпатської. Основними інвесторами в 

СЕЗ «Яворів» є національні, оскільки ПІІ в загальній сумі інвестицій займали 

лише 18%. Серед іноземних інвесторів найбільш активними є ПІІ з Польщі, 

Іспанії, Данії, Австрії та Швейцарії. При цьому особлива вага СЕЗ «Яворів» в 

регіональному розвитку пояснюється її бюджетоутворюючою роллю та 

об’єктом створення нових і додаткових робочих місць. [4] 

На основі досліджених проблем визначено напрямки удосконалення 

системи регулювання діяльності спеціальних економічних зон в Україні, що 

перш за все мають базуватися на розробці державної інвестиційної стратегії. 

Нами запропоновано окремі положення в сфері реалізації діяльності 

спеціальних економічних зон на території України та узгодження сучасних 

підходів з іноземною практикою. Запропоновано створення нового 

державного органу в сфері державної інвестиційної політики - Державної 

служби інвестицій та управління спеціальними економічними зонами 

України, що дозволить формалізувати відносини між державою та 

приватними інвесторами незалежно від їх резидентності на основі принципів 

економічної окупності, рівності, державно-приватного партнерства. 

Запропоновано впровадження державно-приватного партнерства при 

реалізації інфраструктурних проектів в спеціальних економічних зонах на 

умовах максимального спрощення ліцензійно-дозвільного режиму, що 

дозволить державі досягти помітних успіхів в створенні сприятливої 

інфраструктури в стратегічно важливих для інвестиційної привабливості 

регіонах країни, створити нові робочі місця, активізувати будівельну, 

машинобудівну та хімічну галузі промисловості, залучити провідні 

технологічні розробки в різних сферах, в тому числі впровадження он- 

лайнових сервісів отримання документів за декларативним принципом. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних умовах функціонування національної економіки 

інноваційний розвиток постає найважливішим напрямом підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни на усіх рівнях господарювання. 

Підґрунтям усіх форм розвитку є інноваційна стратегія, без якої неможливий 

інноваційний розвиток, економічне зростання.  

Вивчення зарубіжного досвіду регулювання інноваційних процесів у 

контексті підвищення конкурентоспроможності економіки є вкрай потрібним 

через проблемність його застосування в Україні.  

Варто виділити групи країн, яким найбільш притаманні ознаки держав-

лідерів інноваційного розвитку: країни Західної Європи; країни Північної 

Америки, зокрема США, Канада; окремі Азіатські країни: Японія, Південна 

Корея, Сінгапур, Малайзія, Китай; Австралія.  

Європейський Союз використовує кілька інструментів інноваційної 

політики та залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. 

Серед них виділяють пряме державне фінансування, в першу чергу шляхом 

виділення грантів, кредитів, субсидій тощо; створення інфраструктури для 

інноваційної діяльності; податкові стимули, спеціальні схеми підтримки 

ризикового фінансування, надання державних гарантій. [1]  

У більшості розвинених країн популярна практика часткового, тобто 

неповного державного фінансування (державна підтримка не перевищує 

половини бюджету проекту), а решту коштів надають приватні компанії. 
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Компанії ж зобов’язані використовувати отримані права на інтелектуальну 

власність.  

В розвинених країнах з метою стимулювання інноваційної діяльності 

використовують спеціальні податкові пільги. 

Важливе значення для розвитку інноваційної діяльності та 

характеристики національної інноваційної системи (НІС) у економіках країн 

відіграє частка витрат на НДДКР у ВВП. [2]  

Україна значно відстає у розмірах витрат на наукові дослідження, мало 

того у нас йде тенденція до спаду даних витрат, в той час як у інших країнах 

витрати на НДДКР тільки зростають.  

Інструменти інноваційної політики в практично всіх країнах світу різні. 

Наприклад, в Португалії та Іспанії великий набір фіскальних стимулів 

використовується до всіх компаній незалежно від їх розміру, а в 

Великобританії — тільки для компаній малого та середнього бізнесу. 

У країнах з високим рівнем науково-технологічного розвитку (Швеція, 

Німеччина, Фінляндія) надають перевагу заходам прямої фінансової 

підтримки, що надає можливість державі визначати, які технології або який 

сектор економіки потрібно розвивати в першу чергу.  

Питанням розвитку державної інноваційної інфраструктури особливу 

увагу приділяють також в США, Японії, Китаї, Індії та Росії. 

В останні десятиліття високі позиції в рейтингах, покликаних дати 

оцінку розвитку інноваційної діяльності, міцно утримували США. У минулі 

двадцять років ступінь державного регулювання інноваційної діяльності 

значно зросла. Велика частина інновацій розробляється в рамках державно-

приватного партнерства. 

В інноваційної діяльності США роль державного регулювання значна, 

що виражається як в прямих, так і в непрямих заходах. НДДКР в основному 

проводяться в університетах та фінансуються як державою, так і приватними 

інвесторами, які зацікавлені в результатах розробок. 

Для фінансування фундаментальних та прикладних робіт держава 

створює спеціальні програми фінансування:  

• а) програма створення компаній інвестування малих 

підприємств (SBIC); 

• б) програма трансферу технологій малих підприємств (STTR); 

• в) програма інноваційних досліджень малих підприємств 

(SBIR). [3] 

Також у США поширеним є такий вид фінансування інноваційної 

діяльності, як венчурне фінансування. Багато венчурних організацій 

фінансують проекти, які є найбільш успішними у всьому світі. Наприклад, 

Microsoft, Apple, Yahoo, Google спочатку були профінансовані саме 

венчурними організаціями. Тому можна сказати, що венчурне фінансування є 

потужним важелем розвитку інноваційних проектів. 
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Щодо японської моделі стимулювання інноваційної діяльності, для неї 

характерним є використання таких інструментів: надання пільгових кредитів, 

пільгове оподаткування та субсидії. 

Японські компанії також активно розробляють та впроваджують 

інноваційні продукти, завдяки значному сприянню з боку держави. І завдяки 

швидкому розвитку інновацій Японія стала першою державою, яка коли- 

небудь атакувала США в плані виробництва інноваційних продуктів. 

У інноваційній діяльності Японії спостерігається тенденція розвитку 

державно-приватного партнерства, міжнародного співробітництва, значущим 

проявом яких є інтенсифікація зусиль з розвитку міжнародної інноваційної 

кооперації, в тому числі на рівні регіонів. 

Стимулювання інноваційної діяльності у будь-якому випадку потребує 

фінансових вкладень. Без виділення коштів державою, вкладень інвесторів та 

внутрішніх витрат суб'єктів господарювання на НДДКР не можливий 

розвиток виробництва і економіки в цілому.  

Отже, враховуючи досвід розвинених країн у сфері активізації 

інноваційної діяльності, можна виділити прямі та непрямі методи 

стимулювання інноваційної сфери в Україні. 

До прямих методів стимулювання інноваційної сфери в Україні можна 

віднести: 

• бюджетне фінансування чи надання кредитів на пільгових умовах 

підприємствам і організаціям, що здійснюють наукові розробки та готують 

кваліфіковані кадри; 

• безоплатна передача або надання на пільгових умовах 

державного майна та земельних ділянок для організації інноваційних 

підприємств; 

• створення наукової та обслуговуючої інфраструктури у регіонах, 

де концентрується науково-дослідна діяльність; 

• реалізація цільових програм, спрямованих на підвищення 

інноваційної активності бізнесу; 

• державні замовлення, переважно у формі контрактів на 

проведення НДР, які забезпечують початковий попит на нововведення, а 

потім широко застосовуються в економіці країни; 

• створення науково-технічних зон із спеціальним режимом 

інноваційно-інвестиційної діяльності.  

Серед непрямих методів найбільш пріоритетними є: 

• податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційну 

сферу; 

• різноманітні пільги для суб'єктів економічної діяльності, які 

спеціалізуються на науково-технічних напрямах; 

• законодавчі норми, які стимулюють науково-дослідну активність.  
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Крім того, одним з першочергових завдань для нашої країни має стати 

створення економічного та правового механізму розроблення й 

упровадження новітніх технологій та інновацій у практичну сферу. Ці 

механізми повинні сприяти формуванню відповідних умов для розвитку 

інноваційної діяльності підприємств. Також важливим є формування 

економічної політики держави щодо впровадження у виробництво і побут 

новітніх технологій, визначення реальних перспективних джерел фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації передбачуваних напрямів розроблення 

інновацій, стимулювання та розвиток венчурного підприємництва, а також 

відповідність нормативної та юридичної баз наукового і загальноосвітнього 

рівнів спеціалістів для здійснення циклу "ідея-розробка-інновація-

впровадження", відповідних методів управління цими процесами на 

підприємстві. 
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ПАРТНЕРСТВО 

 

Вступ. Сьогодні однією із складових ринкової економіки є ринок праці, 

який охоплює всі категорії працездатного населення, яке готове працювати за 

наймом або в режимі само зайнятості чи підприємництва. Ринок праці також 

має такі елементи як: попит, пропозиція, ціна робочої сили. Розрізняють 

зайнятих, безробітних та незайнятих найманою працею осіб. Коли економіка 

перебуває у стан і циклічного піднесення, попит на робочу силу зростає, а 

ринок праці розширюється. Якщо суспільне виробництво переживає кризу чи 

депресію, попит на робочу силу зменшується, ринок праці звужується. [2] 
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Результати дослідження. Задля повноцінної взаємодії між різними 

соціальними групами та прошарками, які мають суттєво відмінні соціально-

економічні й політичні інтереси, в різний період економічного циклу існує 

соціальне партнерство. Суть соціального партнерства полягає не у повному 

злитті та уподібненні цих інтересів, але в їх раціональному поєднанні, заради 

забезпечення певного балансу, кращій реалізації цих бажань.  

Отже, соціальне партнерство – це система взаємозв'язків між 

найманими працівниками з трудовими колективами, професійними спілками, 

роботодавцями та їх об'єднаннями, державою та органами місцевого 

самоврядування, їхніми представниками та спільно створеними органами з 

регулювання соціально-трудових відносин. [1] 

Для більш точної постановки мети в процесі розробки і реалізації 

програм використовуються соціальні індикатори, або кількісні показники 

відповідності і динаміки соціальних процесів у суспільстві. Тобто це є 

прожитковий мінімум, рівень безробіття і тд. Одним із важливих соціальних 

нормативів є споживчий кошик. Саме завдяки мінімальному споживчому 

кошику є можливим визначення нижньої межі малозабезпеченості, 

абсолютної кількості бідних людей, а також для об'єктивної основи для 

розрахунку мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, 

деякихвидівмінімальнихсоціальнихвиплат.Розрахунокмінімальногоспоживчо

гокошика в Україні розпочався наприкінці 80-х, і спочатку включав у себе в 

основному продовольчі товари. Варто звернути увагу на те, що завдяки 

показникам у споживчому кошику можна визначити місце країни за рівнем 

розвитку, у економічно розвинутих країнах частка витрат на продовольчі 

товари у загальних витратах сім'ї не перевищує 30%. В той самий час ці ж 

витрати в Україні складають більше 60%, що свідчить про низький життєвий 

рівень населення. [3] 

Якщо розглядати соціальне партнерство з теоретичного аспекту, то 

станом на сьогодні існують дві класичні моделі соціального партнерства: 

біпартизм та трипартизм. 

Під терміном біпартизму розуміють двосторонню співпрацю між 

об’єднаннями роботодавців та профспілок, втручання держави відбувається 

лише на тій стадії, коли конфлікт між роботодавцями та профспілками вже 

виник і загрожує перерости у дії, які можуть зруйнувати стабільність у 

суспільстві. До таких країн належить Велика Британія, США, Канада. 

Для країн континентальної Європи більш поширеною є трипартистська 

модель соціального партнерства. Тобто у соціальному діалозі участь беруть 

три сторони: держава, профспілки, організації роботодавців та їх об’єднання. 

Мабуть, найкращим зразком трипартизму є австрійська модель соціального 

партнерства. Також цю систему представляють такі країни як Німеччина, 

Швеція, практично всі європейські країни. 
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На сьогодні питання про соціальне партнерство в Україні є відносно 

новим і в основному його розвиток розпочався не в 60-х роках, як у інших 

країнах, а починаючи від років незалежності; стан соціального діалогу, на 

мою думку, не є достатньо розвинутий. В Україні діє трипартистська система 

соціального партнерства.  

Висновки. Отже, з розвитком суспільства проблема соціального 

партнерства виходить далеко за меж і соціально-трудових відносин і 

переростає в суспільно-політичні, тобто соціальне партнерство виступає 

механізмом побудови громадянського суспільства. Його важливо розглядати 

як механізм взаємодії, межі якого постійно розширюються, а його 

інструменти збагачуються при вирішенні кожного конкретного завдання, в 

якому брали участь інституції партнерства. Кожен регіон, місто, селище чи 

село має свої особливості, своє бачення найбільш актуальних проблем і 

шляхів їх вирішення. Це ж саме стосується різних індивідів, верств населення 

чи будь-яких соціально значущих об’єднань людей, які є індивідуальними в 

соціальному плані й мають свої, відмінні, від інших інтереси. Нехтування 

окремими інтересами не сприяє розвитку суспільства в цілому. [2] Також 

хотілося б сказати, що варто розвивати соціальний діалог в нашій державі 

активніше, розповсюджувати інформацію стосовно позитивних наслідків 

утворення потужних громадських організацій. Варто звернути увагу на те 

саме ж питання у сусідніх європейських країнах, адже саме завдяки 

активному розвиткові соціального партнерства владні органи можуть 

ефективніше та швидше задовольнити потреби населення, та покращити 

внутрішній клімат у державі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Вступ. Результатом прогресуючого розвитку людського суспільства 

стало виникнення і формування явища конкуренції, яка у свою чергу є 

динамічною силою його розвитку. Конкуренція змушує суб’єкти діяльності 

не зупинятися на досягнутому, постійно рухатися і самовдосконалюватися. В 

умовах глобалізації посилення конкурентних позицій аграрних підприємств 

можливе через їх участь в інтегрованих структурах.[2] 

Результати дослідження. Сьогодні поки ще не існує чіткого, 

прийнятого більшістю вченими визначення поняття конкуренції як категорії 

ринкових відносин. Перші, найбільш цілісні трактування цього поняття 

з’явилися в середині ХУІІІ ст., а до середини ХХ ст. сформувалися загальні 

уявлення про суть конкуренції та основні її рушійні сили. 

У ринковій системі господарювання категорія 

"конкурентоспроможність" - одна з основоположних, тому що в ній 

концентровано відбиваються економічні, науково-технічні, виробничі, 

організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості не лише 

окремого господарства, регіону, а й країни загалом. Глобалізація ринків, 

масштабне проникнення іноземних товарів на український ринок переводять 

проблему управління  конкурентоспроможністю промисловості до 

пріоритетних управлінських завдань, успішне виконання яких забезпечить 

виживання і розвиток галузі в новому середовищі. Визначення рівня 

конкурентоспроможності галузі, підприємства є актуальним завданням, що 

дає змогу обґрунтовано вибирати стратегічні напрями їх діяльності та шляхи 

досягнення конкурентних переваг. У свою чергу підвищення рівня 

конкурентоспроможності сприятиме залученню нових коштів на розробку 

нових технологій, активізацію інноваційної діяльності промисловості [1]. 

Вивчення та аналіз сучасної економічної літератури свідчить про 

відсутність загального погодження відносно сутності категорії 

"конкурентоспроможність" та про існування великої кількості методів щодо 

http://business-territory.com/articles/shcho-take-sotsialne-partnerstvo
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визначення її рівня. Тому дослідження питань, пов'язаних із визначенням 

рівня конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках з метою 

управління, є актуальним. 

Конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного 

успіху в ринковій економіці. За часів планової економіки щодо неї не 

виникало через відсутність конкурентного середовища на внутрішньому 

ринку. Тому в радянські часи можна було говорити або про 

конкурентоспроможність на світовому ринку, коли коло оцінюваної 

продукції скорочувалося до тих видів, які реально експортували, або в чисто 

теоретичній площині, коли порівняння проводили з продукцією світового 

ринку [5]. 

Конкурентоспроможність підприємства – комплексна порівняльна 

характеристика, яка відображає переваги сукупності показників його 

діяльності та забезпечує успіх на певному сегменті ринку за певний 

проміжок часу щодо сукупності показників підприємств -конкурентів[1]. 

В економічній літературі можна виділити велику кількість 

класифікацій конкуренції за різними критеріями. Залежно від 

класифікаційної ознаки розрізняють тому її види. За станом ринку виділяють 

досконалу (вільна) та недосконалу конкуренцію. Досконала конкуренція 

заснована на приватній власності і господарській відособленості. Вона 

припускає, що на ринку є безліч незалежних фірм, які самостійно вирішують, 

що створювати і в яких кількостях, а також такі умови: 

-  обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не робить впливу на 

ціну реалізованого цією фірмою товару; 

-  реалізовані кожним виробником товари є однорідними; 

-  покупці добре інформовані про ціни, і якщо хтось підвищить ціну на 

свою продукцію, то втратить покупців; 

- продавці діють незалежно один від одного; 

-  доступ на ринок ніким і нічим не обмежений[3]. 

В умовах ринкової економіки, коли зарубіжним фірмам тепер 

протистоїть не єдиний суперник в особі радянської держави, а окремі 

українські виробники, вільний у виборі своєї конкурентної стратегії, але й 

менш захищені підтримкою з боку своєї держави, проблема підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності набуває вирішального та 

загальнонаціонального значення [4]. 

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності підприємства 

залежить від ефективного використання всіх чинників, що дають змогу 

збільшити виробництво високоякісної продукції, знизити затрати праці та 

коштів, удосконалювати систему техніко-технологічних й агротехнічних 

заходів виробництва продукції та збуту, запроваджувати нові технологічні 

проекти, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки. Одержання 

прибутків у розмірах, необхідних для забезпечення розширеного відтворення 
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в сільському господарстві, сприяє прискоренню виходу галузі з фінансової 

кризи, дає змогу зміцнити експортний потенціал і надійність продовольчої 

безпеки. 
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ТНК ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИНАХ 

 

Вступ. На сучасному етапі суспільного розвитку важлива роль в 

економіці кожної країни та світу загалом відводиться ТНК. Світова та 

національна економіка потребує функціонування таких інституцій, як ТНК, 

оскільки більшість економік отримує значну підтримку з боку ТНК у вигляді 

інвестицій, податків, робочих місць тощо. В сучасних умовах 

господарювання, коли спостерігається значний вплив суспільно-політичних, 

економічних, соціальних та інших факторів на діяльність ТНК, важливою 

складовою їх функціонування є державне регулювання. В умовах сьогодення 

напрями державного регулювання діяльності ТНК в Україні потребують 

впровадження реформ, які б в майбутньому мінімізували негативні наслідки 

впливу транснаціональних корпорацій на національну економіку. 
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Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку світової 

економіки транснаціональні корпорації стали однією з головних рушійних 

сил процесів глобалізації. Під поняттям «транснаціональна корпорація» слід 

розуміти сучасну форму міжнародної корпорації, що володіє зарубіжними 

активами, які отримані на основі прямих іноземних інвестицій, здійснює 

спільну політику контролю закордонних комплексів виробництва та 

розподілу продукції з єдиного центру материнської компанії з країни 

базування, функціонує на принципах корпоративної власності і суттєво 

впливає на визначену економічну сферу принаймні декількох країн світу. З 

одного боку, глобалізація та регіоналізація створюють сприятливі умови для 

розвитку ТНК, з іншого – фірми підсилюють ці процеси за допомогою 

здійснення експортно-імпортних операцій і прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ). ТНК поступово стають найбільшими гравцями, займаючи більш 

потужні позиції [1].  

Основною рушійною силою глобалізації є великі підприємства, які 

застосовують глобальні стратегії управління та маркетингу, тобто ті, які 

працюють у більш ніж одній країні. Кількість таких підприємств зросла з 

приблизно 7000 у 1969 р. до майже 40 000 у 1994 р., а кількість їх дочірніх 

підприємств сягнула 265 000. Транснаціональні корпорації (ТНК) генерують 

25% світового ВВП і генерують близько 75% світової торгівлі; оцінювали. 

що 30-40% світової торгівлі - це внутрішньокорпоративні обороти, а вартість 

продажів, здійснених філіями ТНК, перевищує майже на 30% величину 

світового експорту [2].  
Проаналізуємо найбільші корпорації у світі [3].  

Лідером рейтингу вже сьомий рік поспіль став банк Industrial and 

Commercial Bank of China. Його ринкова капіталізація складає 305 мільярдів 

доларів. Уже сьомий рік поспіль першість утримує державний промислово-

комерційний банк Китаю. На сьогоднішній день вартість активів цієї 

фінансової установи оцінюють в $4 трлн, а працюють в ньому майже 

півмільйона людей. Як відзначають в Forbes, для фінансового сектора КНР 

2019 рік був дійсно вдалим, так як в першу десятку переможців рейтингу 

увійшли чотири найбільших китайських банку.  
Таблиця 1 - 10 найбільших компаній світу за версією Forbes у 2019 

році: 
№ Назва Сфера діяльності Капіталізація 

1 ICBC Банк Китаю $305 мільярдів 

2 JPMorgan Chase Банк США $368,5 мільярдів 

3 China Construction 

Bank 

Банк Китаю $225 мільярдів 

4 Agricultural Bank of 

China 

Банк Китаю $197 мільярдів 
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5 Bank of America Банк США $287 мільярдів 

6 Apple Виробництво електронних 

приладів США 

$961 мільярдів 

7 Ping An Insurance 

Group 

Китайська страхова група 

компаній 

$220,2 мільярда 

8 Bank of China Китайська фінансова група $143 мільярдів 

9 Royal Dutch Shell Нафтогазова компанія $265 мільярдів 

10 Wells Fargo Банк США $214,6 мільярда 

Джерело: складено автором за [3] 

 

До списку увійшли компанії 61 країни і найбільша кількість компаній 

заснована у США.  Всього в списку фігурують компанії з 61 країни. 

Найбільше представлено американських — 575. На другому місці — Китай і 

Гонконг з 309 корпораціями. На третьому — Японія, яка представила в 

щорічному рейтингу 223 підприємства. Цікаво, що в 2003 році 

американських учасників було 776, а ось китайських — всього 43.  

Висновки. Можна сказати, що ТНК на нинішньому етапі розвитку 

світового господарства відіграють важливу роль, адже вони прискорюють 

науково-технічний процес та впливають на економіку країн. Ураховуючи 

все вищесказане, можна виділити основні особливості 

транснаціоналізаційних процесів у світі. По-перше, на сучасному етапі 

розвитку світового господарства спостерігається стрімке зростання кількості 

транснаціональних корпорацій. По-друге, збільшуються процеси злиття і 

поглинання, що також є причиною збільшення припливу ПІІ. Загалом 

відбувається бурхливий розвиток як надвеликих відомих корпорацій, так і 

середніх та малих фірм. На нашу думку, українським підприємствам слід 

вступати в співпрацю з іноземними ТНК не як джерело дешевих сировинних 

ресурсів або відсталий технологічний придаток, а використовувати переваги 

залучення іноземних інвестицій. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Вступ. У сучасному глобалізованому світі все більшу роль як головний 

двигун глобальних процесів відіграє міжнародна торгівля. При цьому вона 

важлива як для світу в цілому, так і для окремих країн з різним рівнем 

економічного розвитку. Активне переміщення товарів, капіталів та робочої 

сили відбувається як між континентами, так і в межах окремих регіональних 

економічних об'єднань. Безумовно, потрібний постійний моніторинг 

розвитку торгівлі, а також і ретроспективний аналіз тенденцій, які б 

уможливили зазирнути трохи вперед. 

Поглиблення зовнішньої торгівлі є однією з основних передумов 

економічного розвитку країни. Вагоме значення міжнародної торгівлі, яка 

бере свій початок ще тисячоліття до нашої ери, підтверджують дослідження 

наукових шкіл різних періодів. Початки міжнародної торговельної політики 

розуміють як узгоджені цілі та інструменти, що впливають на потік 

міжнародної торгівлі, сягають 19 століття. Однак міжнародна торгова 

політика почала розвиватися з підписанням Генеральної угоди про тарифи 

та торгівлю (GATT 1947) та подальшими переговорними раундами, 

організованими підписантами цієї угоди. Результатом цього стало створення 

міжнародних правил, спрямованих на зменшення протекціонізму та 

невизначеності у торговельних відносинах. Була також створена Всесвітня 

організація торгівлі (СОТ), на яку покладено завдання адмініструвати 

раніше узгоджені угоди та подальшу лібералізацію міжнародної торгівлі [2]. 

Результати дослідження. Протягом останніх десятиріч економісти 

відмічають посилення регіоналізації зовнішньої торгівлі. Посилення 

торговельних зв'язків розвинених країн пояснюється якісним 

удосконаленням міжнародного поділу праці, його переходом на новий 

рівень спеціалізації і кооперування. Менш розвинені країни прагнуть 

розширення внутрішньо-регіональних зв'язків у пошуках ринків збуту для 

товарів, неконкурентоспроможних на ринках розвинених країн.  

Всесвітня торгова організація оприлюднила дані по експорту товарів і 

послуг з країн світу у 2019 році. Про це йдеться в звіті на сайті СОТ. Згідно з 

оцінкою СОТ, світова торгівля товарами за 2019 рік зросла на 3,0%. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/vto-prognoziruet-zamedlenie-mirovoy-torgovli-1554209437.html
https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm
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Перше місце в рейтингу експорту товарів посідає Китай - 2487 млрд 

доларів з часткою у світовому експорті 12,8%. На другому місці США - 1664 

млрд доларів (8,5%), на третьому Німеччина - 1561 млрд доларів (8,0%).  

 

 
 

Рис.1. Країни, що домінують у світовому експорті товарів, 

2019 р. (млрд дол.) 

Джерело: складено автором за [1] 

 

Серед найбільших експортерів світу перші три країни з рейтингу 

(Китай, США та Німеччина) генерують більше експорту, ніж наступні 7 

разом узяті.  

Висновки. Найважливішими характеристиками сучасної міжнародної 

торгівлі є: 

1) Нерівномірність міжнародної торгівлі: 

- домінують три країни (Китай, США та Німеччина), всі інші 

далеко позаду; 

- перші три країни з рейтингу генерують більше експорту, ніж 

наступні 7 разом ($ 5712 млрд проти $ 3960 млрд); 

- найбільший експортер – Китай – має на 32 % більше експорту, 

ніж США, що знаходяться на другому місці. 

2) Кілька країн із десятки найбільших експортерів викликають 

подив: яким чином вони потрапили до списку. Зокрема, Нідерланди, що 

стоять на 5-му місці ($ 723 млрд). Виявляється, що в цій країні випускають 

багато важкої техніки та добувають багато нафти, і ця продукція 

поширюється на міжнародному ринку. 

3) Кілька країн Південно-Східної Азії мають економіку, залежну від 

експорту, і все ж жодна з них не потрапила до верхньої частини списку. До 
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прикладу, більшість одягу в шафах людей – це речі, виготовлені у В’єтнамі, 

Малайзії або Індонезії. Проте жодна з цих країн не подолала рубіж $ 250 

млрд у загальному обсязі експорту. 

4) В Африці лише кілька країн мають достатньо експорту, тому 

інфографіка засвідчує сумну історію розвитку цих економік. 

Політика міжнародної торгівлі у ХХІ столітті здійснюється зовсім  в 

іншому середовищі, ніж раніше. Відбувається ослаблення поточного балансу 

економічних сил, нинішніх лідерів (США та Європейського Союзу), 

розвиваються нові сильні утворення, особливо Китай, Бразилія та Індія, які 

стали лідерами країн, що розвиваються. Також відбувся розвиток 

міжнародної фрагментації (сегментації) виробництва, що принципово змінює 

уявлення про ефекти використання інструментів торговельної політики 

(традиційний захист імпорту може стати непрямим експортним податком, 

при цьому більше акцентується на впливі економічної політики на 

торговельні витрати).  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ У ЗОВНІШНІЙ 

ТОРГІВЛІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА США) 

 

Вступ. На сьогодні відбувається активний процес перерозподілу 

світового ринку, на якому провідні держави світу, зокрема США, Китай, 

Німеччина, все активніше співпрацюють з країнам, які розвиваються та 

виконують для перших роль сировинного ресурсного середовища. В 

українській економіці останніми десятиліттями спостерігається інтенсивне 

запровадження політки лібералізації, однак такі процеси супроводжуються 

ризиками втрати можливості здійснювати на хід економічних процесів не 

тільки на міжнародному рівні, а також й на національному. Отже постає 

проблема визначення пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної 

http://data.worldbank.org/
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політики: вільної торгівля, протекціонізм чи поєднання двох напрямів у 

певних співвідношеннях. 

Результати досліджень. Концепція протекціонізму бере свій початок 

ще на етапі первинного накопичення капіталу країнами Західної Європи та 

превалювала в економічній доктрині з кін. XVI ст. до сер. XIX ст. Теоретичні 

засади активної втручання держави, та її правителів у процеси здійснення 

зовнішньої торгівлі з закордонними державами були закладені ще 

меркантилістами, які описували зв’язок між благополуччям країни виключно 

з активним сальдо (балансом) зовнішньоторговельних розрахунків. 

Протекціонізм був стрижнем зовнішньоторговельних доктрини у 

міжнародних відносинах, і був визнаний європейськими державами 

провідним напрямом економічної теорії, зокрема у: Англії, Австрії, 

Португалії, Прусії, Швеції, Франції та Росії [5]. 

Англія з друго- або й з третьосортної країни у сенсі зовнішньої торгівлі 

перетворилась на першокласну державу, а з економіки середнього достатку 

вона стала найбагатшою. Такі зміни відбулись у значній мірі завдяки 

зростанню її колоніальної та загалом морської торгівлі [6]. Серед націй, які 

конструювали кораблі, Англія зайняла провідні позицій і в якості продукції 

кораблебудування, і в ціні збудованих суден і зрештою за масштабами 

відповідного виробництва… Таким чином, в Англії утвердились шанобливе 

та самосвідоме ставлення до науки, промисловості та державних інституцій. 

Своєчасне застосовування виваженого протекціонізму дозволило Англії 

випередити Венецію, держави Ганзейського союзу, Португалію, Іспанію та 

Нідерланди [3]. 

Коли Англія вийшла на провідні позиції у міжнародній та світовій 

торгівлі та за рівнем індустріального розвитку, Лондон почав виступати з 

ініціативами змінити протекціонізм, на лібералізм у міжнародній торгівлі, 

або на так зване, фритридерство (від англомовного поняття «freetrade»).  

В основі теорій фритредерства покладено, відому в історії економічної 

науки, теорію «абсолютних переваг» Адама Сміта та теорію «порівняльних 

витрат»на виробництво, за авторством  Девіда Рікардо. Згодом ці теорії 

абсолютних та відносних перевагбули підкріплені теоретичними 

напрацюванняв аспекті факторів виробництва та їхнього співвідношення 

(теорія Хекшера – Оліна), а також теоретичними напрацюваннями Столпера 

таСамуельсона, та роботами і теоретичними умовиводами нобелівських 

лауреатів у галузі економіки, багатьох вчених-економістів [4, с. 159 – 168].  

Велика Британія. Країна класиків економічних теорій вільної торгівлі 

не раз сама обмежувала вільну торгівлюз метою захисту національних ринків 

та робочих місць. Мова йде про обмеження у використанні робочої сили поза 

межами національних кордонів національними компаніями. Свідченням чого 

були протести 2009р., які стосувались використання іноземних, 

зокремаіталійських та португальських робітників на нафтопереробних 
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підприємствах компанії «Роял Дач Шелл» [2]. Популярності набув лозунг: 

«Британські робочі місця для британських робітників». Водночас, загально 

відомо те, що Об’єднане Королівство відкрило двері для сотень тисяч 

польських робітників, які закривали вакансії у тих сферах економіки, які не є 

престижними для британців. 

Яскравим прикладом проявів протекціонізму можуть слугувати 

контрольні функції держави у сфері регулювання участі закордонних 

інвесторів в управлінні англійськими національними компаніями. Коли у 

1988 році суверенний фонд Кувейту купив понад 20% частки компанії 

«Бритіш Петролеум», уряд Великобританії, змусив його скоротити власний 

пакет до 9,9%, тому що непокоївся через зростання впливу іноземної 

державної структури на одну з провідних національних енергетичних 

компаній Британії та світу [1].   

США. Найпотужніша економіка світу за показником номінального 

ВВП активно використовує заходи, що спрямовані на захист національного 

ринку і на розширення власного впливу на міжнародні ринки. До прикладу, 

нижня палата американського парламенту ще багато років тому просувала 

норму щодо використання продукції американського походження у галузі 

виробництва сталі, коли мова заходить про програми державного 

фінансування. Використовувати у виробництві сталь іноземних виробників 

можна було лише за умови, коли при цьому проект ставав дешевшим 

щонайменше на чверть – 25%. 

Висновки. Очевидно, що протекціоністські методи XXI століття є 

суттєво відмінними від методів раннього меркантилізму. Виявляють дані 

методи себе в таких особливих формах, як субсидії, заохочення споживачів 

до купівлі національної продукції, пакетах кон'юнктурних заходів і т.д. 

Протекціоністські заходи, що застосовуються промислово розвиненими 

державами, втілюють інтереси, насамперед, потужних транснаціональних і 

навіть національних компаній, які зазвичай здійснюють ринкову експансію, 

поділ, і перерозподіл ринків постачання та збуту, подекуди сировинних, та 

промислових товарів, послуг і капіталів [6]. Подібні дії, формально повинні 

стримуватись законодавчими актами національного законодавства багатьох 

країн, проте вплив ТНК у міжнародній торгівлі у багатьох сферах, за деякими 

винятками, є доволі значним. 
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ РАННІМ ТА ПІЗНІМ 

МЕРКАНТИЛІЗМОМ 

 

Вступ. Меркантилізм є першою концепцією доринкової економічної 

теорії, який зародився у Західній Європі на початку XVII ст. на підґрунті 

розпаді феодалізму і зародження капіталізму.  

Загалом у своїй еволюції меркантилізм пройшов два основні історичні 

етапи, це: 

 ранній меркантилізм (розвиток теорії грошового балансу й 

утвердження монетарної системи). Найбільш відомими представниками були 

англієць В. Стаффорд (1554-1612), італійці Г. Скаруффі (1519-1584), Б. 

Даван-цаті (1529-1606); 

 пізній меркантилізм (розвиток теорії торговельного балансу й 

утвердження мануфактурної системи). Найбільш відомими представниками 

були англієць Т. Мен (1571-1641), французи Ж.Б. Кольбер (1619-1683), А. 

Монкретьєн (1575-1621), італієць А. Серра (XVI-XVII ст.). 

Результати досліджень. Виникнення раннього меркантилізму 

пов’язане з початком епохи великих географічних відкриттів, а його розвиток 

тривав до середини XVI ст. 

У період зростання товарообігу (XIV-XV ст.) країни Західної Європи 

зіштовхнулись з нестачею золотих та срібних монет. В той же час Італія та 

Португалія, які були достатньо забезпеченими золотими та срібними 

грошима, зайняли провідні позиції у світовій торгівлі чим саме активізували 

свій економічний розвиток. Відповідно це сформувало уявлення, що 

вирішальним чинником нарощування національного багатства є наявність в 

країни  дорогоцінних металів [1, с. 90 – 93]. 
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Автор «Трактату про походження, природу, юридичне підґрунтя та 

зміну грошей» Ніколь Орезм у другій половині XIV  ст. зазначав, що 

перетворення металу у гроші відбулось лише завдяки його фізичним 

властивостям до зносостійкості та легкості обміну [4]. 

У XV- XVI ст. розпочалось знецінення одних грошей і підвищення 

вартості інших, які в свою чергу витісняли з ринку перші (неповноцінні і 

повноцінні гроші). Неминучим наслідком стало зростання цін, переміщення 

повноцінних грошей за межі країни і їх накопичення у вигляді скарбу. 

Головною ідеєю ранніх меркантилістів була політика накопичення 

золота та срібла у країні через жорстку регламентацію грошового обігу й 

зовнішньої торгівлі. Постійно зростало завдання збільшення видобутку 

дорогоцінних металів (золота і срібла), а також збільшення надходження 

грошей з-за кордону через активну стимуляцію продажу товарів за 

максимально високими цінами. Одночасно діяльність іноземних купців 

підлягала строгому контролю [2]. 

В Англії ранній меркантилізм знайшов відображення у цілому 

комплексі законів, які регулювали зовнішню торгівлю: 

1. «Закон витрачання» відповідно до якого іноземні купці всю свою 

виручку мали витрачати на території Англії; 

2. «Закон нишпорок» (за приїжджими купцями прикріплювалися 

детективи, які мали стежити за дотриманням ними усіх норм). 

При цьому державні чиновники стягували мито з кожної торговельної 

угоди, а зупинятись купець мав право лише у призначеному владою 

помешканні, господар якої контролював усі торговельні операції гостя. 

Для збільшення збуту продукції вітчизняними риболовами королева 

Англії Єлизавета ввела піст на м’ясо (два рази в тиждень), а мертвих можна 

було ховати лише у одязі з вовни, який виробляли англійські мануфактури 

[5]. 

Однак рекомендації раннього меркантилізму не забезпечили високого 

економічного розвитку  в європейських країнах, який зазнав суттєвих змін у 

середині XVI ст.  

Великі географічні відкриття через приплив золота і срібла з Америки 

змінили усвідомлення про економічну політику держави. На заміну доктрині 

грошового балансу прийшла доктрина торговельного балансу, яку висунули 

пізні меркантилісти. 

Мануфактурна система, або так званий пізній меркантилізм, виникла у 

другій половині XVI ст. та досягла розквіту в XVII ст.  

На думку пізніх меркантилістів основним джерелом збагачення нації 

виступала зовнішня торгівля, а основним завданням стало забезпечення 

перевищення вартості експортованих товарів над імпортованими [3, с.120 – 

122]. 
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 Пізні меркантилісти відмовились від заборони вивезення грошей, 

обмеження імпорту товарів та  жорсткого регулювання грошового обігу, 

натомість вони ставили наступні завдання: 

1. збільшення експорту через нарощування національного виробництва, 

яке мало працювати на власній або ж дешевій імпортній сировині; 

2. розвиток посередницької торгівлі, яка мала бути спрямована на те, 

щоб торговці купували дешевше в одній країні і продавали дорожче в іншій.  

Таким чином, пізні меркантилісти сформували політику 

протекціонізму, яка спрямовувалась на досягнення позитивного 

торговельного балансу та захоплення зовнішніх ринків.  

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що головною 

ідеєю ранніх меркантилістів була політика накопичення золота та срібла у 

країні через жорстку регламентацію грошового обігу й зовнішньої торгівлі, а 

на думку пізніх меркантилістів основним джерелом збагачення нації 

виступала зовнішня торгівля, а основним завданням стало забезпечення 

перевищення вартості експортованих товарів над імпортованими. 
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методології протекціонізму стала епоха меркантилізму. Пізні меркантилісти 

вважали, що в основному розвиток національної економіки залежить від 
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інтенсивності товарного обігу. З цією метою держави заохочували розвиток 

промисловості, яка виробляла товари для експорту та розширювали 

мореплавство, отже таким чином зародилася політика протекціонізму [7]. 

Така політика проявлялась у тому, що держава запроваджувала високі мита, 

які поширювались на ввезення іноземних конкурентних товарів, а також  на 

вивезення сировини, яку можна було використовуватися всередині країни. 

Водночас, держава заоохочувала експорт деяких вітчизняних товарів [6]. 

Результати досліджень. Основоположник теорії протекціонізму Томас 

Ман у своїй праці «Багатство Англії у зовнішній торгівлі, чи баланс нашої 

зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства» зазначав: «Для багатства 

нації ми маємо постійно дотримуватись такого правила: щороку продавати 

іноземцям товарів на суму більшу, ніж ми купляємо у них». Отже, можна 

зробити висновок, що головною метою протекціонізму є сприяння 

нагромадженню в державі фінансового капіталу, який буде основою 

подальшого економічного розвитку [5, с. 110 – 120].   

Саме в праці Т.Мана вперше системно представлено низку засобів 

збільшення вивозу товарів національного виробництва і обмеження ввозу 

іноземних, які умовно можуть бути згруповані у такі блоки (табл. 1.) 

Таблиця 1 - Основні засоби протекціонізму за Т.Маном * 

Група засобів Методи 

Екстенсивні - обробка та освоєння більшої кількості земель, 

вирощування культур, які ввозяться з-за кордону; 

- розширення власного товарного виробництва. 

Інтенсивні - раціональне використання природних ресурсів, що 

збільшило б їхній вивіз за кордон;  

- розвиток спекулятивної торгівлі;  

- вивезення капіталу з країни. 

Інфраструктурні - розвиток власної транспортної інфраструктури 

(транспортування товарів до імпортера власними 

засобами);  

- розвиток наявного транзитного потенціалу; 

- створення мережі складів. 

Податково-цінові - законодавче закріплення використання лише 

вітчизняних продуктів легкої та харчової промисловості;  

- зниження ціни та підвищення якості вітчизняної 

продукції; 

- безмитний вивіз товарів, які виробляються з іноземної 

сировини;  

- зниження податкового тягаря на вітчизняні та 

іноземні транзитні товари 
*Джерело: [1-4] 

На ранніх етапах розвитку протекціонізму його значення було дещо 

вузьким, однак ідеї італійського економіста Антоніо Серра достатньо широко 
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обґрунтовували концептуальні ідеї економічного розвитку. За його 

твердженнями державна підтримка розвитку провідних галузей (чи регіонів) 

господарства стимулює розвиток інших галузей (чи регіонів), котрі 

відстають, а це створює ефект загального розвитку національної економіки 

[5, с. 189 – 201]. 

Італійський вчений вияви парадокс згідно з яким регіони (держави), які 

володіють великою кількістю природних ресурсів мають нижчий рівень 

інтенсивності розвитку порівно з біднішими на ресурси регіонами 

(державами), тим самим обґрунтував необхідність використання інших 

альтернативних заходів для економічного розвитку: застосування 

ефективного розподілу а локацію ресурсів та підвищення продуктивності їх 

використання, нарощування продуктивності праці тощо. Однак ідеї А. Серра 

знайшли своє втілення лише на початку ХІХ ст., до того часу 

концептуальною ідеєю розвитку національної економіки було накопичення 

грошей. Саме в цей період активно розвиваються ідеї фритдерства (вільної 

торгівлі) [5, с. 105 – 107]. 

Уперше інтерпретація змістовного тлумачення даного поняття 

зустрічається у працях Г.Кері та О.Гамільтона , які розглядали протекціонізм 

не лише крізь призму торговельних обмежень, а як політику економічного 

націоналізму.  

Суттєвий вплив на формування теоретичних і методологічних засад 

протекціонізму другої половини ХІХ ст. здійснили вчені німецької 

історичної школи. Зокрема, Ференц Ліст розробив концепцію «виховного 

протекціонізму» та вважав протекціонізм як систему промислового 

виховання нації, яка має бути спрямована на забезпечення високої 

конкурентоспроможності вітчизняної промисловості.  З другої половини ХІХ 

ст. розширення змістовного наповнення категорії «протекціонізм» додаючи 

до цього поняття не лише зовнішньоторговельну політику, ай національну 

економічну політику. Державне багатство у цьому вираженні розуміється не 

лише як позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, а насамперед його основою 

стає розвиток національного виробництва. 

Висновки. Отже, на зміну у тлумаченні протекціонізму вплинув цілий 

ряд чинників: 

- значні економічні диспропорції у інтенсивності розвитку країн; 

- формування впливових міжнародних організацій, які 

підтримували промислово розвинені країни; 

- глобальна фінансово-економічна криза. 
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Незважаючи на підвищену увагу до проблематики формування 

об’єднаних територіальних громад з боку теоретиків і практиків, 

загальноприйнятого чіткого визначення вони дотепер не отримали, а 

уявлення про передумови та критерії їх виникнення, подані у працях 

дослідників, є переважно інтуїтивними і доволі розмитими.  

Неоднозначними залишаються також погляди законотворців на 

сутнісні характеристики ОТГ, адже децентралізація стала своєрідною 

квінтесенцією бачення даної, на наш погляд, складної економічної дефініції. 

Фахівці тих чи інших галузей науки роблять наголос на окремих аспектах, які 

більшою мірою відповідають специфіці їхнього предмета, можливостям 

категоріального апарату та завданням дослідження. Відтак, теоретична 

інтерпретація підходів до трактування ОТГ характеризується певним 

плюралізом поглядів, підходи демонструють неузгодженість, 
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фрагментарність і свідчать про недостатність наукового апарату 

дослідження, а її визначення є недопрацьованим і потребує комплексного 

підходу, оскільки чинна соціально-економічна конструкція такого 

багатоаспектного явища не витримує критики і вимагає подальшого 

наукового пошуку. До того ж, парадоксальність нинішніх реалій, яка 

пояснюється досвідом запозичення кліше реформ високорозвинутих країн, 

без належної апробації і прогнозу наслідків їх імплементації, актуалізує 

дослідження ОТГ, значимість якого очевидна. Також дослідницький інтерес 

до феномену ОТГ зумовлений низкою чинників науково-теоретичного, 

суспільно-практичного та соціально-економічного характеру. Домінуючим є 

тенденція зниження ролі держави в Україні, яка закумулювавши левову 

частку повноважень і фінансових ресурсів на їх виконання, стала 

бездіяльною по мірі неможливості їх реалізації. Не останнім аргументом є 

реформа місцевого самоврядування і децентралізація, що є вимогою 

сьогодення, активізація демократичних перетворень на засадах побудови 

свідомого громадянського суспільства, використання партисипативного 

управління у розбудові територіальних громад, посилення місцевих ініціатив 

та культивування соціально-економічної єдності в контексті перерозподілу 

повноважень, забезпечення бюджетної спроможності, фінансової 

самостійності. Показово, що у Конституції України [2], та у ЗУ «Про 

співробітництво територіальних громад» (від 17.06.2014 р. 1508-18) [3], «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (від 05.02.2015 р. 157-19) 

[4], «Про засади державної регіональної політики» (від 05.02.2015 р. 156-

VIII) [5], Бюджетному кодексі України, зі змінами, прийнятими Верховною 

Радою України (від 10.02.2015 р. 156-VIII) [6], Концепції реформування 

місцевого самоврядування [7] та Плані її реалізації, Методиці формування 

спроможних територіальних громад, затвердженій постановою Кабінету 

Міністрів України (від 08.04.2015 р. 214) [8] перманентно вживається термін 

«об’єднана територіальна громада», але його визначення у жодному із них не 

наводиться. Наукові публікації за даною проблематикою обмежуються 

роз’ясненням положень законодавства та відповідними коментарями і 

характерні для права та державного управління, а в економічній і фінансовій 

літературі вони практично відсутні. Враховуючи зазначене, проаналізуємо 

існуючі підходи до визначення ОТГ. Згідно енциклопедичного словника з 

державного управління, «об’єднання територіальних громад означає 

соціально-політичне територіальне утворення, що виступає територіальною 

спільнотою людей – суб’єктів місцевого самоврядування і низовою 

одиницею в системі територіального поділу» [9]. Таке визначення є досить 

вузьким, оскільки не висвітлює глибинні основи і мету об’єднання, а тому не 

розкриває сповна її сутність. Так, А. Переверзєва розглядає об’єднану 

територіальну громаду як систему, яка складається з низки взаємопов’язаних 

елементів, таких як людські, земельні, капітальні ресурси, що перебувають у 
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взаємодії [10]. Проте таке трактування потребує пояснення в частині 

критеріїв виокремлення елементів ОТГ як системи, а також додаткового 

уточнення капітальних ресурсів. Водночас, на нашу думку, у поданій 

інтерпретації сутність ОТГ взагалі не розкрита. Науковообгрунтовано з 

акцентом на економічній квінтесенції та функціональному призначенні, 

подають визначення ОТГ Т. Куценко і Є. Дударенко, наголошуючи, що 

«…формування базового рівня місцевого самоврядування – спроможних, 

ефективних, здатних до розвитку об'єднаних територіальних громад, яким 

можна передати повноваження, ресурси і відповідальність, що означає 

самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого 

значення в інтересах їх жителів, тобто забезпечувати належний рівень освіти, 

культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального 

господарства та ін.» [11].  

У такому формулюванні автори зосереджують основну увагу на меті й 

завданнях об’єднання територіальних громад, однак не розкривають сповна 

економічну сутність, фінансові умовиїх об’єднання та не виокремлюють 

джерела формування власних ресурсів з метою вирішення питань місцевого 

значення в інтересах жителів ОТГ. П. Саєнко при дослідженні теоретичних 

засад формування стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади 

взагалі не акцентує увагу на висвітленні її сутності, проте зазначає, що 

об’єднання як процес спрямований виключно на створення спроможних 

громад, тих, які забезпечать для своїх мешканців якісний рівень життя. Саме 

економічна ефективність, вказує П. Саєнко є однією з головних цілей 

проведення об’єднання територіальних громад [12]. Ю. Ковальчук розуміє 

цю дефініцію як «створене згідно із законом добровільне об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ та міст, яке є первинною (базовою) 

одиницею і системі адміністративно-територіального устрою та спроможне 

самостійно або через органи вирішувати питання місцевого значення» [13]. 

Щоправда автор не конкретизує питань місцевого значення та джерел чи 

шляхів їх вирішення. Досліджуючи економічну сутність ОТГ, зауважимо, що 

ключовим у цьому словосполученні є термін «об’єднана», який має декілька 

значень.  

Із організаційної точки зору – це наслідок згуртування і єднання, 

означає з’єднана в єдине ціле, зведена до купи [14]. Згідно синонімічного 

словника вживається у значенні організована, спільна, колективна, 

колегіальна [15]. Як бачимо, «об’єднана» відбиває передусім відчуття 

спільного, організованого, згуртованого. В економічній площині це 

проявляється у єдності економічного потенціалу, фінансових ресурсів, 

території, власності, відповідальності і контролю, що повинно бути 

враховано у сучасному змістовому наповненні базової для нашого 

дослідження дефініції «об’єднана територіальна громада». ОТГ є суб’єктом 

системи місцевого самоврядування, і, як суб’єкту, їй властиві об’єктивне 
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усвідомлення дійсності та спроможність до свободи вибору дій на основі 

цілераціональності. Культивування суб’єктності ОТГ здійснюється на 

засадах добровільного об’єднання та формування внаслідок такого 

об’єднання виключно спроможних ОТГ. Як зазначає О. Кириленко: 

«важливим елементом реформи місцевого самоврядування в Україні є 

об’єднання територіальних громад. Основна мета цього процесу полягає у 

формуванні спроможного базового елементу місцевого самоврядування…» 

[16]. Отже, враховуючи законодавчі колізії, епізодичні дискусії у науковій 

літературі щодо визначення терміна «об’єднана територіальна громада», а 

також результати синергетичного методологічного інструментарію її 

пізнання через призму первинності економічного підґрунтя й соціально-

економічної самоорганізації запропонуємо новий концепт осягнення 

економічної сутності ОТГ, повне розкриття якої можливе лише у єдиному 

комплексному підході. Відповідно, ОТГ – це спроможна соціально-

економічна система із самостійно сформованими органами місцевого 

самоврядування, інтегрована локально, територіально, економічно і 

фінансово, здатна на основі різнорівневих зв’язків між її елементами 

забезпечити функціонування й розвиток інфраструктури та зростання 

суспільного добробуту.  

Висновки. Сформульоване власне бачення досліджуваної дефініції, на 

нашу думку, є спробою запропонувати її наукове трактування як 

комплексного репрезентанта соціально-економічної самоорганізації, 

спроможного переформатувати систему місцевого самоврядування, 

перекроївши адміністративно-територіальний устрій з дотриманням 

добровільності й забезпеченням спроможності в рамках чинного 

законодавства. Як слушно наголошує С. Саханенко, «територіальні громади 

не можуть бути примусово об’єднані або скасовані у зв’язку із 

вдосконаленням державою свого адміністративно-територіального устрою» 

[17]. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що дискусії у визначенні дефініції 

«об’єднана територіальна громада» певною мірою є джерелом подальшого 

розвитку науки про місцеве самоврядування, каталізатором реалізації 

реформи децентралізації влади, рушійною силою у перетворенні ОТГ на 

ключову одиницю забезпечення економічних зрушень в Україні. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 
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В Україні 2014 р. ознаменувався початком реформування системи 

місцевого самоврядування, що передбачало створення спроможних 

об’єднаних територіальних громад як низової локальної адміністративно-

територіальної одиниці та фінансову децентралізацію з переданням на 

місцевий рівень відповідних повноважень і ресурсів. 

Головним завданням реформування стало викоренення залишків 

радянського командно-адміністративного типу управління та формування 

самодостатніх і спроможних адміністративно-територіальних одиниць у 

плані як фінансового забезпечення, так і адміністративно-управлінських 

повноважень. 

Основним категоріальним поняттям, навколо якого розгортаються 

дослідження та оцінювання рівня спроможності громад, є “фінансова 

спроможність територіальної громади”, під якою будемо розуміти здатність 

територіальної громади як суб’єкта соціально-економічних відносин 
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акумулювати фінансові ресурси та забезпечувати відповідний рівень 

конкурентоспроможності на основі оптимального перерозподілу та 

використання наявних ресурсів, а також забезпечувати фінансову та 

економічну стабільність у довгостроковій перспективі. Дослідження та 

оцінювання фінансової спроможності територіальної громади проводяться на 

основі аналізу фінансових показників, дієздатності та стійкості 

територіальної громади. Таким чином, фінансова спроможність 

територіальної громади може розглядатися, поперше, як результат 

достатнього, результативного і стабільного фінансового забезпечення 

регіонального розвитку, а по-друге, як передумова формування його 

конкурентних переваг [2]. 

Станом на 1 січня 2020 р. в Україні функціонувало 10278 сільських рад, 

які репрезентували інтереси жителів 28441 населеного пункту. Отже, 18163 

сільські адміністративно-територіальні одиниці не є самоврядними, оскільки 

громади даних територій не впливають на власний розвиток [3]. Крім того, 

більшість цих громад не спроможні фінансово забезпечити своє існування та 

прогрес у соціальній та економічній сферах. Відповідно до реформи, яка 

передбачає вирішення даних питань, обласні ради схвалили, а Кабінет 

Міністрів України затвердив перспективні плани для 23 областей, крім 

Закарпатської, 793 громади створили 159 об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ), отримавши при цьому відповідні ресурси та повноваження. 

Сформовані в Україні ОТГ значно відрізняються за чисельністю 

жителів і кількістю населених пунктів. Таке становище зумовлене рядом 

прорахунків у затвердженій Кабінетом Міністрів України методиці їх 

формування. 

Аналіз показує, що фінансові умови життєдіяльності ОТГ з різною 

чисельністю населення істотно відрізняються. У територіальних громад, 

чисельність жителів яких не перевищує 3 тис. осіб, показник власних доходів 

на одного мешканця є найнижчим - 1194,23 грн. В об’єднаних громадах з 

чисельністю населення 3-5 тис. осіб середнє значення власних доходів у 

розрахунку на 1 особу становить 1424,48 грн. Проте таке високе значення 

показника є дещо суб’єктивним, оскільки в основному зумовлене надвисоким 

значенням показника в одній з громад. Без нього середній показник власних 

доходів в ОТГ з кількістю жителів 3-5 тис. осіб становить 1159,51 грн. Отже, 

фінансова спроможність громад з чисельністю населення до 5 тис. мешканців 

є набагато нижчою, ніж у більших за кількістю населення громадах. У 

громадах з населенням понад 5 тис. мешканців питомі показники власних 

доходів є вищими, причому від збільшення кількості населення в громадах 

цей показник уже мало залежить. 

Зазначимо, що громади в гірських районах характеризуються низькою 

дохідністю. Наприклад, у Верхнянській ОТГ Івано-Франківської області та 

Вільховецькій ОТГ Закарпатської області показники власних доходів на 
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одного жителя становлять, відповідно, 272 грн. та 351 грн. (19,73% та 25,46% 

від середнього значення по групі), що й зумовило більш низький показник 

середнього значення доходів у групі громад з населенням 10-15 тис. осіб. 

Отже, формування спроможних територіальних громад на добровільній 

основі не можна охарактеризувати як особливо вдале. При об’єднанні громад 

потрібно чітко дотримуватися визначених принципів і критеріїв формування 

ОТГ, не допускаючи надто великих відхилень у параметрах їх 

демографічного та просторового потенціалів, що спричиняє значну 

фінансово-бюджетну диференціацію громад і ускладнює процеси 

бюджетного регулювання та вирівнювання. Кількість жителів прямо впливає 

на фінансову спроможність ОТГ. В об’єднаних територіальних громадах з 

чисельністю мешканців 1-3 тис. осіб рівень фінансової незалежності (який 

визначається як співвідношення власних ресурсів місцевих бюджетів 

територіальних громад і доходів місцевих бюджетів (з урахуванням 

міжбюджетних трансферів) і показує рівень фінансової самостійності 

бюджетів на локальному рівні) становить 75,32%, приблизно такі самі 

показники і у громадах з чисельністю 3-5 тис. і 5-10 тис. осіб (відповідно, 

75,16% і 76,34%). Істотний приріст є помітним у громадах з населенням 

понад 10 тис. осіб (7-8%), а при подальшому збільшенні чисельності 

мешканців громад приріст показника фінансової незалежності є незначним. 

Формування ОТГ супроводжується крім фінансової автономізації 

реорганізацією адміністративно-управлінського апарату, що прямо впливає 

на зміну обсягів видатків на утримання відповідного апарату. При аналізі 

витрат на управлінсько-адміністративний персонал в ОТГ можна виокремити 

такі основні тенденції: 

- чим більшою є територіальна громада, тим меншою буде частка 

витрат на утримання службовців ОТГ у загальних видатках місцевого 

бюджету (в громадах з кількістю жителів 1-3 тис. осіб вона становить 

36,28%, тобто перевищує 1/3 всіх видатків, а в громадах з населенням 15 тис. 

осіб і більше - у середньому 16,5%); 

-у великих громадах та сама кількість службовців обслуговує більше 

мешканців; таким чином, досягається більш ефективне використання праці 

управлінського персоналу та, відповідно, знижується вартість соціальної 

послуги. В ОТГ з кількістю жителів 1-3 тис. осіб на одного держслужбовця 

припадає 144 мешканця, а в ОТГ з 15 тис. осіб і більше - 354 мешканця. 

Проте слід розуміти, що збільшення навантаження на одного держуправлінця 

може зумовити зниження якості надання соціальної чи управлінської 

послуги, виникнення деяких незручностей для мешканців громади. З огляду 

на це можна сказати, що найефективнішими за співвідношенням “ціна - 

послуга - якість” будуть громади з чисельністю мешканців 10-15 тис. осіб. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРОДУКЦІЇ У СФЕРІ АПК 

 

Вступ. Основою конкуренції, її рушійною силою є 

конкурентоспроможність продукції. Тому складовими чинниками, які 

повинні сприяти зміцненню конкурентного середовища в економіці України, 

є проведення заходів щодо формування конкурентоспроможності економіки 

України. Посилення конкурентних відносин в сучасній системі 

господарювання стане каталізатором створення ефективних ринкових 

механізмів, роль яких зводиться до формування конкурентних переваг 

певної продукції тієї чи іншої галузі в національній економіці. [1] 

Результати дослідження. Стратегія побудови ринкової економіки в 

сучасний період пов’язана з постановкою і вирішенням актуального питання 

– формування конкурентоспроможності виробництва і галузей економіки на 

національному рівні. Замкнутість командно-адміністративної системи 

створювала вигляд “ефективного” та “неконкурентоспроможного” 

виробництва, а визначення ж останнього сприймалося як елемент 

капіталізму. [2] 
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Депресійно-кризовому стану, що виник на початку 90-их років, 

передувала зміна механізмів управління економікою, яка базувалася на 

відмові від планових та швидкий перехід до саморинкових механізмів 

регулювання. Суттєвих покращень не дали інституціональні перетворення в 

галузях національної економіки, оскільки процеси, які прискореними 

темпами розвивалися, були невідворотними. Водночас і десятирічний досвід 

формування теоретичних і методологічних засад ринкових механізмів не 

сприяв істотному підвищенню конкурентоспроможності галузей 

національної економіки, зокрема галузі переробки зерна в умовах 

всепоглинаючого масштабу міжнародної конкуренції, яка в багатьох 

випадках носить на сьогоднішній день глобальний характер.  

Динамічний і безперервний розвиток конкуренції, який досягає 

великих масштабів на світовому ринку, ставить питання, якими саме 

критеріями керуватись виробникові для досягнення переваг в національному 

конкурентному середовищі? Як потрібно розвиватися сфері АПК для 

досягнення конкурентоспроможності цих секторів і їх продукції на 

національному рівні в умовах вступу до СОТ? 

З метою комплексного підходу до дослідження проблеми 

конкурентоспроможності представлена схема взаємозв’язку між її рівнем, 

рівнем її потенціалу і механізмом конкуренції (рис.1.1.). 

 

 
Рис. 1.1. –  Залежність рівня конкурентоспроможності від потенціалу  

конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції. 

 

Як видно з наведеної схеми, рівень конкурентоспроможності залежить 

від наявного її потенціалу та використовуваного механізму конкуренції.  

Стосовно розвитку і підвищення конкурентоспроможності переробки 

зерна ця проблема є актуальною. Проте до сьогодні залишаються  

невирішеними чимало питань, що стосуються сутності, напрямків і стратегії 

розвитку АПК в системі національної конкурентоспроможності економіки 
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України. Розмаїтість поглядів і думок серед вітчизняних і зарубіжних 

вчених є вагомим доказом посилення актуалізації вивчення цих питань 

серед  науковців і спеціалістів. 

В результаті проведеного аналізу літературних джерел і послідовного 

розкриття дефініції даного терміну, визначимо, що конкурентоспроможність 

АПК – це здатність формування, розвитку і діалектичної взаємодії ринкових 

компонентів, які спрямовані на створення конкурентного середовища, 

визначають успіх галузі на певному ринку при скоординованих і адекватних 

діях держави в умовах невизначеності і непередбачуваності у збуті 

продукції.  

Розробка і оцінка діяльності конкурентів у певному секторі в 

прогнозних цілях потребує значно глибшого аналізу як результативних 

показників, так і низки інших показників, які в своїй сукупності при 

детальному дослідженні їх дії мають вагомий вплив на стан справ у галузі.  

Важливим напрямком подальшого розвитку і підвищення 

конкурентоспроможності АПК в сучасних умовах є більш широкий і 

розгалужений розвиток асортиментної політики на зернопереробних 

підприємствах для більш повної інтеграції виробника і споживача. Вона 

базується на визначенні набору асортиментних груп, які є найбільш 

необхідними і економічно вигідними для виробника і споживача в певному 

періоді, а також охоплює два напрямки: співвідношення видів продукції, яка 

виробляється. [3.] 

Відзначимо, що конкурентоздатність асортиментної політики не 

обмежується постійною видовою різноманітністю продукції, а формується з 

урахуванням положень концепції життєвого циклу і завжди включає 

інноваційні розробки.  

Розглядаючи теорію асортиментної політики щодо виробництва різних 

видів продукції доктор економічних наук А.М. Асаул рекомендує інтеграцію 

асортиментної політики вирішувати на розв’язанні таких завдань: найбільш 

повне задоволення диференційованого споживчого попиту; оптимізація 

сукупних фінансових результатів; ефективне використання інноваційного 

потенціалу виробника; залучення ширшого кола споживачів; поєднання 

принципів менеджменту та маркетингу і забезпечення росту 

конкурентоспроможності АПК.  

При обґрунтуванні стратегічних засад розвитку галузей національної 

економіки, зокрема АПК і всіх його секторів (виробництво – переробка – 

збут), необхідно передбачати чітку орієнтацію на міжнародний ринок. Для 

цього необхідно здійснити низку інноваційно-інвестиційних перетворень на 

галузевому та національному рівні  Основними засадами, якими повинні 

керуватися дана галузь в конкурентному середовищі, є поступова адаптація 

всіх її сегментів до умов, які існують на світовому ринку. [4.] 
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Висновки. Таким чином, тільки за умови виконання всіх необхідних 

завдань, в першу чергу наближення всіх виробничих параметрів АПК до 

світових стандартів, трансформування і побудова нових гнучких механізмів 

управління галузями дасть можливість істотно підвищити 

конкурентоспроможність продукції АПК, не тільки на національному, але й 

на міжнародному рівні.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Обов'язковим елементом ефективної підприємницької 

діяльності виступає розуміння та використання концепції маркетингу в 

управлінні аграрним підприємством. Якість маркетингової діяльності в 

управлінні визначальна, оскільки зумовлює високоприбуткову діяльність 

підприємства. 

Дослідження аграрних підприємств України підтверджують, що 

впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, проте 

повною мірою ще не використовуються всі діючі форми управління 

маркетинговою діяльністю, що забезпечувало б конкурентоспроможність 

аграрних підприємств, адаптацію до постійних змін зовнішнього середовища 

і кон'юнктури ринку, стабільності умов господарської діяльності. 

Тому існує наявна потреба розглянути шляхи вдосконалення 

маркетингової діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах. 
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Результати дослідження. Маркетинг на аграрному підприємстві 

відрізняється від інших галузевих видів маркетингу тим, що агробізнес 

зумовлюється специфічними особливостями сільськогосподарського 

виробництва. У той же час, існують чинники, які ускладнюють застосування 

маркетингу у сільському господарстві. 

М. Лобанов і С. Григор'єв виділяють такі особливості маркетингу 

аграрних підприємств [1]: 

1. Залежність пропозиції сільськогосподарської продукції від погодних 

умов, що обмежує можливості контролю з боку сільськогосподарського 

виробника за кількістю та якістю продукції. 

2. Розбіжності щодо робочого періоду та періоду виробництва. 

3. Сезонність виробництва та одержання продукту, що зумовлює 

специфіку маркетингового забезпечення вивчення ринку збуту і просування 

продукту до кінцевого споживача. 

4. Значні обсяги виробництва та наявність продукції, яка швидко 

псується. 

5. Виробництво одного виду продукції багатьма товаровиробниками, 

кожний з яких має незначну частку на ринку. 

6. Зосередженість споживача сільгосппродукції, що зумовлює 

необхідність організації і збуту через різного роду посередників. 

Вищеперераховані особливості маркетингової діяльності в АПК 

можуть бути зведені, по-перше, до технологічних особливостей аграрного 

виробництва, по-друге, до особливостей споживання продовольства і, по-

третє, до технологічних особливостей реалізації продуктів харчування [2, с. 

186]. 

До шляхів удосконалення маркетингової діяльності аграрних 

підприємств є сенс віднести: 

1. Створення повноцінних сучасних відділів маркетингу. 

2. Розробку і здійснення маркетингової стратегії аграрних підприємств. 

Досвід розвитку аграрних підприємств України свідчить, що 

маркетинговий відділ доцільно формувати на основі постачальницько-

збутових підрозділів. Тоді як сукупність заходів, необхідних для 

трансформації відділу постачання і збуту в маркетинговий, залежить від 

рівня розвитку цих підрозділів. 

Доведено, що серед способів організації збуту та постачання в аграрних 

підприємствах найвдаліший функціональний тип організації постачання і 

збуту. В цих відділах передбачаються спеціальні підрозділи, відповідальні за 

виконання певних функцій: дослідження ринків, планування 

постачальницько-збутової діяльності, управління процесами постачання 

виробництва і збуту товарів, зберігання та облік ресурсів, стимулювання 

збуту товарів. 
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Науковці стверджують, що відділ постачання і збуту повинен 

розташовуватися на одному ієрархічному рівні з планово-економічним 

відділом аграрного підприємства. Керувати таким відділом повинні 

професійно підготовлені фахівці-маркетологи. Поряд із цим робота планово-

економічного та відділу постачання і збуту повинна тісно координуватися з 

обов’язковою умовою обміну інформацією між ними [3, с. 105]. 

У разі відсутності професійно підготовлених маркетологів очолювати в 

сучасних умовах відділи постачання і збуту аграрного підприємства повинні 

фахівці, що володіють питаннями економіки аграрного сектору, основами 

маркетингу, питаннями оперативного й стратегічного управління, а також 

правовими основами функціонування комерційної організації в ринковій 

економіці.  

Більшість сільськогосподарських підприємств не можуть застосувати 

ефективний механізм функціонування служби маркетингу та оперативно 

впливати на виробництво конкурентоздатної продукції і ефективну її 

реалізацію, через недостатню кількість коштів та висококваліфікованих 

спеціалістів. Пропонуємо, як варіант, створити при обласних управліннях 

агропромислового розвитку спеціалізовані маркетингові служби (центри), які 

б надавали допомогу сільськогосподарським підприємствам в питаннях щодо 

збуту продукції та інших маркетингових питаннях. 

Поряд із цим маркетингова діяльність традиційно передбачає 

здійснення процесів обґрунтування і розробки маркетингової стратегії. 

Недостатньо ефективне управління процесом реалізації маркетингової 

стратегії може нейтралізувати можливості зміцнення конкурентних позицій 

аграрного підприємства, що були закладені в розробленій стратегії. У свою 

чергу, розробка і реалізація маркетингової стратегії аграрних підприємств 

виступають ще однією необхідною передумовою вдосконалення 

маркетингової діяльності аграрних підприємств. 

Правильно обрана маркетингова стратегія відносно конкретної 

продукції на кожному етапі може призвести до росту обсягів виробництва, 

збільшенню обсягів продажів, і, відповідно, до зростання прибутку. І 

навпаки, невірний розв’язок може привести аграрне підприємство до 

виникнення збитковості й навіть до банкрутства. 

Вибору найбільш оптимальної стратегії повинно передувати детальне 

вивчення ринку товару, аналіз конкурентного середовища, формування 

пакету прогнозів розвитку ринку й економічне обґрунтування стратегії. 

Ухвалене рішення повинне бути обґрунтоване результатами аналізу, 

розрахунками, а також бути зваженим і своєчасним. Комерційний успіх 

підприємства забезпечує правильно обрана стратегія й політика маркетингу, 

засновані на реальній оцінці потенціалу підприємства, ринкових 

можливостей, правильному виборі моделі організації керування й 

планування маркетингу [4, с. 330]. 
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Таким чином, для кожного виду продукції аграрне підприємство має 

обрати відповідну стратегію, котра забезпечить максимальне задоволення 

споживача, збут продукції та збільшення прибутку. 

Висновки. У сучасних умовах в системі ринкової економіки 

маркетингова діяльність має надзвичайно важливе значення, а в окремих 

випадках першорядне для адаптації й подальшого успішного функціонування 

аграрного підприємства на ринку продовольства. 

Визначальними шляхами вдосконалення маркетингової діяльності 

аграрних підприємств слід вважати створення повноцінного маркетингового 

відділу в аграрному підприємстві, а також розробку і практичну реалізацію 

маркетингової стратегії. 

Сучасне аграрне підприємство повинно мати таку маркетингову 

систему, яка б надавала йому можливість максимально точно планувати 

власну маркетингову діяльність, правильно організовувати роботу відділу 

маркетингу та контролювати ці процеси. Всі напрями вдосконалення 

маркетингу повинні реалізовуватися системно й комплексно. 
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розв’язання яких вимагає від аграрних підприємств підвищення ділової 

активності. 

Нині актуальності набуло питання використання аграрними 

підприємствами сучасного маркетингового підходу, який дозволяє окреслити 

перспективи виходу їх із кризового стану, обрати необхідну стратегію і 

тактику результативної господарської діяльності та продажу товарної 

частини продукції, визначити перспективні напрями подальшого розвитку. 

Нині відбувається зростання обсягів реалізації сільськогосподарської 

продукції аграрними підприємствами. Але для утримання ними стійких 

позицій на ринку таке зростання вважається повільним. У зв’язку з цим 

постає нагальна потреба у формуванні організаційних маркетингових 

структур, які б забезпечували збір, аналіз інформації та проведення 

маркетингових досліджень. Результати їхньої діяльності ставали б основою 

для розробки ефективних управлінських рішень в аграрному підприємстві. 

Доведено, що в аграрних формуваннях доцільно створювати дієві 

спеціальні управлінські структури – відділи маркетингу, тобто повноцінні 

відділи маркетингу, що являє собою один із шляхів удосконалення 

управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств у регіонах 

України. 

Однак створення й організація діяльності відділів маркетингу аграрних 

підприємств – необхідна, але недостатня передумова для забезпечення 

ефективного маркетингового обслуговування галузі сільського господарства 

країни. 

Дослідження підтверджують, що до шляхів удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю аграрних підприємств є сенс віднести: 

– створення повноцінних сучасних відділів маркетингу; 

– розробку і здійснення маркетингової стратегії аграрних підприємств. 

Досвід розвитку аграрних підприємств України переконує, що 

маркетинговий відділ доцільно формувати на основі постачальницько-

збутових підрозділів. Тоді як сукупність заходів, необхідних для 

трансформації відділу постачання і збуту в маркетинговий, залежить від 

рівня розвитку цих під-розділів. 

Доведено, що серед способів організації збуту та постачання в аграрних 

підприємствах найвдаліший функціональний тип організації постачання і 

збуту. В цих відділах передбачаються спеціальні підрозділи, відповідальні за 

виконання певних функцій: дослідження ринків, планування 

постачальницько-збутової діяльності, управління процесами постачання 

виробництва і збуту товарів, зберігання та облік ресурсів, стимулювання 

збуту товарів.  

Ефективна його робота можлива, якщо відділ постачання і збуту, 

планово-економічний, бухгалтерський та інші підрозділи тісно співпрацюють 

один з одним.  



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
78 

 

Відділ постачання і збуту повинен виконувати такі завдання: 

  здійснювати аналіз існуючих і потенційних ринків реалізації 

товарів, що виробляються аграрним підприємством; 

· систематично проводити моніторинг і аналіз динаміки цін на 

ринках на товари, що реалізуються аграрними підприємствами; 

· визначати ємність існуючих і перспективних ринків реалізації 

продовольчих товарів; 

· виявляти, а за необхідності сприяти створенню попиту на 

товари аграрного підприємства; 

· здійснювати заходи щодо просування вироблених товарів 

аграрним підприємством до споживачів продовольства. 

У сучасних умовах в системі ринкової економіки маркетингова 

діяльність має надзвичайно важливе значення, а в окремих випадках 

першорядне для адаптації й подальшого успішного функціонування 

аграрного підприємства на ринку продовольства. 

Серед низки проблем, пов’язаних із формуванням відділу маркетингу, 

слід виділити головну – підбір кадрів. До підходів її вирішення варто 

віднести: 

– доручення функцій з маркетингу фахівцям відділу з постачання та 

збуту; 

– доручення функцій з маркетингу одному або двом фахівцям 

економічної або бухгалтерської служби  

Поряд із цим маркетингова діяльність традиційно передбачає 

здійснення процесів обґрунтування і розробки маркетингової стратегії. 

Водночас велика група проблем, що виникають у процесі цієї діяльності, 

пов’язана не лише з обґрунтуванням ефективної маркетингової діяльності та 

її здійсненням. Недостатньо ефективне управління процесом реалізації 

маркетингової стратегії може нейтралізувати можливості зміцнення 

конкурентних позицій аграрного підприємства, що були закладені в 

розробленій стратегії. У свою чергу, розробка і реалізація маркетингової 

стратегії аграрних підприємств виступають ще однією необхідною 

передумовою вдосконалення управління маркетинговою діяльністю. 

Необхідно визначити цілі маркетингової діяльності й розробити заходи 

щодо їх досягнення. Практика підтверджує, що до головних цілей 

маркетингової діяльності належать: 

– забезпечення виживання аграрного підприємства в умовах кризи; 

– швидка адаптація маркетингової діяльності й усієї системи 

управління аграрними підприємствами до мінливих зовнішніх і внутрішніх 

економічних умов. 

Досягнення першої цілі передбачає виконання таких завдань: 
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– активна участь у державних програмах розвитку й виробництва 

товарів і надання послуг, участь у грантах, які дотуються за рахунок 

державного бюджету; 

– постійний пошук замовників на вироблені продовольчі товари; 

– поступове згортання малоефективних підгалузей аграрного 

виробництва; 

– рекламування виробленого підприємством продовольства; 

– активний розвиток комерційної діяльності, в тому числі надання в 

оренду майна, придбання і збут товарів інших виробників; 

– зниження витрат на виробництво та реалізацію аграрної продукції.  

Досягнення другої цілі можливе за допомогою ведення агресивної 

маркетингової діяльності, прискорення темпів розробки нових видів 

продукції; підвищення достовірності ринкових прогнозів; перехід до 

мікросегментаційних стратегій, а також від маркетингу одноразових 

трансакцій до маркетингу довгострокових відносин; пошуку інформації щодо 

нових потреб споживачів та відповідної модифікації маркетингових 

стратегій. 

Доведено, що вибір одного з цих напрямів залежить, насамперед, від 

змін, які відбуваються в економіці нашої держави. У межах цих схем 

маркетингових стратегій в аграрних підприємствах ретельно аналізується 

динаміка кон’юнктури ринку, наявність і якісний склад робітників та 

спеціалістів, можливі джерела надходження фінансових і матеріальних 

ресурсів. Здійснюється взаємодія з державними органами та аграрними 

підприємствами, виявляються основні конкуренти на ринку продовольства. 

Тобто для цілей стратегічного планування в аграрних підприємствах 

критично аналізуються п’ять основних функціональних складових: 

маркетинг, фінанси, виробничий процес, персонал, організаційна культура та 

імідж аграрного підприємства. 

Висновки. Нині найактуальнішим залишається питання використання 

аграрними підприємствами маркетингового підходу до виробничозбутової та 

комерційної діяльності, який дозволяє окреслити перспективи виходу 

більшості аграрних підприємств з кризового стану. Поряд із цим повільне 

зростання обсягів реалізації продовольчих товарів аграрними 

підприємствами не дає їм змоги утримувати стійкі позиції на продовольчому 

ринку. Постає нагальна потреба розробки шляхів удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. 

Визначальними шляхами вдосконалення управління маркетинговою 

діяльністю аграрних підприємств слід вважати створення повноцінного 

маркетингового відділу в аграрному підприємстві, а також розробку і 

практичну реалізацію маркетингової стратегії. 

Маркетингова стратегія аграрного підприємства має вирішальне 

значення у формуванні його взаємозв’язків із споживачами, від ефективності 
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яких залежать обсяги реалізації, прибутки і, як результат, фінансовий стан 

підприємства. Це пояснюється тим, що вдало обрана й належним чином 

реалізована маркетингова стратегія надає аграрному підприємству переваги, 

що виявляються у підвищенні конкурентоспроможності підприємства та його 

товарної продукції, зниженні чутливості споживачів до ціни, а також 

спрощенні доступу до фінансових, інформаційних і трудових ресурсів 
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КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Вступ. Агропромисловий комплекс є базовим сектором народного 

господарства України, тому для забезпечення його ефективного 

функціонування необхідні значні інвестиційні ресурси та відповідне 

кредитування. Проте в Україні кредитування сільськогосподарських 

підприємств комерційними банками в нинішніх умовах ускладнилося або й 

зовсім неможливе. Проблема щодо кредитного забезпечення АПК є однією з 

найбільш актуальних на даному етапі розвитку економіки держави. 

Результати досліджень. Агропромисловий комплекс країни має 

необхідні передумови для широкого залучення іноземних інвестицій та 

кредитування, а саме: родючі чорноземні ґрунти, розвинуту транспортну 

інфраструктуру, вигідне географічне розташування, наявність робочої сили, 

ненасиченість продовольчого і ресурсного ринків. Проте існує низка 

проблем, які впливають на стан кредитування агропромислового сектору: 

 Незадовільний фінансовий стан банків; 

 Низька якість кредитних ресурсів банків через зростання 

кількості проблемних позик; 

 Неякісне рефінансування у формі депозитів та іноземних позик; 

 Ефект витіснення приватних кредиторів державними 

запозиченнями для ліквідації зростаючого розриву між доходами і видатками 

держави; 

 Інвестиційна непривабливість та підвищена ризиковість 

кредитування агропромислового сектору економіки. 

Сільськогосподарські підприємства все більше потребують залучення 

довгострокових фінансових ресурсів для оновлення техніки, будівництва 

нових об’єктів, упровадження інноваційних технологій. Через високу 

ризикованість цього бізнесу, низьку кредитоспроможність підприємств, 

РОЗДІЛ ІІ 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 
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низьку якість і ліквідність застави, яку підприємства можуть запропонувати 

банкам, відсутність механізмів іпотечного кредитування в галузі, а також 

через недосконалість законодавчих механізмів отримати ці кредити буває 

досить проблематично. Як відомо, аграрний сектор є однією з головних 

складових частин економіки України. Стан галузі сільського господарства 

передусім залежить від обсягів коштів, вкладених в його розвиток. 

Протягом останніх п’яти років аграрний сектор економіки України 

підтримує тенденцію до зростання. Частка у валовій доданій вартості країни 

становить 13%, при використанні основних засобів вартістю понад 100 млрд. 

грн. Галузь є одною з  основних бюджетоутворюючих сфер економіки та 

займає друге місце у товарній структурі експорту (близько 40%). Також АПК 

− основне джерело надходження валюти в Україну та ключовий фактор у 

підтриманні торговельного балансу. 

У сфері сільського господарства кредитні ресурси відіграють 

вирішальну роль: сезонний розрив між вкладенням і надходженням коштів, 

безперервність процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах 

перетворюють кредит в основне джерело поповнення фінансових ресурсів. 

Світова практика свідчить, що система кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників повинна поєднувати державну 

підтримку, специфічні механізми захисту банківських позичок, 

обслуговувати їх різними фінансовими посередниками, в першу чергу, 

кооперативними та приватними банками, які суттєво відрізняються 

функціями, умовами надання кредитів, механізмами розподілу прибутків, 

засадами управління тощо. Запровадження випробуваних світовим досвідом 

прогресивних моделей банківського обслуговування повинне стати одним з 

основних пріоритетів державної аграрної політики. 

Адекватними інструментами зменшення фінансового ризику можуть 

стати: застава, страхування, ф'ючерси, а також розробка механізмів 

виконання контрактів, наприклад, контрактів щодо спільної відповідальності 

або групових кредитів. Друга основна причина недостатнього розвитку 

фінансового ринку полягає в недосконалій або асиметричній інформації. 

Інформація є життєво важливою при оцінці та управлінні ризиком. Якісна 

інформація в деяких випадках може виконувати роль застави та 

попереджувати моральний ризик. У сільському середовищі практично 

відсутня формальна кредитна історія, ведення реєстрів, а також 

гетерогенність умов виробництва. Ці фактори ускладнюють оцінку 

кредитоспроможності і моніторинг позик або страхування. 

Висновки. Таким чином, до основних напрямків вдосконалення 

кредитного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки слід 

віднести:  

 Підвищення дієвості та ефективності державної підтримки галузі; 
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 створення пайового інноваційного фонду АПК за участю як 

державних коштів, так і внесків приватних підприємств;  

 залучення інвестицій в інноваційну інфраструктуру АПК регіону, 

яке супроводжується податковими пільгами;  

 якісний розвиток фінансової інфраструктури аграрного сектору 

(створення системи кооперативних банків, розвиток кредитних спілок, 

лізингових, страхових та інвестиційних компаній, функціонування потужних 

аграрних бірж, розвиток ринку цінних паперів тощо); 

 виділення певного щорічного проценту коштів із дохідної 

частини бюджетів регіональних рівнів, який буде спрямовано на 

інноваційний розвиток АПК; 

 подальший розвиток страхування майна, фінансових та 

підприємницьких ризиків в аграрному секторі; 

 вдосконалення системи кредитування підприємств АПК 

(застосування пільгового кредитування, зниження ставок за кредитами, 

збільшення частки довгострокових позик, розвиток іпотечного та лізингового 

кредитування, створення селянських кооперативних банків за рахунок 

внесків сільськогосподарських виробників та довготермінових 

безвідсоткових позик держави тощо). 
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ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Вступ. На сучасному етапі розвитку банківської системи України все 

більш швидкими темпами зростає попит клієнтів банків на дистанційні 

банківські послуги, що обумовлено потребою самих користувачів 

отримувати доступний, зручний і швидкий канал обслуговування. У 

http://agroua.net/docs/strateg.pdf


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
84 

 

інтернет-банків є одна вагома перевага перед звичайними фінансовими 

установами: їм не потрібно утримувати та підтримувати традиційні 

банківські відділення. Також сучасні інтернет-технології дозволили банкам 

істотно прискорити та спростити документообіг, скоротивши обсяг паперової 

роботи.  

Результати досліджень. У сучасному світі в умовах жорсткої 

конкуренції якість роботи банку з клієнтами визначається не тільки набором 

надаваних послуг, а й рівнем розробки новаторських технологій та ідей, які 

значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. Під  впливом цих 

обставин з'явилося нове поняття  - інтернет - банкінг , що означає віддалене 

управління банківським рахунком через Інтернет, тобто звичайне банківське 

обслуговування, але з використанням іншого середовища. Цей різновид 

віддаленого банкінгу є найбільш прогресивним, зручним та перспективним. 

Клієнту немає необхідності придбавати чи встановлювати спеціальне 

програмне забезпечення. Достатньо отримати в банку ім’я та пароль для 

входу в систему та дискету з ключем для електронного підпису своїх 

розпоряджень банку. 

Проведений моніторинг розвитку Інтернет-банкінгу в Україні дозволив 

виділити банки лідери і визначити значну диференціацію в розвитку систем 

дистанційного банківського обслуговування роздрібних клієнтів. 

Звичайно ж, лідером в цій сфері є система онлайн-банкінгу «Приват 

24». У 2016 році рейтинг Форбс дав Приватбанку перше місце в номінації 

«Інноваційні компанії України», в 2018 банк отримав нагороду – «Кращий 

інтернет-банкінг» від FinAwards 2018. Інтернет-банкінг Приват24 надає свої 

послуги користувачам будь-якого банку по всьому світу. Інструмент онлайн-

банкінгу дозволяє користувачам переказувати гроші з будь-якої банківської 

карти на іншу, а також оплачувати рахунки за стільниковий телефон і 

комунальні послуги. Покупки в онлайн магазинах можна здійснювати з 

використанням переказів з картки на картку використовуючи онлайн-

платформи різних банків або з використанням платіжних систем.тувача. 

В депозитній сфері «ПриватБанк» пропонує такий депозитний продукт, 

як можливість на власний смартфон встановити мобільний додаток «Мої 

вклади» з QR-коду з офіційного сайту «ПриватБанку» або завантажити на 

GooglePlay, AppStore здійснювати всі операції по вкладах, для проведення 

яких раніше доводилося звертатися до банківської установи. Тепер 

проводити депозитні операції можна в будь-який час за допомогою свого 

смартфона або планшета. 

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 2010 року банк 

пропонує послуги онлайн-банкінгу, а з 2011 – мобільний додаток iPUMB. У 

травні 2018 банк запустив інтернет-банкінг в Viber ПУМБ. Було розширено 

функціонал банкінгу в месенджерах, клієнту надали можливість отримувати 

інформацію про свої дебетові рахунки. 
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Monobank – це онлайн платформа, яка прив’язана до Universal банку. 

Monobank пропонує кешбек. Залежно від виду товарів і послуг, за які клієнт 

Monobank буде платити карткою, йому повернеться на рахунок від 2 до 20% 

товару чи послуги. Незважаючи на те, що кешбек вже давно не викликає 

подиву в західних країнах, для України ця опція є досить інноваційною. 

Monobank отримав нагороду «Необанк року» від FinAwards 2018. За 

короткий термін банк створив успішний мобільний пристрій зі зручним 

інтерфейсом для своїх клієнтів. 

UniCredit Online став призером в номінації «кращий інтернет-банкінг» 

в 2016 році. Послуги банкінгу в Укрсоцбанку дають можливість переглядати 

виписки по рахунках, оформляти депозити, проводити обмін валюти і 

переклад коштів, робити будь-які види платежів і поповнювати мобільний 

телефон [1]. 

FinAwards 2018 визначив Ощадбанк як «самий технологічний банк», 

серед 8 банків конкурентів. WEBбанкінг «Ощад24/7» дає можливість: 

оформляти депозити, здійснювати переказ коштів, погашати кредити, 

додаткових платіжних карт і інше. 

Банк особливу увагу приділяє діджитал технологіям. Своїм клієнтам 

банк пропонує інтернет і мобільний банкінг, безконтактні платежі, операції в 

мережі інтернет. Інтернет-банкінг дозволяє робити всі види платежів, 

виписки, баланси, всі види заявок. Примітно, що зони інтернет-банкінгу 

КредіАгрікольБанка обладнані планшетами і сучасним touch screen 

монітором для вільного доступу до інтернет-банкінгу Креді Агріколь 

Банку[2]. 

Сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без 

використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема глобальних 

комп’ютерних мереж, у тому числі й Інтернет. З впровадженням інтернет-

банкінгу банки можуть значно збільшити клієнтську базу і знизити витрати 

на персонал і мережу філій. 

Висновки. Отже, банківська система України тільки почала свій шлях 

в напрямку впровадження та розвитку Інтернет-банкінгу, вдосконаленню вже 

існуючих та наданню нових послуг, які стануть доступними через «мережу». 

Є всі підстави припускати, що банки скоро просто не зможуть обходитися 

без надання інтернет-послуг, інакше вони будуть втрачати клієнтів. У наш 

час велике значення має швидкість надання банківських послуг, що можливо 

за умови управління рахунками в режимі реального часу з будь-якого місця. 

Через рік-два послуги інтернет-банкінгу стануть стандартними для більшості 

банків, коли основними вимогами клієнтів стануть зручність, мобільність та 

оперативність. Найсміливіші аналітики вже зараз сходяться на думці, що 

інтернет-банкінг можна розглядати як саме корисний винахід з часів появи 

телефону. У будь-якому випадку кожен з нас може вже зараз оцінити 

можливості інтернет-банкінгу.  
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В АГРАРНОМУ СТРАХУВАННІ 

 

Вступ. Сільське господарство є провідною галуззю економіки  багатьох 

країн світу, його призначення полягає у забезпеченні населення 

продовольством, а також отриманні сировини для промисловості. Однак, 

агровиробництво є й одним із  найбільш ризикованих секторів економіки , 

тому питання управління цими  ризиками є дуже важливим.  Фінансові 

структури різних держав з кожним роком направляють все більше коштів на 

фінансування агропромислового виробництва, таким чином інвестиційний 

інтерес до сільського господарства на ринку підвищується .  

Результати досліджень. Страхування виробників сільськогосподарської 

продукції  є обов’язковою умовою для отримання грошових коштів у 

багатьох  країнах.  Саме тому , більшість держав  розробили свої системи 

страхування аграрних ризиків. 

Виділяють три основні моделі  страхування в аграрному секторі: 

1. Американська ( США, Канада) 

2. Європейська  ( Німеччина, Великобританія) 

3. Змішана ( Іспанія, Франція, Італія) 

У США учасниками системи агрострахування є Федеральна корпорація 

страхування врожаю (Federal Crop Insurance Corporation) Департаменту 

сільського господарства, страхові компанії та товариства взаємного 

страхування. 

https://www.weekend.today/
https://www.google.com/marketer.ua/ua/the-best-innovative-banks-of-ukraine/amp
https://www.google.com/marketer.ua/ua/the-best-innovative-banks-of-ukraine/amp
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Основними заходами, що передбачені системою страхування аграрних 

ризиків в США є забезпечення виконання Федеральної програми страхування 

врожаю, яка включає контроль організації перестрахування, перерахунок 

страховикам із федерального бюджету  за фермерів близько 60% страхових 

премій; забезпечення перестрахування понад 40% ризиків агропромислового 

комплексу закордоном; забезпечення додаткового страхового покриття 

фермерам, які беруть участь у Федеральній програмі страхування врожаю. 

У Канаді учасниками страхування є Державна корпорація страхування 

аграрних ризиків (Agriculture Financial Services Corporation), страхові 

компанії та товариства взаємного страхування. Основними заходами 

страхування , передбачених системою країни , є забезпечення виконання 

Державної програми страхування аграрних ризиків, яка передбачає 

субсидовані заощадження для фермерів; контроль організації 

перестрахування; виконання програми забезпечення доходів ( рівня доходів 

фермерам не нижче ніж 70% від попереднього рівня за останні три 

роки);забезпечення перестрахування понад 40% агроризиків за кордоном. 

Перевагами американської моделі є те, що держава бере активну участь 

у підтримці страхування аграрних ризиків. Недоліком цієї моделі є високі 

адміністративні витрати держави. 

Європейська модель системи страхування Великобританії та Німеччини 

не включають в себе спеціальних програм страхування з державною 

фінансовою підтримкою в аграрному секторі.  

В Німеччині та Великобританії система страхування представлена 

приватним страхуванням, яке враховує ризик втрати якості 

сільськогосподарської продукції . Також у країнах з європейською моделлю 

діють програми  ситуативних державних виплат на випадок настання 

стихійних лих.  Дані програми є структурованими, а виплати здійснюються 

лише за дозволом ЄС. Перевагами даної моделі є мінімальне втручання 

держави, сільгоспвиробники купують страховий поліс за його повною ціною 

у приватних страхових компаніях. Недоліком є незахищеність 

страхувальників та  певні обмеження можливості розвитку системи. 

Змішана модель страхування  у Іспанії, Франції та Італії функціонує  під 

контролем держави та за участю товариств взаємного страхування. Держава 

контролює здійснення страхового та перестрахового захисту 

сільськогосподарських товаровиробників. Страхові компанії у свою чергу 

розробляють страхові продукти зі страхуванням аграрних ризиків. У даній 

моделі страхування є добровільним , покриття ризиків в системі 

забезпечують приватні страхові компанії на основі солідарної 

відповідальності    (співстрахування).   

Висновки. Отже, кожна з  наведених моделей має свої переваги та 

недоліки, але застосування систем агрострахування залежить від доцільності 

їх використання залежно від економічного спрямування тої чи іншої країни.  
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Однак, все більше країн  переходять до змішаної моделі страхування в 

аграрному секторі, адже вона забезпечує потрібний рівень страхування, а 

також мотивує аграріїв все більше посилювати захист своїх  майнових 

інтересів. Щодо України, то тут поки що не має досконало розроблених 

страхових продуктів , які враховують ризик втрати якості 

сільськогосподарської продукції. Саме тому розробка даної системи має 

стати першочерговим завданням на майбутнє. 
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СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Вступ. Агрострахування є одним з дієвих інструментів управління 

ризиками. Досвід таких країн, як Канада, США, Іспанія свідчить про 

наявність великої кількості програм агрострахування. Однак, відсутність 

досвіду не дає можливості Україні впроваджувати ці програми в сільське 

господарство. 

Результати досліджень. На сьогодні аграрне страхування України 

проходить глибоку кризу , основними причинами якої є відсутність 

економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 

неплатоспроможність більшості сільськогосподарських підприємств та 

дефіцит фінансових ресурсів; неповна і фрагментарна законодавча база, 

відсутність інструктивних матеріалів на страховому ринку; інфляційні 

процеси, внаслідок яких здійснення довгострокових видів страхування в 
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національній валюті неможливе; відсутність гарантій своєчасної та повної 

виплати страхових відшкодувань в зв'язку з нестачею необхідних засобів у 

страхових компаній; недостатнє врахування реального ступеня ризику 

настання страхових випадків; неналежний рівень інформації про стан і 

можливості страхового ринку в сільському господарстві. 

З метою покращення ситуації на аграрному страховому ринку України і, 

зокрема, в механізмі страхування врожаю сільськогосподарських культур, 

необхідно провести ряд заходів, реалізація яких значною мірою дасть 

можливість налагодити відносини між аграрним сектором та страховими 

компаніями. Зокрема, доцільно створити агропромислові страхові організації 

і товариства взаємного страхування, побудовані на співпраці держави та 

приватного сектора. Для координації їх діяльності доцільним є формування 

керівного органу у формі агентства щодо регулювання і державної підтримки 

в сфері агропромислового виробництва. Доцільно визначитись із 

обов'язковістю та добровільністю страхування врожаю 

сільськогосподарських культур, так як добровільна форма страхування для 

сільськогосподарських товаровиробників недержавної форми власності не 

створює умов для фінансової стабільності господарств. Необхідно 

запровадити багаторизикове страхування врожаю сільськогосподарських 

культур. Оскільки страхування посівів сільськогосподарських культур має 

свою специфіку і пов’язане  з високим ступенем ризику для страховика, воно 

потребує формування великих резервних і статутних фондів. Тому, 

необхідною є організація на території областей (регіонів) великих 

перестрахувальних компаній, які спеціалізуватимуться на перестрахуванні 

сільськогосподарських ризиків і функціонуватимуть за рахунок коштів під 

гарантії місцевих і державного бюджетів. Договори страхування врожаю 

сільськогосподарських культур слід  укладати на строк не менше 5 років. 
Важливим засобом активізації розвитку аграрного страхового ринку є 

перегляд нині діючих ставок страхових платежів, які раніше 

встановлювались централізовано. Ставки не можуть бути єдиними для всіх 

регіонів України, і тим більше для господарств різного територіального 

розміщення. В своїй основі ставки страхових платежів повинні враховувати 

зональні особливості, притаманні певній групі господарств, що визначально 

впливають на можливу ситуацію одержання страхових відшкодувань у галузі 

рослинництва. Страхові тарифи повинні розраховуватись на основі 

актуарних розрахунків окремо з кожної культури або групи культур. Тарифні 

ставки слід обчислювати і уточнювати не рідше одного разу на три роки і 

встановлювати їх виходячи з рівня виплат за минулі три-п’ять років по окре-

мих культурах або по групах культур. Ефективним є запровадження досвіду 

страхування галузі рослинництва на додаткових умовах, пов’язаних з новими 

технологіями та інтенсифікацією виробництва, зокрема страхування 

застосування хімічних засобів захисту рослин, коли страхова компанія зо-
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бов’язується відшкодувати втрати, спричинені невмілим або неефективним 

застосуванням препаратів. При таких угодах частину витрат несуть дилери 

виробників цих препаратів. Доцільно створити при страхових компаніях 

спеціальні комісії, які у разі виникнення спорів між страховиками і 

страхувальниками допомагали б розглядати причини недобору врожаю і 

визначити, якою мірою недобір пов’язаний із низькою агротехнікою, а якою 

– із несприятливими погодними умовами.  

Висновки. Вцілому створення  ефективної системи управління 

страховими ризиками в аграрній сфері повинне стати важливим напрямом 

сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту 

економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме 

залученню інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Вступ. Правове забезпечення функціонування фінансового механізму 

включає: закони України, постанови Верховної Ради, укази Президента, 

накази, листи міністерств, відомств, статут юридичної особи – суб’єкта 

господарювання. Нормативне забезпечення дії фінансового механізму 

включає: інструкції, нормативи, норми, методичні вказівки, іншу нормативну 

документацію. До інформаційного забезпечення функціонування 

фінансового механізму відносять: дані фінансової і статистичної звітності 
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діяльності підприємств, дані одноразових обстежень. Система управління 

фінансами підприємств призначена для організації взаємодії фінансових 

відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві 

результати його діяльності. Значення управління фінансами підприємств 

полягає у такій організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати 

додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх з 

найбільши м ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Ефективний механізм фінансового менеджменту дає змогу в повному обсязі 

реалізувати поставлені перед ним цілі і завдання, сприяє результативному 

здійсненню функцій фінансового управління підприємством. 

Результати досліджень. Процес управління фінансами формується на 

використанні механізмів фінансового менеджменту, основою якого є 

нормативно-правове забезпечення управлінських рішень. Через розробку 

системи законів та нормативних актів держава проводить фінансову політику 

і здійснює регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств 

економічними методами. Правові основи фінансового менеджменту окремих 

суб'єктів господарювання базуються на конституційних нормах. Конституція 

України являється важливим джерелом фінансового права і віддзеркаленя 

правового простору, в здійсненні розвитку підприємництва. Конституцією 

України закріплюється право громадян на втілення будь-якого виду 

підприємницької діяльності, яка не є заборонена законом. В той ж час 

держава гарантує розвиток конкуренції в підприємницькій діяльності, 

здійснює антимонопольне, кредитне, бюджетне та податкове регулювання, 

захищає права споживачів, контролює безпеку  і  якість продукції і усіх видів 

робіт та послуг, сприяє діяльності громадських організацій. 

Конституція України розробляє правовий простір для розвитку вільного 

підприємництва і водночас створює передумови для використання 

фінансового менеджменту як системи управління фінансами суб'єктів 

господарювання. 

 Варто взяти до уваги недосконалість і нестабільність податкового 

законодавства, достатній податковий тиск на підприємців, отже із цього 

випливає неспроможність формування власних фінансових ресурсів 

підприємств, спроможних для розширення і  відтворення їх виробничих 

фондів. Навіть маючи високий рівень доступу до інформації, доволі 

проблематично являється прослідковування за всіма змінами у податковому 

законодавстві і сприймати їх належним чином. 

У результаті високого податкового тиску вимиваються власні оборотні 

кошти, погіршується фінансовий стан підприємств, збільшується обсяг 

кредиторської та дебіторської заборгованості, що може призвести до їх 

банкрутства, якщо не вжити антикризових заходів Отож, перебудова 

податкової системи являється однією з проблем яку необхідно вирішити 

щодо  удосконалення правової бази фінансового менеджменту.  У вирішення 
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цього питання допоможе удосконалення податкового кодексу, в якому були б 

виправлені недоліки чинного податкового законодавства, зменшення 

податкового тиску на суб'єктів підприємництва, врегулювання кількості 

податківю. Задіяти стимулюючу функцію податків через систему пільг. 

Внаслідок цього утворяться правові передумови для проведення на 

підприємствах ефективної податкової політики, направленої на збільшення 

фінансових ресурсів. Неабияким поштовхом в удосконаленні правового 

забезпечення фінансового менеджменту є проведена систематизація 

законодавства про підприємництво. В якій необхідно взяти до уваги значно 

покращену стабілізацію, що сприяє активізації ролі фінансових менеджерів в 

управлінні фінансовими процесами на підприємствах. 

Висновки. Отже, переформування національного законодавства 

безпосередньо пов'язане з вирішенням проблем організації фінансової 

діяльності підприємств, забезпеченням їх стійкості шляхом створення 

передумов для ефективного застосування концепцій фінансового 

менеджменту при управлінні фінансовими процесами. Одним із головних 

напрямків подальшого удосконалення законодавчої бази фінансового 

менеджменту є приведення вимог ринкової економіки, ліквідація 

неоднозначності та суперечливості в деяких законодавчих актах, 

забезпечення ясності та простоти їх розуміння. Процес систематизації 

законодавства про підприємництво має розроблятись на основі ретельного 

пізнання соціально-економічної явища та послідовності розвитку 

підприємництва, а також на підгрунтях єдиного розуміння стратегії 

державної політики розвитку підприємництва й ринкового реформування 

господарського механізму. Саме такий підхід до формування законодавчої 

бази підприємницької діяльності сприятиме підвищенню ролі фінансових 

менеджерів в управлінні фінансовими процесами суб'єктів господарювання. 

Внаслідок удосконалення системи управління фінансами на 

підприємстві, менеджмент компанії має отримати більше можливостей щодо 

прийняття бізнес-рішень, звітність компанії має стати прозорішою для 

інвесторів та акціонерів, що дасть змогу підвищити оперативність роботи та 

інвестиційну привабливість компанії. 
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РОЛЬ BANCASSURANCE У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

 

Вступ. Протягом останніх років банки та страхові компанії стикаються 

зі все складнішим набором внутрішніх та міжнародних проблем. Зростання, 

конкуренція та інновації та відповідність новим вимогам є все більшим 

викликом для обох секторів, особливо якщо мова йде про банківське 

забезпечення. Глобальні процеси у сучасній українській та світовій економіці 

докорінно змінюють господарські та фінансові відносини, спрямовуючи їх в 

сторону посилення взаємодії та поєднання різних типів фінансових 

інститутів. 

З огляду на це виникає необхідність реалізації bancassurance та 

покращення взаємодії фінансових посередників, задля покращення якості та 

збільшення обсягів фінансових послуг, що надаються на вітчизняному ринку. 

Результати досліджень. В Україні bancassurance на даний час тільки 

починає розвиватись. Дослідженням банківського страхування займались 

такі науковці як : Н. Аванесова, В. Волкова, Н. Іващук, О. Лилик, В. Кремень, 

Ю. Ніколаєнко, А. Олексин. За кордоном  такий вид співпраці є значно 

поширений і досліджений багатьма фахівцями. 

У широкому трактуванні bancassurance розглядається як інтеграція 

фінансових посередників - банків та страхових компаній з розподілу 

страхових продуктів через банківську мережу. 

Банківське забезпечення, надання полісів банками або кредитними 

установами, є однією з найбільш значних змін, що відбулися в страховій 

галузі за останні роки. Ця практика зародилася у Франції в середині 1980-х 

років і швидко поширилася, особливо в Європі, Австралії та на ринках, що 

розвиваються. 

Для України це новий крок у розвитку економіки країни, оскільки 

взаємодія двох капіталів може стати перспективною співпрацею яка призведе 

до фінансової стійкості даних секторів в Україні. Також якщо установа є 

платоспроможна і надійна вона викликає довіру у клієнтів.  

Банківське страхування пропонує безліч переваг для клієнтів, одна з 

яких - зручність. Банк - це єдине вікно для всіх фінансових потреб. Для 

банків та страхових компаній банківське страхування збільшує 

диверсифікацію доходів для банку та приносить більший обсяг та прибуток 

обом гравцям та несе за собою ряд значних переваг[2]. 
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Результати дослідження розвитку bancassurance в Україні показали, що 

найприйнятнішою моделлю інтеграції банку та страхової компанії у 2018р. є 

агентські відносини. Через банківську мережу у 2018 році страховики 

реалізовували продукти страхування заставного майна, автокаско, 

страхування іпотеки. 

У 2018 році обсяг кредитів страхувальникам-громадянам, що видаються 

в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з 

Національним банком України склав близько  0,4 млн грн, (у 2017 році – 0,3 

млн грн.) [1]. 

Великі банки, які спеціалізуються на наданні послуг фізичним та 

юридичним  особам, такі як Приватбанк, Ощадбанк, Аваль,   Укрсоцбанк 

Райффайзенбанк Україна та інші, мають дуже широкий спектр страховиків – 

партнерів. 

Вони співпрацюють з успішними страховими компаніями, які лідирують 

за обсягами страхових премій, таким чином створюючи позитивне ставлення 

до продуктів, що продаються. Їхніми основними партнерами є МЕТ 

ЛАЙФ,PZU Україна, АСКА – Життя, Уніка та інші.   

Компанія Обсяг страхових премій ста6ном на 

01.01. 2019 року, тис. грн 

 ТАС 499580 

АСКА-ЖИТТЯ 500 671 

УНІКА ЖИТТЯ 666 462 

PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

732847 

МЕТ ЛАЙФ 938 957 

*За даними [1]. 

Висновки. Проте незважаючи на наявність таких партнерів, кредитна 

активність банків залишається все  ще досить низькою, що викликано 

вузьким колом надійних позичальників, високим рівнем невизначеності 

розвитку економіки та завищених вартостей кредитних ресурсів. Тому ми 

вважаємо, що вирішити цю проблему можна за допомогою реалізації 

Bancassurance на фінансовому ринку, адже саме стабільні клієнти являються 

успіхом і гарантом прибутковості двох сторін. 

На нашу думку, домінуючими напрямками розвитку bancassurance в 

Україні повинні бути: зростання довіри клієнтів; удосконалення законодавчої 

бази; збільшення конкурентоспроможності як банків так і страхових 

компаній; обов’язкове інформаційне забезпечення потенційних клієнтів.  

 Бібліографічний список  

1. Банківська система України: результати 2018 року та ключові 

тенденції розвитку / Національне рейтингове агенство «Рюрік» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.rurik.com.ua. 

http://www.rurik.com.ua/


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
95 

 

2. Лилик О. Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні /               

О. Лилик // Вісник НБУ. – 2017. № 2 (132) - С. 32-37. 

 

Стецюк О.О. 

студент 1 курсу економічного факультету, 

Науковий керівник: Агрес О.Г. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Львівський національний аграрний університет  

 

КРАЩІ КЕЙСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТРАХУВАННЯ: ЯК ВОНИ 

МОЖУТЬ БУТИ КОРИСНІ УКРАЇНІ? 

 

Вступ. В даний час банки і страхові компанії зазнають певні ризики і їм 

тяжко залишатися конкурентно спроможними, і вони припиняють свою 

діяльність. А з прийняттям ЗУ «Про «спліт», на мою думку постало гостро 

питання про втримання на ринку фінансових послуг діючих страхових 

компаній, для цього потрібно «вижити» у досить конкурентному середовищі. 

Отже, основною ціллю страхових компаній та банків є отримання 

прибутку, оскільки саме прибуток стимулює до вдосконалення організації, та 

спонукає до введення нових проектів з метою залучення клієнтів. Прикладом 

такого проекту є банківське страхування, яке є корисним як банківському так 

і страховому секторів. 

Для України це буде  новий крок у розвитку економіки країни, оскільки 

взаємодія двох капіталів може стати перспективною співпрацею яка призведе 

до фінансової стійкості даних секторів в Україні. Також якщо установа є 

платоспроможна і надійна вона викликає довіру у клієнтів.  

Результати досліджень. Банкострахування виступає гарантом 

фінансової безпеки, та допомагає у  збільшені банківського та страхового 

портфелю способом впровадження спільних програм. 

Банківська діяльність є досить ризикова, і саме за допомогою взаємодії 

банківського страхування банки зможуть перенести ризик на страхову 

компанію і мінімізувати негативні наслідки. 

Наприклад, в ситуації коли виникає непогашення кредиту банк не несе 

втрати, тому що страховик виступає в ролі позичальника. Страхова 

організація бере на себе ризик в обмін на фінансові вигоди. 

Нові канали дистрибуції страхових компаній - це наступна причина 

творення страхово-банківського співробітництва. Завдяки ній страхування 

стають більш конкурентоспроможними [1, c. 35-36]. 

Основна співпраця банку та страхової компанії полягає у страхуванні 

кредитних ризиків, яке дає можливість банку пропонувати умови 

кредитування "очищення від ризику неповернення". Зрозумівши суть і 
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значення банкострахування, важливо визначити потребу у такому об’єднанні 

[2, 4].  

Основними продуктами, що пропонуються вітчизняними страховиками 

для реалізації в банку та продукти, які можуть продаватись через мережу 

банківської установи: 

- страхування від нещасного випадку, у т.ч. на транспорті 
- технічний асістанс 
- особисте страхування 
- страхування майна 
- обов`язкове та добровільне страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів 
- добровільне страхування відповідальності мешканців житлових 

будинків перед третіми особами. 
Хоч і страхові компанії готові запропонувати широкий спектр продуктів 

банківського страхування, в Україні стрімкого розвитку набули продукти, 

характерні для співпраці між банківськими установами і страховиками у 

сфері обов'язкового і умовно-обов'язкового страхування [3]. 

Основні пропозиції страхових компаній для банків: 

- страхування товарних кредитів, беззаставних кредитів, недостатності 

застави, факторингових та форфейтингових операцій 
- страхування фінансових ризиків при споживчому кредитуванні 

фізичних осіб, при кредитуванні фізичних осіб на придбання нерухомості, 

купівлю автомобілів 
- страхування фінансових ризиків, включаючи страхування тендерних 

гарантій та гарантій виконання контрактів 
- страхування фінансових ризиків банку та ризиків держателів карток, 

пов’язаних з шахрайством з пластиковими картками 
- страхування фінансового ризику вкладника банку, пов’язаного з 

неповерненням банком вкладу 
- страхування будь-якого майна банку, автотранспорту, цінностей банку 

під час перевезення 
- страхування працівників ризикових професій банку (інкасаторів, 

касирів тощо); 
Висновки. В умовах фінансової кризи, яка торкнулася усіх сфер 

економіки, банкострахування стане відмінним напрямком розвитку 

підприємств. Перш за все банку вигідно здійснювати таку співпрацю із 

страховою компанією оскільки це дасть змогу зекономити їхні ресурси, а 

також запропонувати ринку продукт за невисокою ціною. Це дає можливість 

банку збільшити свою прибутковість за допомогою надання послуг зі 

страхування для клієнтів. 
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У даній ситуації витрати лягають як на банк так і на страхову компанію. 

Проте кошти банку виступають інвестиційними, адже мають розподільчий 

характер придбання акцій підприємства страхувань. 

Діяльність банку має велику кількість ризиків, а за допомогою 

банкострахування  їх робота стане більш надійна і буде викликати довіру в 

багатьох клієнтів. Також це дасть змогу покращити і закріпити позицію на 

фінансовому ринку.  

Бібліографічний список  

1. Bednarczyk H.T., Korzeniowska A. Sektor bankowy i 

ubezpieczeniowy w dobie niestabilności / H. Bednarczyk, A. Korzeniowska // 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 2014 - S. 35-36. 

2. Аванесова Н.Е. Bancassurance як форма співпраці страхових 

компаній та банківських установ / Н. Аванесова // Вісник національного 

технічного університету «ХПІ». - 2012. - № 45 (951). - С. 3-9 

3. Волкова В.В., Волкова Н.І. Банкострахування як сучасний метод 

мінімізації кредитного ризику банку / В. Волкова, Н. Волкова // Финансы, 

учет, банки. - 2016. № 1(21) - С. 54-59. 

4. Сhoudhury M., Sing R., Saikia H. Measuring customer experience in 

bancassurance: an empirical study / Сhoudhury M., Sing R., Saikia H. // Market-

Trziste. – 2016. № 28 (1). Р. 47-62. 

 

 

Мандрик І. Ю. 

студентка 1 курсу економічного факультету 

Науковий керівник: Синявська Л.В. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Львівський національний аграрний університет 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Вступ. Фінансові ресурси – один з найважливіших чинників 

економічного відтворення та зростання підприємства. Вони забезпечують: 

безперервність процесу відтворення через фінансування поточних витрат 

підприємства; виконання зобов’язань перед державою, працівниками та 

іншими господарюючими суб’єктами; страхування капіталу від можливих 

фінансових ризиків завдяки диверсифікації форм фінансових ресурсів; 

стабільний розвиток і ділову репутацію підприємства; стимулювання 

поліпшення прибутковості; соціальний розвиток підприємства, в цілому, і 

його працівників, зокрема.  
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Результати дослідження. Ресурси підприємств є необхідною умовою 

їх функціонування та здійснення процесу розширеного відтворення у всіх 

формах та на всіх стадіях. Головною проблемою для підприємства є постійна 

недостатність власних фінансових ресурсів. Формування фінансових ресурсів 

підприємства – це складний процес, який орієнтується на максимальну 

взаємодію із зовнішнім середовищем і з забезпеченням високої якості їх 

використання [1, с. 140 - 142]. 

Існує декілька підходів до розуміння сутності фінансових ресурсів 

підприємств:  

1) фінансові ресурси як активи підприємства;  

2) фінансові ресурси як пасиви підприємства;  

3) фінансові ресурси як грошові накопичення, доходи і надходження.  

Фінансові ресурси як активи підприємства представляють, пов’язуючи 

їх з авансованим капіталом, який представлений органічно 

взаємопов’язаними ресурсами, що взяті на усіх стадіях їх кругообігу і 

забезпечують функціонування підприємства за усіма напрямами його 

діяльності. Варто відмітити, що активи лише відображають ті субстанції, в 

котрі уже були вкладені кошти підприємства, і не всі вони можуть негайно 

стати фінансовими ресурсами з огляду на різний ступінь їх ліквідності.  

Ефективність діяльності підприємств аграрної сфери в значній мірі 

залежить від забезпечення ними. В умовах інфляційних процесів більшість 

сільськогосподарських підприємств мають недостатньо власних коштів, а 

тому вимушені залучати фінансові ресурси з інших джерел, зокрема, у 

вигляді кредитів. Дослідження показують, що для підприємств аграрного 

сектору кредити є переважно недоступними [2]. Одна з основних причин – це  

дуже висока плата за користування кредитами. Іншими стримуючими 

чинниками одержання кредитів є високі вимоги банків до застави, видача 

«коротких» кредитів, низький рівень кредитоспроможності 

сільськогосподарських підприємств та ін.  

Висновки. Виходячи з проведеного дослідження, сільськогосподарські 

підприємства через брак обігових коштів все ширше залучають фінансові 

ресурси через механізм лізингу, прямого інвестування, фондовий ринок, 

розширення програми форвардних закупівель сільськогосподарської 

продукції.  

Одним з головних завдань управління фінансовими ресурсами 

підприємства є формування достатнього обсягу фінансових ресурсів для 

забезпечення необхідних темпів економічного розвитку підприємства, 

оптимізація розподілу сформованого обсягу фінансових ресурсів за видами 

діяльності та напрямами використання та забезпечення умов досягнення 

максимальної доходності фінансових ресурсів (капіталу) при запланованому 

рівні фінансового ризику. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ 

 

Вступ. Податок на додану вартість (надалі ПДВ) є найбільшим 

бюджетоутворюючим податковим платежем уже більше 10 років і саме тому, 

актуальність досліджень щодо вдосконалення його адміністрування є завжди 

доречним і необхідним. Необхідність адміністрування податків, як 

інструменту задля виконання державою своїх функцій, не підлягає сумніву, 

адже реальної та дієвої альтернативи немає. У агропромисловому комплексі, 

ПДВ застосовується на загальних засадах ось уже третій рік. Так все ж 

проблематика відсутності пільг в цьому секторі відчувається, особливо, у 

діяльності дрібних фермерів. 

Результати дослідження. Механізм адміністрування ПДВ, як 

інструменту фіскальної політики, був описаний ще Морісом де Лоре у 

Франції ще в 1954 році. Внаслідок чого почав активно поширюватися в 

усьому світі та використовуватися різними державами. На сьогоднішній день 

він застосовується у 140 країнах світу з різними режимами та ставками 

оподаткування. За дослідженнями Організації економічної співпраці та 

розвитку, частка ПДВ у загальній сумі податкових надходжень в країнах 

OECD, починаючи з 1965 року до 2015 року, зросла майже у 8 раз, тоді 

як  частка податку на нерухомість та інших податків на товари та послуги – 

спадає. Україна йде в ногу із світовими тенденціями, де з кожним роком 

обсяги надходження ПДВ до державного бюджету зростають:  з 2009 до 2019 

року  вони зросли в 6 разів, тоді як відшкодування ПДВ при експорті 

продукції – в 6,2 рази [1].  

Державною фіскальною службою, з метою в порядкування процесу 

відшкодування ПДВ з 1 квітня 2017 року  реалізовано новий механізм 
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відшкодування ПДВ та запущений в роботу Реєстр заяв про повернення суми 

бюджетного відшкодування ПДВ. Цей механізм розроблений з метою 

полегшення ведення бізнесу в Україні, зменшення корупції, прозорості 

механізму відшкодування ПДВ, створення рівних умов для всіх платників 

податку. 

Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає: 

формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДПС та Казначейства; 

–визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру; 

–автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом 

операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв; 

–проведення Казначейством бюджетного відшкодування ПДВ на 

підставі даних реєстру; 

–публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Міністерства. 

Всю вхідну інформацію в реєстр формує та вносить ДПС на підставі 

заяв бізнесу, закріплюючи електронним цифровим підписом. Після цього на 

узгодження суми відводиться не більше 30 днів. В окремих випадках, 

передбачених статтею 200  Податкового кодексу України (надалі ПКУ) [2], 

відбувається автоматичне узгодження сум до відшкодування на наступний 

робочий день після закінчення зазначених строків. Відшкодування 

відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який перший подав 

заяву, першим отримує кошти за всіх інших рівних умов). ПДВ  повертають 

протягом п’яти операційних днів після узгодження суми. Таким чином весь 

процес адміністрування ПДВ переведений в електронний режим. 

З початку 2019 року, питання ПДВ в агарному секторі знову спричинило 

багато галасу. Цього разу говорили  законотворці з допомогою аграрного 

«лоббі» спробували пролобіювати звільнення від оподаткування ПДВ з 

постачання на митній території України та вивезення в митному режимі 

експорту зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, ріпаку, 

соняшнику, а також соєвої, соняшникової та ріпакової олії. Так як в цей 

перелік були включені основні експорт орієнтовані напрямки аграрного 

виробництва в Україні, це не на жарт схвилювало аграрний бізнес, особливо 

малі та середні аграрні підприємства, що не мають власних переробних 

потужностей. Це не вперше ведуться спроби змінити процес адміністрування 

ПДВ для аграріїв. Так, ще в 2015-2016 рр. в Україні діяв спецрежим сплати 

податку на додану вартість, який був одним із вагомих інструментів 

підтримки сільського господарства. Незважаючи на це, надходження ПДВ від 

сільського господарства все ж постійно зростають. Так, у 2016 році вони 

зросли в 11,2 рази, в 2017 році – ще в 2 рази, у 2018 році – в 2,1 рази 

порівняно з попередніми роками [3].  

Після відміни спеціального режиму оподаткування ПДВ підприємства 

не встигли призвичаїтися до нових вимог, внесені поправки до ПКУ про 
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відміну відшкодування ПДВ при експорті сої, виробництво якої протягом 

останніх років зростає. Аграрії ніби частково змирилися з таким перебігом 

подій, як новий удар – пропозиція відмінити повернення експортного ПДВ 

також і щодо ряду інших культур.  У підсумку, коли вже все зібрано врожай і 

потрібно продавати, виробник зустрічається з проблемою заниженої ціни, 

адже більша частина сільськогосподарської продукції не переробляється в 

Україні, а експортується. В кінцевому результаті для виробництва продукції 

аграрій витрачає більше, а отримує менше. Складно говорити про розвиток 

стабільної економіки та виробництва при «постійній зміні правил гри». Такі 

дії лише тінізують бізнес, зокрема і аграрний. 

Висновки. Тенденції надходжень до державного бюджету, особливо у 

валютній виручці, засвідчують, що в економіці України небагато галузей, які 

створюють додану вартість, що є базою для оподаткування ПДВ. В той час, 

коли в Україні урядовці та законотворці ведуть перемовини про відміну 

відшкодування ПДВ, для прикладу в деяких країнах ЄС, де сільське 

господарство вже й так дотується, підприємства мають диференційовані 

ставки ПДВ. І за таких умов українська продукція може не витримувати 

конкуренцію, а отже й втрачати позиції на світовому ринку. Та все ж обсяги 

надходження ПДВ від аграріїв зростають щороку. Доцільно враховувати те, 

що за останні роки аграрії отримують рекордні показники врожаїв. Тобто 

аграрний сектор може реалізувати більше продукції із створеною самими 

аграріями доданою вартістю. Отже, повна відміна пільг з ПДВ, не стала 

катастрофою для товаровиробників, хоча і внесла суттєві корективи у пошук 

додаткових джерел фінансування. Та все ж на зміну прямим податковим 

пільгам, як свідчить світовий досвід мають прийти прямі інвестиційні 

виплати та дотації з бюджету на 1 га землі –за цим майбутнє.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РИЗИКІВ 

Високий ступінь ризикованості туристичної діяльності обумовлює 

необхідність використання страхових механізмів та забезпечення страхового 

захисту всіма учасниками туристичного ринку. Страхування дає змогу 

оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію страхового захисту. Воно 

сприяє досягненню раціональної структури коштів, що спрямовуються на 

запобігання (або оперативне усунення) наслідків ризиків, які перешкоджають 

діяльності суб’єктів господарювання. Усі розвинуті країни вже давно 

запроваджують страхування на туристичному ринку для успішного 

функціонування цієї галузі та державної економіки загалом. Об’єктивна 

необхідність страхування у сфері туризму в Україні обумовлена динамікою 

туристичної індустрії, урізноманітненням видів та форм ризиків, що 

супроводжують туристичну активність, і ризикоутворюючих факторів у 

сфері туризму. 

Сучасний ринок страхування характеризується наданням широкого 

асортименту страхових послуг, що охоплюють різні галузі економіки, у тому 

числі й туристичну галузь. Використання принципів страхування у туризмі є 

складовою частиною при формуванні комплексного пакету туристичної 

послуги, так як за своєю економічною природою дана галузь несе за собою 

різноманітні страхові ризики. 

Крім того, на діяльність суб’єктів туристичної галузі значною мірою 

впливають різноманітні деструктивні фактори зовнішнього середовища, що 

зумовлює настання несприятливих подій не тільки для туристів, а й для 

самого туроператора чи туристичної агенції.  

Досліджуючи питання страхування у туризмі, першочергово необхідно 

розглянути сутність поняття «страхування послуг, пов’язаних з туристичною 

діяльністю» і визначити основних учасників, відносно інтересів яких 

здійснюється захист майнових інтересів.  

Таким чином, можемо визначити, що страхування послуг, пов'язаних з 

туристичної діяльності (СПТД) – це система цивільноправових та фінансово-

економічних відносин між страховиками, страхувальниками та асистанс – 

компаніями (за умови міжнародного туризму), які виникають під час 

реалізації туристичного продукту щодо гарантування безпеки та захисту 

майнових інтересів споживачів туристичних послуг та інфраструктурних 

учасників, а також забезпечення стабільного функціонування компаній, що 
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здійснюють туристичну діяльність, у випадку настання непередбачуваних 

подій різного походження. 

Туристична діяльність за своєю економічною сутністю 

характеризується високим ступенем ризикованості. Всю сукупність 

туристичних ризиків, на думку дослідників, можна умовно об’єднати у дві 

великі групи: ризики, на які наражаються туристи, плануючи і здійснюючи 

туристську подорож (туристські ризики), і ризики діяльності туристичних 

підприємств під час формування, просування та реалізації туристичних 

продуктів, а також надання рекреаційних послуг (економічні чи господарські 

ризики суб’єктів господарювання).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципи та завдання страхування послуг, пов'язаних з 

туристичною діяльністю 

Перша група ризиків – це ймовірність настання несприятливих подій, 

пов’язаних або з матеріально-фінансовими втратами (втрата чи псування 

майна під час туристських подорожей, фінансові збитки тощо), або із 

загрозами життю та здоров’ю туриста. Натомість, друга група ризиків 

обумовлена характером діяльності підприємств рекреаційно-туристичного 

комплексу. 

Значна роль у запобіганні та мінімізації негативних наслідків ризиків, 

що супроводжують туристичну активність громадян, відводиться страховим 

механізмам. Система послуг щодо забезпечення страхового захисту від 

ризикових ситуацій під час туристичної подорожі досить складна. Це 

пов’язано з неоднорідністю ймовірних негативних подій, які можуть 

принципи завдання 

Страхування послуг, пов’язаних з 

туристичною діяльністю 

 вільний вибір контрагента страхових 

відносин; 

 договірність відносин між учасниками; 

 взаємна довіра між сторонами 

страхування; 

 еквівалентність відносин між 

учасниками; 

 платність наданих послуг та збитків від 

настання страхової події; 

 сумлінне додержання вимог 

законодавства. 
 

 відшкодування матеріальної і 

моральної шкоди застрахованим 

особам; 

 зменшення нещасних випадків та 

смертності туристів; 

 стимулювання здійснення 

превентивних заходів настання 

страхових випадків; 

 підвищення безпеки туристичної 

діяльності. 
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трапитися у певний час або за певних обставин. Такі послуги охоплюють 

страхування життя та здоров’я туриста, його майна та відповідальності тощо. 

Специфічними видами страхування туристських ризиків є страхування на 

випадок затримки транспорту, поганої погоди під час перебування 

застрахованих осіб на відпочинку, а також ненадання або неналежне надання 

послуг, зазначених у туристичній путівці тощо. Вагоме місце у страховому 

захисті туристів посідає обов’язкове страхування від нещасних випадків на 

транспорті – цей вид страхування передбачений як чинним законодавством 

України, так і законодавством зарубіжних країн. 

На даний час існує дві форми страхового обслуговування туристів:  

 компенсаційна, при якій турист оплачує послуги, а після повернення 

отримує кошти від страхової компанії;  

 сервісне страхування (асистанс), при якому суб’єкти, що надають 

відповідну підтримку туристу у разі виникнення страхового випадку 

(медичний заклад, юридична служба) зв’язується безпосередньо зі страховою 

компанією. 

Так, на даний момент діє три основних канали реалізації страхових 

полісів у туризмі: через туристичні фірми (туроператора чи турагента), через 

банківську мережу та безпосередньо страховою компанією. Продаж 

страхових полісів через туристичну фірму здійснюється на основі агентської 

угоди укладеної між страховиком і самою туристичною фірмою.  

У результаті страхова компанія втрачає можливість пропозиції інших 

страхових продуктів, які будуть доцільними у туристичній подорожі та й сам 

клієнт обмежений у виборі пакету страхування. Страхування послуг, 

пов’язаних з туристичною діяльністю через банки також здійснюється на 

основі агентської угоди між страховою компанією і банком, де останньому 

сплачується комісія у вигляді відсотку від реалізації послуги.  

Перед поїздкою за кордон клієнт може скористатися послугами банків 

щодо оформлення певних платіжних засобів і в такому разі банком може 

бути запропонована у комплексі або додатково страховий продукт 

необхідний для здійснення подорожі. 

Із трьох представлених способів придбання полісу при здійсненні 

туристичної подорожі найкращим є останній, оскільки для туриста він 

дозволяє сформувати найбільш якісний пакет страхування для подорожі із 

урахуванням усіх ризиків, а для страховика – підвищити реалізацію 

додаткових страхових послуг. Проте даний спосіб не є зовсім зручним для 

клієнта з точки зору мобільності оформлення туристичної поїздки. 

Отже, існує потреба у покращенні якості послуг з туристичного 

страхування та всебічному їх вдосконаленні, у залученні більшого обсягу 

споживачів, розширенні і вдосконаленні каналів розподілу та підвищенні 

рівня фінансової стійкості страхових компаній. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

 Особливістю діяльності банків є високий ступінь ризикованості, тому 

будь-яка управлінська помилка загрожує втратою ліквідності, 

платоспроможності і в кінцевому рахунку — банкрутством. Банківський 

ризик — це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть 

мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку. Управління 

ризиками банку здійснюється на основі певних принципів, функцій та 

методів. Ефективність управління ризиками має фундаментальне значення 

для будь-якого суб'єкта господарювання, але особливого значення вона 

набуває для банку. Вдосконалення управління ризиками сприяє підвищенню 

фінансової стійкості та безпеки банку. 

Управління банківськими ризиками включає стратегію і тактику 

управління. Під стратегією управління ризиками розуміють напрями і 

способи використання засобів для досягнення поставленої мети, певний набір 

правил і обмежень для ухвалення рішення. Тактика — це конкретні методи і 

прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Її завдання 

— вибір оптимального рішення і прийнятних за даною ситуацією методів і 

прийомів управління ризиками. 

Для підвищення ефективності управління ризиками використовують 

засоби направлені на вирішення і зниження ступеня ризику: запобігання 

ризику, утримання ризику, передача ризику, зниження ступеня ризику 

шляхом диверсифікікації, лімітування, самострахування, страхування. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15752/1/48-Bednarska-107-108.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_133_8
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=32314
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 Вдосконалення управління ризиками банку — це використання 

сукупності методів, прийомів і заходів направлених на своєчасне 

прогнозування ризиків, визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків з 

метою запобігання чи мінімізації пов'язаних з ними втрат.  

На державному (макрорівні) вдосконалення управління ризиками 

банківської системи відбувається шляхом створення відповідної законодавчої 

та нормативної бази. На рівні банку (мікрорівні) вдосконалення управління 

ризиками спрямоване на підвищення ефективності діяльності банку і на 

запобігання або зниження ризику втрат.  

Сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, що беруть 

участь в управлінні ризиками, утворюють систему управління ризиками 

банку. Основними елементами такої системи є: суб'єкти управління, об'єкти 

управління, принципи, функції, методи, управлінські рішення (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система управління банківськими ризиками 

У сучасних умовах якість систем менеджменту значною мірою 

залежить від здатності керівників забезпечувати обгрунтоване управління 

ризиками, запобігаючи різноманітним загрозам та активно їх долаючи. 

 Таким чином, управління ризиками вимагає комплексного бачення 

усіх аспектів, пов'язаних із виникненням, реалізацією та впливом ризиків на 

функціонування підприємства.  
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Для вдосконалення і підвищення ефективності управління ризиками 

спостережним радам та правлінням банків варто вжити низку заходів:  

— забезпечити постійний моніторинг та оцінку ризиків; — запобігти 

ухваленню неконтрольованих і нерегламентованих рішень, пов'язаних із 

банківськими ризиками;  

— забезпечити своєчасне формування резервів на покриття ризиків під 

активні операції;  

— забезпечити створення в банку ефективної системи збереження, 

обміну та використання інформації стосовно функціонування управління 

ризиками;  

— запровадити проведення регулярної оцінки фінансового стану банку 

з метою забезпечення своєчасного реагування відповідно до даних системи 

моніторингу;  

— забезпечити зниження ризиків, що виникають у банку з метою 

посилення захисту інтересів акціонерів та вкладників, що сприятиме 

збільшенню обсягу акціонерного капіталу та депозитів;  

— впровадити систему нагляду за відділеннями банку з метою 

підвищення ефективності їхньої діяльності;  

— забезпечити використання досвіду кращих закордонних та 

вітчизняних банків з управління ризиками, що забезпечить прийняття більш 

ефективних рішень. У сучасних умовах якість систем менеджменту значною 

мірою залежить від здатності керівників забезпечувати обгрунтоване 

управління ризиками, запобігаючи різноманітним загрозам та активно їх 

долаючи.  

Отже, управління ризиками вимагає комплексного бачення усіх 

аспектів, пов'язаних із виникненням, реалізацією та впливом ризиків на 

функціонування банку. Водночас, ефективна організація системи управління 

ризиками є запорукою надійного управління банком, що, своєю чергою, 

сприяє зміцненню банківської системи України. 
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Вступ. У сучасних умовах розвитку економіки важлива роль 

покладається на фінансовий сектор, ефективне функціонування якого 

забезпечує акумуляцію вільних фінансових ресурсів, вибір найбільш 

перспективних напрямків для інвестицій та спрямування за ними 

фінансових ресурсів. Вважається, що функціонування реального сектора 

економіки нерозривно пов’язане з діяльністю фінансових посередників, які 

виконують роль «каталізаторів» економічного зростання. 

Результати дослідження. Фінансові інститути виконують основні 

завдання у межах фінансового ринку – забезпечують переміщення 

фінансових ресурсів між учасниками фінансових відносин та формують 

базис фінансового забезпечення інвестиційного процесу [1, с. 9]. В 

економічно розвинутих країнах організаційна структура фінансового 

сектору, яка представлена фінансовими посередниками, може відповідати 

одній з її видів (рис. 1). Такий поділ залежить від типів фінансових 

посередників, що діють на ринку фінансових послуг, опосередковуючи 

рух фінансових ресурсів шляхом їх залучення та вкладення у різноманітні 

фінансові активи [2, с. 227–228]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Різновиди фінансових посередників 

Додатково зазначимо, що при організації структури фінансового 

сектору за ринково орієнтованою моделлю можуть діяти різні типи 

фінансових посередників. Серед них це депозитні інститути, які залучають 

кошти населення і суб’єктів господарювання у формі депозитів для 

подальшого здійснення позикових операцій (банки, позиково-ощадні 

асоціації, трастові компанії, кредитні спілки, взаємоощадні банки). Поряд з 

депозитними інститутами можуть діяти ощадні установи контрактного 

типу, які здійснюють довготермінове накопичення капіталів клієнтів з 
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метою наступних виплат цільового характеру на їх користь (страхові 

компанії  і недержавні пенсійні фонди). Важливо назвати також 

інвестиційних посередників, які об’єднують кошти індивідуальних 

інвесторів та розміщують їх у різноманітні фінансові активи для отримання 

прибутку. Інший спосіб залучення інвестиційними посередниками наявного 

на ринку капіталу – це випуск власних цінних паперів. На ринку 

інвестиційних послуг групу таких посередників представляють 

інвестиційні та іпотечні банки, інвестиційні компанії, а також інвестиційні 

фонди [2]. 

Структура фінансових посередників також може бути організована за 

банківською моделлю, назва якої свідчить про провідну роль банків у 

здійсненні фінансових операцій. Здійснювані банками фінансові операції 

прийнято поділяти на традиційні та нетрадиційні. До перших відносять 

розрахунково-касове обслуговування клієнтів, залучення коштів на 

депозити, створення нових платіжних засобів, надання кредитів, а до 

других – довірче управління власністю клієнтів, депозитарні операції, 

розміщення цінних паперів та управління ними, факторингові, лізингові 

послуги, оцінка майна, консалтингові послуги та інші. 

Нетрадиційні банківські послуги почали розвиватися у недалекому 

минулому, що було обумовлено рядом обставин, актуальних і сьогодні, а 

саме: зниженням рівня прибутковості традиційних банківських операцій у 

зв’язку з посиленням конкуренції на ринку банківських послуг; розвитком 

небанківського сектора, який конкурує з банківським сектором при 

здійсненні окремих фінансових операцій; розширенням на законодавчому 

рівні переліку фінансових операцій, які можуть здійснювати банківські 

установи (ними є депозитарна діяльність, факторинг, лізинг, консалтинг 

тощо). Нетрадиційні послуги у банківській практиці забезпечують багато 

переваг, серед яких збільшення доходів, зниження рівня загального ризику, 

розширення обсягів діяльності, що відбувається завдяки залученню нових 

клієнтів та підвищенню рівня їх обслуговування [2]. 

Вітчизняний фінансовий сектор був представлений небанківськими 

фінансовими установами на понад 90%. При цьому, у структурі 

фінансового сектору переважали окремі види небанківських фінансових 

установ, зокрема, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди та 

страхові компанії. За досліджуваний період кількість небанківських 

фінансових установ періодично змінювалася за висхідною та низхідною 

траєкторіями. Натомість, у 2012–2018 рр. кількість банківських установ 

мала майже постійну тенденцію до зниження і, відповідно, зменшилася 

більше ніж у 2 рази [3, 4]. 

Активи вітчизняного фінансового сектору були представлені, в 

основному, активами банківських установ, зокрема, більше чим на 90%. 

При цьому, за досліджувані роки даний показник змінювався за висхідною 
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траєкторією. За такою ж траєкторією змінювався обсяг активів 

небанківських фінансових установ, до речі, у структурі яких переважали 

активи фінансових і страхових компаній. [3, 4]. 

Висновки. Сучасні умови прискорення глобалізації, в яких функціонує 

вітчизняний фінансовий сектор, призводять до модернізації функцій 

фінансових посередників шляхом їх ускладнення. Такі прогресивні зміни 

пов’язані з використанням фінансовими посередниками нових фінансових 

інструментів, а також з розширенням та вдосконаленням їхнього 

традиційного бізнесу. У кінцевому результаті очікується поступ ринку 

фінансових послуг на новий щабель, що, у свою чергу, позитивно вплине на 

розвиток економіки країни. Окреслені вище позитивні трансформації, які 

передбачаються у діяльності фінансових посередників, обумовлюють 

необхідність здійснення наукового пошуку шляхів вирішення проблем, які 

можуть виникнути при цьому. 
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Вступ. Забезпечення сталого розвитку економіки залежить від низки 

складових та чинників. Одне з вагомих місць в системі цих складових 

належить ринку фінансових послуг і зокрема такому його фінансовому 

інструменту як факторинг, який є новим явищем в сучасній вітчизняній 
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економіці. Однак через нестабільність економічної ситуації та інфляційні 

процеси він досі не набув належного розвитку. Оскільки забезпечення 

достатності фінансових ресурсів економічного розвитку підприємств в 

умовах ринкової економіки неможливе без використання сучасних форм та 

інструментів розрахунково-платіжних відносин, дослідження розвитку 

факторингових послуг сьогодні є надзвичайно актуальним. 

Результати дослідження.  Під факторингом в Україні переважно 

розуміють операції за якими банк або інша фінансова установа, яка має право 

надавати факторингові послуги, здійснює викуп дебіторської заборгованості 

в іншого банку або кредитної установи, і в подальшому, самостійно стягує 

цю заборгованість із боржника. В умовах економічної ситуації, яка склалась 

протягом останніх років, більшість факторингових угод є саме такими. Ці 

операції, однак, не є факторингом у класичному розумінні цього поняття [1]. 

Також заслуговує на увагу думка О. Пальчук, яка у своїх дослідженнях 

зазначає наступне: невисокий рівень фінансової освіченості населення 

призводить до нерозуміння суті багатьох фінансових послуг. У цьому 

контексті факторингові послуги не є винятком. Зокрема, дуже часто термін 

«факторинг» використовується колекторськими компаніями як «операції з 

викупу проблемних боргів». Це суперечить сутності цієї операції і зумовлює 

хибне сприйняття факторингових послуг серед споживачів [2]. 

З метою забезпечення належного розвитку факторингу необхідно 

насамперед подбати про формування відповідної нормативно-правової та 

законодавчої бази. Оскільки, незважаючи на існуючі переваги, про що 

свідчить зарубіжний досвід [3], факторингові послуги в Україні практично не 

надаються банками та фінансовими установами та не використовуються 

компаніями. 

Факторинг - вид фінансової послуги, фінансовий інструмент, який 

повинен забезпечувати поповнення обігових коштів підприємств, 

безперебійність виробничого процесу та створення можливостей для 

розширення збутової діяльності.  

В процесі надання факторингових послуг банк або інша фінансова 

установа, яка має право здійснювати такі операції, надає клієнту за плату 

фінансування в обмін на відступлення клієнтом фактору прав вимоги до 

боржників, які виникли з договорів поставки, надання послуг тощо. В обмін 

на право вимоги дебіторської заборгованості фактор зобов’язується одразу 

виплатити клієнтові аванс, розмір якого зазвичай складає близько 90% від 

вартості відступленого зобов’язання, а решту суми - після отримання 

відповідних виплат від боржника. Оплата послуг фактора здійснюється за 

рахунок комісії за надання фінансування чи інших платежів, а також 

відсотків річних за використання грошей. 

Використання факторингу дозволить підприємствам залучати 

додаткові обігові кошти, поповнювати оборотні засоби та нарощувати обсяги 

http://ukrfactor.com/factoring_Ukraine/
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продажів, формувати нові конкурентні переваги  надавши покупцям 

тривалих відстрочок за платежами, вирішити  проблеми касових розривів, що 

у підсумку дозволить отримати додатковий прибуток.  

Окрім того, факторинг – ефективний фінансовий інструмент 

управління дебіторською заборгованістю, який дозволяє зменшити її обсяги 

шляхом трансформування у грошові ресурси, прискорити обертання, 

ліквідувати дефіцит оборотних коштів, збалансувати грошові потоки. Навіть 

при найвищих ставках вважається, що факторинг відпрацьовує затрачені на 

нього кошти, оскільки дозволяє значно наростити обсяги продажів продукції 

[4].  

Негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є велика 

частка пролонгування боргу, котрий сьогодні застосовують вітчизняні банки 

у тарифах за обслуговування. У розвинених країнах вартість факторингу 

становить у середньому близько 1,5-2 % від суми постачання. В Україні 

середньозважена частка для ринку сьогодні, зазвичай, на 2-4 % перевищує 

поточну банківську ставку, яку використовують під час короткотермінового 

кредитування клієнтів з аналогічним оборотом [3]. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах господарювання, коли підприємці 

відчувають потребу у власних фінансових ресурсах, а кредитні ресурси 

доступні обмеженому колу підприємств, факторинг може стати доступним 

джерелом фінансування для бізнесу, проте поки що ринок факторингових 

послуг в Україні переживає не найкращі часи як і вся економіка загалом. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Вступ. Конкурентоздатність та платоспроможність підприємств 

значною мірою залежить від ефективного управління фінансовими 

ресурсами. У системі управління різними аспектами діяльності будь-якого  

підприємства в сучасних умовах найбільш складною і відповідальною 

ланкою є фінансовий менеджмент. Здатність підприємства виживати та 

ефективно розвиватись стає похідною від його спроможності якнайкраще 

задовольнити потреби та очікування клієнтів, адаптовуватись до змін 

зовнішнього середовища, що висуває якісно нові вимоги до системи 

фінансового менеджменту. 

Результати дослідження. В сучасних умовах господарювання 

управління різними аспектами діяльності підприємства неможливе без 

вирішення проблем фінансового характеру.  

Однією з ключових підсистем загальної системи управління 

підприємством є фінансовий менеджмент як наука про управління фінансами 

підприємства щодо вироблення і реалізації управлінських рішень, пов’язаних 

з формування, розподілом і використанням фінансових ресурсів 

підприємства [1, c.14]. Низка науковців фінансовий менеджмент розглядають 

також як вид професійної діяльності з управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства, тобто іншими словами фінансовий менеджмент - це 

система принципів і методів, розробки та реалізації управлінських рішень, 

пов’язаних з формуванням і розподілом, а також з використанням фінансових 

ресурсів підприємства і організацією обороту його грошових коштів [2, с.14].  

Загалом, система фінансового менеджменту має забезпечувати для 

керівництва прозорість фінансового стану і руху фінансових ресурсів, 

формування найбільш вигідних варіантів фінансових планів, оперативний 

облік фактичної інформації, контроль відхилення від плану. У зв’язку з цим, 

її основою є: узгоджений аналіз матеріальних і фінансових потоків, як для 

окремих товарних групах і підрозділів, так і для підприємства загалом; 

поєднання планування та контролю реалізації планів на базі узгодження 

планових документів з системою бухгалтерського обліку та звітності. Це дає 

змогу сформувати узгоджені фінансові плани як для підприємства загалом, 

так і для його підрозділів і напрямків діяльності [3, с. 203].  
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Ефективно сформована система фінансового менеджменту сприятиме 

стабільному функціонуванню, динамічному розвитку та покращенню 

ринкової позиції підприємства в перспективі [4].  На нашу думку вона 

повинна включати:  

- розроблення і реалізацію фінансової політики підприємства;  

- інформаційне забезпечення, яке виступає основою прийняття 

адекватних, своєчасних і ефективних рішень про роботу підприємства; 

- оцінка інвестиційних проектів і формування «портфеля» інвестицій;  

- поточне фінансове планування та контроль. 

Постійне вдосконалення управлінської діяльності підприємства, у тому 

числі фінансового менеджменту - одна з головних ознак, що свідчить про 

його економічний розвиток. З огляду на те, що фінансові ресурси – 

найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління 

фінансовими ресурсами підприємства необхідно трактувати як центральну 

ланку усього комплексу заходів, спрямованих на його забезпечення. 

 Значення фінансового менеджменту - забезпечити ефективну, 

стабільну діяльність підприємства через управління його фінансовими 

потоками, а також фінансовий менеджмент покликаний знаходити розумний 

компроміс між завданнями, які ставить перед собою підприємство, і 

фінансовими можливостями реалізації цих завдань з метою підвищення 

обсягів продажів і прибутку, підтримання фінансової стійкості та 

прибутковості підприємства, збільшення доходів власників (акціонерів), 

підвищення ринкової вартості підприємства та ін.. 

Висновки. Отже, значення фінансового менеджменту в системі 

управління підприємством полягає в забезпеченні максимізації добробуту 

власників підприємства в поточному та перспективному періоді, 

раціональному використанні ресурсів для створення ринкової вартості, 

здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і 

забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику 

вкладників капіталу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН   

 

Вступ. Попит на криптовалюту в світі зростає щодня з 

непередбачуваними темпами. Найбільш популярним залишається, звичайно 

ж – біткойн. Мало того, вже сьогодні в усьому світі існує безліч організацій, 

де за товари і послуги можна розплатитися цією віртуальною валютою. З 

цього, безсумнівно, можна зробити висновок, що криптовалюта має певне 

політичне значення в світовій економіці, а в деяких країнах навіть взяла на 

себе функції централізованої валюти. У зв'язку з цим страждає банківська 

система, а разом з нею і бюджет багатьох країн. Уряди багатьох країн 

задаються питанням, як же врегулювати ринок криптовалюти і поставити їх 

на службу своїй економіці та країні в цілому. 

Результати дослідження. Криптовалюта – це віртуальні гроші, які на 

відміну від фіатних коштів не мають фізичного вираження. Одиницею такої 

валюти є «coin», що в перекладі з англійської мови означає «монета». 

Особливість цієї грошової одиниці полягає в тому, що є надійний захист від 

підробки, в ній зашифровані дані, які не підлягають дублюванню. Ключова 

особливість криптовалюти є відсутність будь–якого внутрішнього або 

зовнішнього адміністратора, ця валюта є децентралізованою. Це дає змогу 

криптовалюті бути відкритою для усіх учасників системи, і водночас ніхто з 

цієї системи не зможе взяти більший контроль як інші учасники, тому банки, 

податкові, судові та інші державні або приватні органи не можуть впливати 

на транзакції будь–яких учасників платіжної системи. 

Важливою складовою, або місцем, де проходять всі дії з 

криптовалютами – є блокчейн. Блокчейн – це публічна база всіх транзакцій, 

які робились в межах певної системи. Це, так званий, ланцюжок блоків 

транзакцій, що побудований за певними правилами із сформованих блоків 

транзакцій. Вперше термін з’явився як назва розподіленої бази даних, 

реалізованої саме у криптовалюті – біткойнах. Це децентралізований реєстр 

інформації, копія якого є у всіх учасників системи, і кожна його зміна 

залишається в базі даних назавжди. Змінити запис заднім числом неможливо 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/60.pdf
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— для цього потрібно одночасно змінити  всі наступні записи у всіх 

учасників системи блокчейна. Для такої операції не вистачить 

обчислювальних потужностей, які сьогодні є у людства. Технологія 

відрізняється потужним шифруванням, самостійністю і анонімністю (рис. 1). 

Загалом блокчейн має збільшити прозорість транзакцій та зменшити ризик 

шахрайства [4]. 

 
Рисунок 1 – Принцип роботи системи блокчейн 

 

З 2008 року блокчейн постійно вдосконалювався. Як правило, це 

вдосконалення зв’язане зі зміною одного параметру – доступність реєстру 

даних для користувачів, тому поділ видів блокчейну ймовірний саме по 

цьому критерію. У 2015 році з’явилася можливість виділити три основних 

види ланцюжків блокчейну: 

1. Приватний ланцюг блоків. Його суть в тому, що всі операції контролю-

ються і перевіряються централізовано, із залученням спеціального органу. 

2. Ланцюг блоків консорціуму. Особливість полягає в узгодженні прове-

дених операцій певними вузлами (учасниками консорціуму, користувачами). 

3. Публічний ланцюг блоків. На відміну від минулих видів блокчейну 

контроль відсутній, а проведення операцій здійснюється в довільній формі. 

Говорячи простими словами, блокчейн – це безліч таблиць, що мають 

електронну форму і з'єднаних в загальну базу з інформацією. Розглянутий 

термін відноситься також до реєстрів, які можна коригувати і спостерігати за 

процесом виконання операцій. Технологія зручна і проста в застосуванні, що 

дозволяє їй працювати без залучення посередників. 

Головні особливості блокчейн технології: 

 прозорість – в блокчейні зберігаються дані про всі проведені операції за 
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всю історію створення системи; 

 стабільність – ви не можете видалити або замінити інформацію «заднім 

числом», а тільки здійснити нову угоду; 

 незалежність – інформація зберігається не на одному центральному 

сервері, а на безлічі комп'ютерів учасників мережі. 

Такі особливості системи блокчейн дають змогу повністю усунути 

проблеми корупції в нашій країні, та повністю трансформувати економіку. В 

першу чергу це привабить іноземних інвесторів, які будуть зацікавлені у 

таких нововведеннях. 

Досить цікавою є власне робота системи блокчейн. Це послідовність 

блоків – ланцюжок, а не замкнуте коло. Кожен з блоків містить масив певних 

даних. І всі блоки пов'язані між собою. Тобто, новий масив інформації може 

бути створений тільки після того, як закритий старий масив [2]. 

Формування і закриття блоків. Як видно з рисунку 2, кожна ланка 

ланцюжка містить ключ. Поки він не буде розшифрований, блок (ланка) не 

закриється. На основі блокчейн вже створюються стартапи в сфері медицини, 

захисту інтелектуальної власності, авторського права. На базі технології 

розробляються системи ідентифікації, веб-браузери, децентралізовані хмарні 

сховища даних, а також соціальні мережі [3].  

 
 

Рисунок 2 –  Графічне зображення принципу будови блокчейн системи 

 

Висновки. Таким чином, система блокчейн максимально спрощує саму 

процедуру надання адміністративних послуг, зменшує витрати державного і 

місцевих бюджетів на утримання  законодавчого та виконавчого апарату 

держави. З іншого боку, у зв’язку з розвитком цієї технології, матимуть місце 

скорочення і зменшення можливостей для чиновників зловживати доступом 

до баз даних. Для блокчейну не важливо, чи розвинута країна чи ні, 

насправді це дуже проста технологія, яка не потребує великих фінансових 

витрат.  
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Вступ. Важливою частиною визначення рівня фінансової 

децентралізації є аналіз децентралізації видатків, суть якого полягає в оцінці 

здатності місцевих органів влади керувати власними ресурсами та ресурсами, 

отриманими з державного бюджету чи фінансових ринків. 

Результати дослідження. Однією з переваг реформи децентралізації є 

можливість витрачання бюджетних коштів ОТГ відповідно до тих 

пріоритетів, які визначає місцева рада громади. Видатки ОТГ – це економічні 

відносини, які виникають внаслідок використання бюджетних коштів 

об’єднаних територіальних громад (власних, запозичених та залучених), для 

виконання ними власних та делегованих повноважень. [1] 

Основними завданнями, які стоять перед ОТГ є фінансування поточних 

видатків та видатків на розвиток. Коштом нагромаджених фінансових 

ресурсів в дохідній частині бюджету територіальної громади, ОТГ мають 

можливість здійснювати видатки на розвиток соціальної та економічної 

сфери. Тож склад і структура видатків найбільш яскраво характеризує 

основне призначення місцевих бюджетів.  

https://hiterbober.ru/web-technologies/tehnologiya-blokchejn.html
https://tutdenegki.com/crypta/blockchain.html
http://bestinvestpro.com/blokche%1fjn-chto-eto-ponyatnym-yazykom/#i-4
http://axon.partners/wp-content/uploads/2017/02/GlobalIssues-of-Bitcoin%20Busines%1fses-Regulation.pdf
http://axon.partners/wp-content/uploads/2017/02/GlobalIssues-of-Bitcoin%20Busines%1fses-Regulation.pdf


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
119 

 

 
Рис. 1 – Галузева структура видатків місцевих бюджетів  

 

З рисунку 1 видно, що на противагу місцевим бюджетам у бюджетах 

ОТГ поточних витрат, найбільша частка видатків припадає на освіту (в 

середньому 58%), наступними за розмірами є видатки на органи місцевого 

самоврядування – близько 13 %, далі видатки на ЖКГ – 6-7% та ін.  

Щодо видатків на розвиток, то вони являють собою план формування 

та використання коштів на фінансування проєктів соціально-економічного 

розвитку, а також програм інвестиційної та інноваційної діяльності території 

об’єднаної громади. Тобто, бюджет розвитку – це механізм, за допомогою 

якого власні та залучені ресурси спрямовуються в економіку, створюються 

нові робочі місця, розвивається туристична сфера та збільшується 

економічний потенціал громади [3]. 

Та по факту, видатки ОТГ майже у повній мірі йдуть на поточні 

витрати, аніж на інвестиційну та інноваційну діяльність. (в деяких 

територіальних громадах складають понад 80% власних доходів, замість 

рекомендованих 20%). Та загалом органи місцевого самоврядування 

отримали ряд повноважень та обов’язків щодо фінансування витрат ОТГ. 

Тож ці кошти витрачають насамперед, на будівництво та ремонт доріг, 

фінансування медичних закладів, закладів освіти (шкільної та дошкільної), 

стадіонів, водопостачання, освітлення вулиць і т. д.  Інакше кажучи, на все 

те, що дає змогу показати позитивні зміни та плюси від створення ОТГ.  

Класифікація видатків ОТГ повністю збігається з видами витрат 

місцевих бюджетів. Для того, щоб більш детально охарактеризувати склад та 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
120 

 

динаміку таких витрат, проаналізуємо видатки місцевих бюджетів протягом 

останніх трьох років [2]. 

 

Таблиця 1 – Динаміка та структура видатків місцевих бюджетів 

Категорії 

видатків 

2017 р. 2018 р. 2019 р. Відхилення, 

2019 до 

2017рр.  

Зага-

лом 

(млн 

грн) 

На 1 

людин

у (грн) 

Зага-

лом 

(млн 

грн) 

На 1 

людину 

(грн) 

Зага-

лом 

(млн 

грн) 

На 1 

людин

у (грн) 

Зага-

лом 

На 1 

людину 

Освіта 136 616 3 216 165 706 3920 195 

151 

4 659 ↑ 43% ↑45% 

Пенсії 6 768 159 7 850 186 9 135 218 ↑ 35% ↑ 37% 

Відсотки за 

запозиченнями 

122 3 657 16 1 121 27 ↑819% ↑800% 

Правоохоронні 

органи 

635 15 1 150 27 1 381 33 ↑118% ↑120% 

Соціальний 

захист 

134 514 3 166 137 648 3256 104 

292 

2 490 ↓ 23% ↓ 21% 

Медицина 85662 2016 93 230 2 206 90 819 2 168 ↑ 6% ↑ 8% 

Чиновницький 

апарат 

23680 557 27 935 661 36 012 860 ↑ 52% ↑ 54% 

Транспорт 28 815 678 42 341 1002 42 434 1 013 ↑ 47% ↑ 49% 

Інші галузі 

економіки 

25 146 592 34 409 814 53 075 1 267 ↑111% ↑ 114

% 

Комунальне 

господарство 

27 171 640 30 049 711 35 662 851 ↑ 31% ↑ 33% 

Культура та 

спорт 

16 444 387 18 886 447 22 405 535 ↑ 36% ↑ 38% 

Сільське 

господарство 

1 871 44 350 8 649 15 ↓ 65% ↓ 66% 

Охорона 

довкілля 

2 609 61 3 001 71 4 957 118 ↑ 90% ↑ 93% 
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З таблиці 1 видно, що протягом 2017-1019 років видатки зросли у 

більшості випадків. Якщо брати до уваги відношення 2017 і 2019 рр., то 

найбільш зросли видатки на відсотки за запозиченнями – на 800%, але в 

еквівалентному виразі вони залишаються на найнижчих щаблях витрат – 

всього 27 грн на людину.  

Такі видатки як на соціальний захист та сільське господарство 

порівняно протягом аналізованих років зменшились, на 21% та 66% 

відповідно. 

Висновки. Згідно з проведеними дослідженнями можна стверджувати, 

що найоптимальнішим варіантом для подальшого розвитку територіальних 

громад є їх об’єднання з іншими та створення, при цьому, більшої за 

розміром та економічно сильної ОТГ. Це дозволить оптимізувати 

територіальну структуру, підвищити рівень доцільності капіталовкладень у 

таку громаду і цим покращити інвестиційну привабливість (шляхом 

збільшення території та кількості трудових ресурсів). 
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Вступ. Сільське господарство – це найбільш ризикована галузь 

економіки, оскільки постійно зазнає впливу природи, тому що виробництво 

здійснюється на відкритому ґрунті. Проте страхування може стати однією з 

важливих умов гарантування економічної безпеки та стабілізації фінансового 

стану виробників сільськогосподарської продукції, адже за його допомогою 

можна раціоналізувати структуру коштів, які спрямовуються на запобігання і 

https://decentralization.gov.ua/
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попередження прояву природної стихії чи інших чинників, що 

перешкоджають діяльності сільськогосподарських товаровиробників. 

Перед державою та учасниками страхового ринку стоїть завдання 

більшої активізації зусиль щодо створення всіх умов для розвитку системи 

агрострахування. Зокрема, для забезпечення ефективного та якісного 

страхування урожаю сільськогосподарських культур, необхідна ефективна 

прозора система моніторингу, яку повинні формувати страхові компанії. 

Результати дослідження. Основна мета страхування 

сільськогосподарських ризиків – повністю або частково компенсувати 

виробнику втрати врожаю, які спричинені несприятливими природними 

явищами, такими як посуха, град, вимерзання, ураган, тощо. 

Високий рівень ризикованості є особливістю страхування врожаю 

сільськогосподарських культур, адже при настанні страхового випадку 

втрати можуть зазнавати не тільки окремі страхувальники, а й великі площі 

та території, тому це робить страхування природно-кліматичних ризиків 

одним з найскладніших видів страхування, бо витрати часто перевищують 

зібрані премії. 

Однією із надзвичайно гострих проблем страхування врожаю 

сільськогосподарських культур є неплатоспроможність виробників. Сплата 

страхових премій для вітчизняних сільськогосподарських підприємств стає 

фінансово обтяжливою. Страхування врожаю у сільському господарстві має 

здійснюватися у добровільній формі. 

Підсумовуючи, необхідно виділити основні чинники повільного 

розвитку та проведення страхування у рослинництві:  

 недосконалість законодавчої бази у сфері страхування;  

 неврахування страховиками особливостей здійснення процесу 

виробництва у сільському господарстві;  

 недостатньо розвинена економічна та фінансова сфери у 

сільському господарстві;  

 неплатоспроможний фінансовий стан більшості 

сільськогосподарських виробників;  

 інфляційні процеси у країні;  

 відсутність компенсування витрат на страхування врожаїв;  

 незадовільна робота агрометеорологічних служб;  

 застарілі механізми обчислення страхових платежів із високими 

тарифними ставками;  

 недостатня поінформованість сільськогосподарських виробників 

щодо страхових продуктів;  

 непрозорість механізму відшкодування збитків;  

 недосконалість договорів страхування сільськогосподарських 

культур.  
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Основними методами страхування врожаю сільськогосподарських 

культур в Україні є: страхування окремих ризиків, комплексне страхування, 

страхування від повної загибелі озимих культур та індексне страхування. Ці 

продукти дозволяють сільськогосподарським виробникам страхувати свою 

продукцію від найважливіших ризиків. 

Проте найкращим інноваційним методом страхування погодних 

ризиків є індексне страхування. Воно може зацікавити 

сільськогосподарських товаровиробників за рахунок низьких тарифних 

ставок, отже, й невисоких страхових платежів. Індексне страхування 

покращує розвиток фінансового ринку в цілому і доступу 

сільськогосподарських виробників до кредитів зокрема (оборотність 

контрактів на вторинному ринку); покращує доступ до ринків 

перестрахування, що в свою чергу збільшує можливість відповідати за 

страховими зобов’язаннями і надійність страхової системи в цілому;  

вирішує проблеми, пов’язані з асиметрією інформації (антиселекція, 

моральний ризик); здешевлює страхування (зниження адміністративних 

витрат на моніторинг і оцінку збитків, а також за рахунок більших обсягів 

страхування і стандартизації контрактів); спрощує доступ клієнтів 

(прозорість, стандартність контрактів, можливість придбання будь-якої 

кількості контрактів), внаслідок чого збільшується кількість страхувальників.  

Висновки. Отже, на врожайність сільськогосподарських культур 

сильно впливають  погодні умови. Традиційні страхові продукти, які широко 

пропонуються на страховому ринку України, мають ряд недоліків й не 

завжди повною мірою задовольняють потреби сільськогосподарських 

підприємств в належному страховому захисті. Тому пропонується 

впровадження індексного погодного страхування, яке має переваги перед 

іншими страховими продуктами. Зокрема, простіші та зрозуміліші 

інформаційні вимоги, придатність для різних господарств, низький рівень 

зловживань та швидші страхові відшкодування. 

 Для страхування врожаю сільськогосподарських культур потрібна 

тісна взаємодія страхових компаній з метеослужбами щодо отримання 

прогнозів та спостереження за станом посівів. Це дасть змогу більш точно 

визначити страхові тарифи та проводити попереджувальні заходи 

підприємствам для зниження ризикових подій. 

На основі проведеного аналізу виявлено, що для подальшого розвитку 

страхування врожаю сільськогосподарських культур необхідна:  

 державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників;  

 розуміння важливості страхових відносин у сільському 

господарстві всіма учасниками;  

 уточнення переліку небезпечних природно-кліматичних явищ 

відповідно до агрокліматичних зон й районів;  

 застосування страховиками низки пільг і різноманітних знижок;  
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 використання методу страхування на основі погодних індексів;  

 співпраця страховиків з агрометеорологічними станціями;  

 прозорість механізму відшкодування збитків;  

 вдосконалення страхового законодавства  

 наближення законодавчої бази до міжнародних стандартів.  
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Вступ. Управління витратами є основою підтримання 

конкурентоспроможності підприємства. Тому надзвичайно важливо, щоб цей 

процес організовувався такими спеціалістами, які добре знають потреби 

споживачів продукції сільськогосподарських підприємств, можливості 

конкурентів і спроможні приймати правильні рішення тактичного й 

стратегічного характеру на основі використання можливостей сучасного 

маркетингу. 

В оцінці необхідності вдосконалення управління витратами у 

діяльності сільськогосподарських підприємств спостерігаємо 

ретроспективний підхід, який унеможливлює оперативне реагування на 
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певну економічну ситуацію в момент її виникнення та прийняття адекватних 

управлінських На відміну від вітчизняної, в міжнародній економічній 

практиці розроблені та широко застосовуються методи оперативного 

накопичення, обробки і використання економічної інформації щодо 

управління  витратами  та собівартістю продукції Однак, багато питань, 

пов'язаних з удосконаленням процесу управління витратами та прийняття 

рішень щодо їх оптимізації, залишилися невирішеними і є сьогодні 

актуальними.  

Результати дослідження. Вдосконалення системи управління 

витратами в сільськогосподарських підприємствах повинно орієнтуватися 

насамперед на застосування важелів скорочення непрямих виробничих затрат 

[1, С. 40]. Воно передбачає  оцінку маржинальної рентабельності та 

ефективності дії чинних норм і нормативів, діагностику витрат 

сільськогосподарського підприємства та відхилення їх значень від 

запланованих, використання методів фінансового планування в 

господарській діяльності підприємств, а також сприяння створенню стимулів 

для скорочення обсягів непрямих затрат виробництва. 

Система управління витратами має комплексний характер. 

Використання матеріальних, земельних, фінансових, інформаційних, 

енергетичних, трудових та інших видів ресурсів повинно чітко 

регламентуватися технологічними картами для галузей рослинництва і 

тваринництва, на основі яких повинні розроблятися нормативи витрат 

ресурсів [2, С. 216; 3, С. 144-145]. Тільки за органічної єдності всіх чотирьох 

функцій менеджменту – планування, організації, мотивування та 

контролювання – можна досягти цілей системи управління витратами в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Дієвим інструментом вдосконалення управління підприємством в 

сучасних умовах є впровадження в практику принципів маркетингового 

управління [4, С. 49]. Організація спеціалізованої служби маркетингу вимагає 

значних коштів, однак вони окуповують себе завдяки налагодженню 

ефективніших каналів збуту продукції, поліпшенню процесу 

товаропросування. 

У процесі організації спеціалізованої маркетингової служби 

сільськогосподарського підприємства чи відділу кооперативного об’єднання 

слід враховувати необхідність функціонування чотирьох типів маркетингу: 

функціонального, ринкового, товарного, територіального. Процес діяльності 

охоплює п’ять етапів. Першим етапом повинно стати вивчення ринку 

сільськогосподарської продукції, яку виробляє підприємство, виділення в 

процесі його сегментації основних для підприємства галузей, оцінювання 

можливостей стимулювання збуту і здешевлення товаропросування тощо. 

Другий етап – формування самої системи маркетингового управління, а 

третім етапом є вдосконалення виробничого процесу, корекція технологій 
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виробництва продукції рослинництва і тваринництва з тим, щоб вони 

відповідали вимогам її споживачів.  

На четвертому етапі підприємства повинні оцінити свої шанси в 

конкурентній боротьбі з іншими виробниками продукції та вибрати 

оптимальну стратегію розвитку, спрямовану на підвищення рівня 

конкурентоспроможності, зокрема, основаного на покращенні фінансово-

економічних результатів діяльності. На п’ятому етапі проводиться 

організаційна робота з реалізації економічних інтересів на ринках 

конкретних видів сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Отже, впровадження маркетингового підходу в 

сільськогосподарських підприємствах необхідне в усіх їх організаційно-

правових формах – господарських товариствах, сільськогосподарських 

виробничих кооперативах, приватних підприємствах і ін. Їм необхідно 

використати досвід, нагромаджений відділами маркетингу підприємств 

інших сфер АПК. 

Формування гнучкого процесу управління витратами в 

сільськогосподарських підприємствах забезпечує зниження собівартості 

продукції, що поряд із реалізацією зусиль, спрямованих на підвищення цін 

реалізації, обов’язково призведе до нарощування основного фінансово-

економічного результату їх функціонування – прибутку. Досягнення цілей 

розвитку підприємств можливе лише на основі підвищення ефективності 

виробництва. 
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БЮДЖЕТНАЇ СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Вступ. Відновлення економіки України в сучасних умовах 

госпоарювання при інвестиційно-інноваційної моделі розвитку неможливе 

без оздоровлення системи державних фінансів, модернізації податкової 

системи і підвищення ефективності механізмів перерозподілу фінансових 

ресурсів. В сьогоднішніх умовах функціонування, бюджетна система 

України у важкому стані «фінансового дисбалансу», позаяк із новими 

викликами виникає гостра потреба перерозподілу і диверсифікації статей 

витрат.  Особливо це питання стосується фінансової стабільності через 

формування непланових резервних фондів у зв’язку із продовженням 

конфлікту на Сході України та боротьбою із пандемією коронавірусної 

інфекції. Нові виклики вимагають прийняття оперативних і фахових рішень 

у сфері бюджетного сектору економіки. 

Реформи системи державних фінансів, проведені в Україні з 2010 року 

і до сьогодні, були наймасштабнішими за останні десять років. Це 

стосується як реформ щодо системи державних фінансів, так і їх глибини, 

зокрема в податковій системі відбулися досить серйозні зрушення.  

Стратегія сталого розвитку України  до 2020 року  [6] в частині 

реформування системи державних фінансів в цілому виконувалася, проте 

виконання окремих важливих завдань має формальний характер, деякі 

завдання все ще не реалізовані, незважаючи на закінчення термінів, 

відведених на їх виконання, якість виконання завдань залишається низькою, 

що нівелює їх позитивний ефект та сучасними викликами перед нашою 

державою. 

Результати дослідження. Реформування бюджетної системи на 

сьогодні відбувається як на рівні змін принципів її функціонування, які 

містяться в новій редакції Бюджетного кодексу, так і на рівні окремих 

елементів та механізмів. Однак, процес бюджетної децентралізації 

просувається надто повільно, і в ході бюджетної реформи в цьому напрямі 

досягнутий незначний прогрес. Окремі законодавчі зміни дещо збільшать 

обсяги надходжень місцевих бюджетів. Водночас передані місцевим 

бюджетам джерела все ще не є достатніми для фінансування  поточних 

видатків [4, с. 49-58]. 
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Гострий дефіцит фінансових ресурсів бюджету вимагає підвищення 

фіскальної ефективності податкової системи. З метою збільшення доходів 

бюджету в Податковому кодексі запроваджені такі заходи:  підвищено 

ставку ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату; підвищено 

ставки акцизного податку та розширено групу підакцизних податків; 

підвищено ставку плати за землю;  розширено базу оподаткування податку 

на доходи фізичних осіб (зокрема запроваджено податок на пасивні 

інвестиційні доходи, включаючи доходи від депозитів та дивідендів). 

Названі заходи не створюють відчутного фіскального тиску на бізнес 

та малозабезпечених громадян, тому є прийнятною альтернативою щодо 

посилення фіскального тиску на економіку. Крім того, у Кодексі 

обґрунтовано зроблено акцент на боротьбі з мінімізацією і ухиленням від 

сплати податків як головному напрямі збільшення доходів бюджету. Це 

достатньо об’ємний потенційний ресурс податкових надходжень. 

Окремі важливі складові державних фінансів – фінанси державного 

корпоративного сектора та сектор державних банків – залишилися осторонь 

реформ, або зміни в них були більшою мірою „косметичними”. Через це 

ефективність їх функціонування залишається низькою, а комплекс проблем 

не було подолано [1, с. 74-75]. 

Висновки. Отже, стратегія сталого розвитку України після 2020 року 

має бути оновлена відповідно до нових ризиків, які актуалізувалися з часу її 

схвалення і які зумовлені, зокрема, прорахунками, допущеними в ході 

проведення реформ. Таким чином, податкова реформа створила певні 

передумови для реалізації двох головних завдань – збільшення доходів 

бюджету та стимулювання економічної активності. Разом з тим на практиці 

вдалося досягти незначного прогресу лише в межах першого завдання. 
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Вступ. Соціальний захист — сукупність державних заходів і видатків 

бюджету, пов'язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам 

населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для 

самозабезпечення доходів. 

Результати дослідження. Потреба у соціальному захисті 

зумовлюється природою ринкової економіки. Ринок не в змозі забезпечити 

своїм суб'єктам гарантований дохід і зайнятість. Цілий комплекс факторів 

зумовлює суттєві відмінності у рівні доходів, стані здоров'я, обсягу 

задоволення потреб. Зменшити негативний вплив таких факторів на рівень 

життя певних прошарків населення і покликаний соціальний захист. Це 

призначення виконується через дві його функції - лікувальну і запобіжну. 

Лікувальна функція пов'язана із запровадженням механізмів боротьби з 

бідністю, що передбачають адресну допомогу малозабезпеченим верствам 

населення, надання житлових субсидій, допомоги сім'ям з дітьми тощо. Ці 

заходи, по суті, лікують певні групи людей, становище яких можна 

охарактеризувати як хворобу бідності. Запобіжна функція соціального 

захисту є превентивною, тобто пов'язана з попередженням бідності шляхом 

надання індивідам можливості під час свого періоду активної економічної 

діяльності здобути право на забезпечення собі нормального рівня життя у 

разі втрати роботи та працездатності, хвороби, нещасного випадку. 
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Система соціального захисту включає три суб'єкти: державу, юридичні 

особи і громадян. Частина її заходів стосується усіх членів суспільства, а 

решта адресована окремим соціальним групам. Перша група заходів 

стосується забезпечення можливості для кожної особи застосування своїх 

здібностей і отримання доходу, визначення офіційного прожиткового 

мінімуму, захисту інтересів споживачів, індексації доходів. Друга група 

заходів соціального захисту стосується окремих груп населення, зокрема 

безробітних, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів праці та військової служби, 

сімей з дітьми, дітей-сиріт, вимушених переселенців та біженців, що зазнали 

впливу катастроф (повінь, землетрус, засуха тощо). Система соціального 

захисту грунтується на таких принципах, як всезагальність, доступність, 

різноманітність видів забезпечення, адекватність рівню розвитку економіки 

країни. 

Залежно від призначення заходів формується і структура системи 

соціального захисту . 

Соціальне забезпечення - це система забезпечення непрацездатних 

громадян та осіб похилого віку. Воно призначене захищати права 

працездатних та непрацездатних у таких питаннях, як пенсійне забезпечення, 

надання допомоги на випадок тимчасової непрацездатності, надання 

допомоги матерям та сім'ям з дітьми, на випадок безробіття та інвалідам. 

Право на соціальне забезпечення є конституційним. В Україні воно 

гарантується Конституцією України.[1]  Система соціального забезпечення 

включає пенсії, допомогу тим, хто працює (при тимчасовій непрацездатності, 

вагітності і пологах та ін.), допомогу сім'ям, в яких є діти, допомогу по 

безробіттю. 

Пенсії - це регулярні грошові виплати, що надаються громадянам при 

досягненні певного віку, у разі інвалідності та втрати годувальника, а також 

за вислугу років та особливі заслуги перед державою. Розрізняють трудові та 

соціальні пенсії. До трудових належать пенсії за віком, по інвалідності, у разі 

втрати годувальника та за вислугу років. Крім трудових пенсій, 

призначаються і соціальні. їх отримують громадяни за відсутності права на 

трудову пенсію. Умови, порядок начислення та розмір пенсій усіх видів у 

нашій країні регламентується Законом "Про пенсійне забезпечення".[2] 

Соціальне забезпечення включає і виплату допомоги громадянам, які 

працюють. Це допомога у випадку тимчасової непрацездатності, вагітності і 

народження дитини. Особлива увага надається допомозі сім'ям, в яких є діти. 

Це разова допомога при народженні дитини, щомісячна допомога на її 

виховання.  

Другою складовою системи соціального захисту населення є соціальні 

гарантії держави населенню. Це реалізація державою конституційних прав 

громадянам на одержання найважливіших соціальних благ та послуг. Вони 

надаються тим, хто працює або розпочинає трудове життя, і повинні 
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забезпечувати умови для одержання професії, трудового доходу, зайнятості, 

постійної перепідготовки і професійного зростання працівників для 

підтримки їх конкурентності на ринку праці, захисту основних прав людини 

у сфері праці. Серед основних соціальних гарантій - право громадян на вибір 

місця праці і професійну діяльність, мінімальний розмір оплати праці та 

пенсії, разову допомогу при народженні кожної дитини, мінімальний розмір 

допомоги по безробіттю чи стипендії, освіту, охорону здоров'я і надання 

медичної допомоги.  

Важливе місце в системі соціального захисту відведено соціальній 

допомозі.  Це турбота про громадян, що потребують підтримки, сприяння у 

зв'язку зі станом здоров'я, соціальним станом та малозабезпеченістю, з 

досягненням певного віку. Допомога надається у вигляді грошових та 

натуральних виплат. В Україні значний прошарок людей, що одержують 

соціальну допомогу, утворюють малозабезпечені сім'ї. З 1995 р. діє Програма 

житлових субсидій, яка, по суті, стала першою у країні соціальною 

програмою ринкового типу і забезпечує адресний захист найуразливіших 

верств населення. Надається соціальна допомога і такій категорії населення, 

як інваліди та ветерани війни. Одним із напрямів надання соціальної 

допомоги, що має тенденцію до розширення, є створення будинків-інтернатів 

для людей похилого віку. Поширюється і така форма соціальної допомоги, як 

створення територіальних центрів з обслуговування самотніх людей 

похилого віку. 

Висновки. Складовим елементом системи соціального захисту є 

соціальне страхування. Це система повного або часткового фінансового 

відшкодування фізичним особам певних життєвих ризиків: тимчасової 

втрати працездатності, старості, інвалідності, втрати годувальника. 

Соціальне страхування включає лише соціальні види ризику, його мета - 

страховий захист саме цих видів ризику, таких як втрата працездатності 

через хворобу, нещасний випадок, старість, втрата роботи тощо. Ці види 

ризику мають масовий характер, є соціальними, бо визначаються головним 

чином соціальними умовами і, як правило, від кожної окремої людини не 

залежать. Цей ризик враховується заздалегідь, і пов'язані з ним фінансові 

витрати розподіляються між усіма учасниками страхування. Залежно від 

виду розрізняють такі види страхування: пенсійне (забезпечення у старості), 

медичне (на випадок захворювання, втрати працездатності від нещасного 

випадку на виробництві), на випадок безробіття (втрати роботи з незалежних 

від працівника причин). По кожному з видів ризику воно може бути 

добровільним або обов'язковим. Соціальне страхування включає не тільки 

грошові виплати та компенсації, а й певні послуги з лікування, реабілітації та 

профілактики. Фінансові ресурси для соціального страхування формуються 

переважно за рахунок внесків громадян, що страхуються, та роботодавців. В 

країнах розвинутої ринкової економіки соціальне страхування набуло 
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значного поширення. Це і пенсійне страхування, і страхова медицина, і 

страхування від безробіття. В Україні здійснюються, по суті, лише перші 

кроки у цьому напрямі. 
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Вступ. Розвиток медичного страхування займає досить великий 

проміжок в історії. Протягом якого був запроваджений у тій чи іншій формі у 

багатьох країнах. Під медичним страхуванням можна розуміти тип 

страхування від ризику витрат, пов'язаних з отриманням медичної допомоги. 

У більшості країн несе функцію соціального захисту інтересів населення в 

системі охороні здоров'я. 

Результати дослідження. Зародження промисловості, бурхливе 

зростання торгівлі й мореплавства сприяли появі нових форм збереження і 

зміцнення капіталу коштом страхування майна, вантажоперевезень. Так це 

сприяло появі перших  страхових товариств, які разом з банками і біржами 

http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/446-pravo-na-socialnyy-zahyst
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia-Ukrainy.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia-Ukrainy.html
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стали невід'ємною частиною як виробничого так і соціального життя 

суспільства. Починалося соціальне страхування з найпростіших його видів – 

страхування життя від нещасних випадків, що здійснювали невеликі приватні 

страхові компанії. У міру того, як розвивалася і набувала потужності 

промисловість, з’являлися великі підприємства, фабрики, до процесу 

страхування залучалися все більш широкі верстви населення. Основним 

об’єктом страхування ставало здоров’я і працездатність. Прагнучи 

забезпечити себе і свою сім’ю у разі втрати працездатності через хворобу або 

інвалідність, робітники створювали товариства взаємодопомоги й інші 

асоціації, у які самі робили страхові відрахування. 

Обов’язкове медичне страхування є некомерційним. Воно 

регламентується Законом “Про медичне страхування громадян країни ”. Всі 

правила та процеси страхування визначаються та регулюються державою в 

особі державних страхових організацій чи організаціями які знаходяться під 

контролем держави. Обов’язкове медичне страхування охоплює практично 

все населення, але не всі ризики. Тобто прибутки використовуються тільки 

для основної діяльності медичного страхування. Нажаль проблемою 

обов’язкового медичного страхування на даному етапі є те, що ця “основна 

діяльність медичного страхування” досить обмежена. В медичних закладах 

основу становить консультаційна діяльність. Проте забезпечення 

медикаментами які входять у суму обов’язкового страхування немає, тобто їх 

потрібно купувати за свої кошти.  Але цю проблему намагаються вирішити. 

Так у квітні 2017 року Уряд  розпочав соціальну програму яка носить назву 

"Доступні ліки". Люди з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною 

астмою чи діабетом ІІ типу можуть одержати ліки безоплатно чи із малою 

доплатою.  Узагальнивши можна серед плюсів  обов’язкової медицини 

можна виділити доступність кожному, мінусом є те, що на сучасному  етапі 

розвитку є недостатня фінансова  забезпеченість та якість послуг. Проте над  

вирішенням цих проблем активно працюють. Один рік тому Верховна Рада 

України прийняла Закон 2168 - VIII "Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення" і цим вона включила  “зелене світло” 

реформі фінансової системи медицини. І вже з січня 2018 року Міністерство 

охорони здоров’я почало запровадження реформ в охороні здоров’я. А саме 

першого етапу медичної реформи — нового механізму грошового 

фінансування медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу. 

Бо сімейні лікарі, терапевти і педіатри є медиками, до яких найперше мають 

звертатися українці. Також з 2020 року інструментальні дослідження для 

ранньої діагностики онкозахворювань оплачуватимуться з держбюджету. 

Для цих цілей виділено із бюджету близько 1 мільярда гривень. Йдеться про 

такі дослідження, як мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, 

колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія, які будуть для українців з 2020 

року безкоштовними. 
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Цікаво дізнатися скільки відсотків населення користується цими 

послугами. Так в період проведення великого за масштабами всеукраїнського 

опитування  два роки назад «Індекс Здоров’я. Україна »в 2018 році, першим 

із головних запитань для респондентів було запитання про присутність угод 

медичного страхування. 

За результатами маштабного опитування виявилось, що із кількості 

10194 людей резидентів 24 областей України угоди медичного страхування є 

тільки у 8,8% опитаних, в тому числі:  прямі договори ДМС з страховою 

компанією (як фізичних осіб) – 2,6%, корпоративна страховка від 

роботодавця – 4,7%, договір страхування від роботодавця чоловіка / дружини 

– 1,5% 

Колись відсоток українців які застраховані по медичному страхуванню 

не перевищувала 6,5%. 

Збільшення відсотка страхування по добровільному медичному 

страхуванні серед резидентів України не дивне. Це зростання викликано  

збільшенням  ціни лікування і медикаментів, а також втілення медичної 

реформи. 

Тобто число страхування населення по добровільному медичному 

страхуванні в 2018 році збільшилась на 25%! Що дає поштовх до 

розповсюдження медичного страхування по цілій країні. Проте існують 

складнощі, які гальмують реформування медичного страхування. Таким 

чином число страхових компаній має нахил до зменшення, зокрема, за 

дев’ять місяців 2019 року, прирівнюючи із тим самим періодом 2018 року, 

число компаній упала на 51, або на 18%. У зіставленні із січнем-вереснем 

2018 року відбулося зниження валових страхових виплат моло не по всіх 

типах страхування, так страхування медичних видатків -  на 546,7 мільйонів 

гривень, тобто на 58,5 процентів. Приріст відбувся і у кількості підписаних 

договорів страхування медичних витрат на 44,6 відсотка або  1513,9 тисяч 

гривень. Зіставлюючи із 2018 роком зріс розмір валових страхових платежів 

на 42 мільйонів гривень або на 18,8 процентів. 

Нелегальний ринок медичних послуг по різноманітних оцінках являє 

собою від п'яти до п'ятнадцяти мільярд гривень [6]. Щоб вирішити ці 

питання висувають ідею формувати багаторівневу конфігурацію грошового 

забезпечення галузі медичних послуг, яка міститиме в собі кошти 

державного бюджету (безоплатна гарантована державою програма ), 

відрахування від комерційних страхових компаній (страхова програма), і 

сплати територіальних громад (громадська програма). Через це засади 

реалізації медичного страхування в нашій країні невтомно обговорюються. 

Вже не перший рік в Україні досліджуються питання запровадження 

обов'язкових страхових медичних послуг. Ведуться тільки теоретичні 

обговорення, досліджуються та аналізуються різноманітні законопроекти 

щодо їх запровадження [3; 5; 7]: медичне страхування має існувати у вигляді 
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ще одного  соціального податку. За винятком цього, не має згуртованості 

щодо того, хто і яким чином  має здійснювати реалізацію такого страхування. 

Відповідно до однієї точки  зору, гроші із обов'язкового медичного 

страхування — прерогатива державного адміністрування . Обов'язкове 

медичне страхування — це обов'язковий вид соціального страхування, 

реалізація якого має виконуватися за допомогою створеного державного 

фонду, а партнерство із комерційними  страховими  структурами  є 

нераціонально.  

Висновки. Співучасники страхового ринку переконані, що 

результативне адміністрування коштами допустиме тільки з участю  

комерційних страхових компаній, бо, по-перше, обов'язкове медичне 

страхування без партнерства страхових компаній стає державною 

бюрократичною формою; по-друге, й надалі буде практикуватися нелегальна 

медицина. Вітчизняні страховики признають, що реалізація обов'язкового 

медичного страхування в цей час є завчасно, а основою для його 

реформування має бути розвинене добровільне медичне страхування. 
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КОРПОРАТИВНЕ ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Вступ.  Вважається, що корпоративний податок на доходи (прибуток) 

найбільшою мірою порівняно з іншими податками сучасних податкових 

систем впливає на підприємницьку активність  суб’єктів господарювання, що 

зумовлює особливу увагу на податок зі сторони держави, яка повинна 

справедливо оцінювати фінансові можливості підприємств, адже надмірне 

податкове навантаження призведе до пошуку платниками податків законних 

способів оптимізації податкових платежів, спровокує відхід частини 

підприємств «у тінь», а також підвищить рівень корупції у державі. При 

оподаткуванні прибутку підприємств центральним є питання щодо ставок 

податку, об’єкту оподаткування, умов надання пільг, тощо. Тому 

корпоративне оподаткування набуває особливої актуальності, як основа 

вдосконалення та модернізації оподаткування прибутку та вихід на новий, 

сучасніший  рівень оподаткування України в цілому. 

Результати досліджень. В умовах ринкових відносин податкова 

система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою 

державного регулювання економіки. Вагомим важелем регулювання 

розподілу між державою та підприємствами всіх форм    власності прибутку, 

як головного джерела інвестиційно-інноваційної діяльності  підприємств, є 

податок на прибуток підприємств, що входить до складу податкової системи  

України. 

Цей податок  історично є центральним  в оподаткуванні 

господарюючих суб’єктів, оскільки показники прибутку традиційно 

розглядаються як головна  характеристика діяльності підприємства. 

Покращення  сучасного стану податку на прибуток знаходиться в числі 

найважливіших соціально – економічних проблем. 

 Податок на прибуток пройшов  шість етапів становлення  і має свої 

особливості і історію: 

І етап -         1991-1992 роки 

ІІ етап -        1992-1997 роки 

ІІІ етап -       1997-2000  роки 

ІV етап -       2000-2004 роки 

V етап -        2004-2010 роки 
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VІ етап -       2011 рік і триває досі. 

        Однак, такий тривалий  розвиток цього податку не приніс    визначної 

ідеальної системи справляння податку, а навпаки вимагає вдосконалення і 

інновацій. 

Платниками податку на прибуток є суб’єкти господарювання, які 

проводять господарську діяльність як на території України так і за її межами, 

а також юридичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом 

походження їх з України. 

Об’єктом оподаткування виступає прибуток,який  визначається  за 

даними фінансового обліку шляхом  порівняння  одержаних  доходів над 

понесеними витратами. 

Базою  оподаткування є грошове вираження  об’єкта оподаткування. 

Основна базова ставка на даний  час складає  18% від бази оподаткування. 

Податок на прибуток  визначається  платником   самостійно в податковій  

Декларації шляхом множення бази оподаткування  на ставку податку.( не 

враховуючи  оподатковуваних різниць). 

Важливим фактором в прибутковому корпоративному оподаткуванні 

виступають податкові пільги. Вони можуть стимулювати розвиток   

довгострокового страхування життя громадян і недержавного пенсійного 

забезпечення;стимулювання розвитку певних галузей і секторів економіки 

(сільське господарство, високотехнічні галузі, дитяче харчування, 

виробництво ліків тощо); стимулювання розвитку охорони здоров’я; 

стимулювання розвитку культурного рівня громадян  тощо. 

Податкові пільги в корпоративному прибутковому оподаткуванні є 

одним з найбільш ефективних заходів для стимулювання компаній до 

інвестування коштів у діяльність спрямовану на розвиток суспільства та 

задоволення соціальних потреб. 

Уже тривалий час в економічних колах ведеться мова на введення 

податку на виведений капітал, який би зміг замінити податок на прибуток. 

Він є зручніший  для власників бізнесу, оскільки акумульовані кошти можна 

інвестувати далі і примножувати капітал. Хоча на даний час    він може 

загрожувати значними втратами податкових надходжень. Зароблений 

прибуток оподатковується тільки тоді, коли виплачується власникам у 

вигляді дивідендів. Це створює додатковий  стимул для власників бізнесу. 

Вважаємо доцільним щодо запровадження   податку на виведений капітал в 

тестовому режимі і на практиці  і проаналізувати переваги нововведень. 

Можна впевнено  стверджувати, що проведене дослідження дало змогу 

проаналізувати  роль  корпоративного  прибуткового  оподаткування, так і 

податкові  інструменти , які при цьому застосовуються. Важливим фактором 

залишається          подальше реформування  системи оподаткування прибутку 

підприємств та здешевлення процесу адміністрування, що має позитивно  

позначитися на інноваційному кліматі. 
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Висновки. Податки виступають вагомим фінансовим регулятором 

соціально-економічних процесів, важливим джерелом формування 

бюджетних ресурсів, інструментом державного регулювання доходів 

платників, нагромадження капіталу, ділової активності. 
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ   

 

Вступ. Істотним якісним зрушенням в глобальному економічному 

мисленні на переломі XX-XXI ст. стало усвідомлення того, що людські 

ресурси є вирішальними серед основних факторів виробництва, а інвестиції в 

людський капітал –  найбільш ефективними. Очевидно, що соціальна функція 

підприємств сучасного типу все в більшій мірі починає обумовлювати його 

економічну функцію – досягнення стійкості і конкурентоспроможності. 

Соціальний аудит – це спосіб всебічної та об'єктивної оцінки стану 

соціальних відносин на різних рівнях (корпоративному, муніципальному, 

галузевому, регіональному, національному),  що дозволяє виявити потенційні 

загрози погіршення соціального клімату, розкрити резерви розвитку 

людських ресурсів. Більш того, результати аудиторського обстеження - 

хороша предметна база для діалогу соціальних партнерів, який є єдиною 

альтернативою конфронтації. [2] 

Результати дослідження. Суть соціального аудиту – це діагностика 

проблемних ситуацій, що виникають па підприємстві, в галузі або в регіоні, а 

також оцінка їх важливості, пошук шляхів їх вирішення та формування 

конкретних рекомендацій для зацікавлених сторін. Іншими словами, 

соціальний аудит – це аналіз чинників соціальних ризиків і вироблення 

пропозицій щодо зниження їх впливу. 

Сучасний соціальний аудит оцінює організацію з позиції її внеску у 

вирішення соціальних, економічних і екологічних завдань. Такий аудит 

дозволяє зрозуміти, наскільки діяльність організації відповідає суспільним 

цілям і цінностям, оцінити ступінь досягнення некомерційних цілей шляхом 

систематичного, регулярного моніторингу її діяльності та поглядів 

представників різних груп інтересів. Складені за результатами соціального 

аудиту публічні звіти інформують суспільство, акціонерів, співробітників, 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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партнерів і клієнтів про темпи реалізації планів підприємства у напрямі 

соціального забезпечення, економічної й екологічної стабільності [1]. 

Об'єкт соціального аудиту – соціоекономічні відносини в області 

розробки, прийняття і реалізації трьох-і двосторонніх угод і колективних 

договорів, планів і програм соціального розвитку, що діють на всіх рівнях 

системи соціального партнерства та управління соціально-економічною 

сферою.  

Предмет соціального аудиту – достовірна і об'єктивна соціоекономічні 

інформація, яка надходить з усіх рівнів обстеження шляхом аналізу існуючої 

нормативно-правової документації, а також використовуючи дані польових 

досліджень, опитувань, інтерв'ю, моніторингу, статистичних даних. 

Ініціатор або замовник проведення соціального аудиту - практично всі 

учасники соціоекономічних відносин. 

На сучасному етапі і відповідно до практичним досвідом соціальний 

аудит можна класифікувати наступним чином (рис.1). 

 
Рис.1 Класифікація соціального аудиту 

 

Соціальний аудит пов’язаний з дослідженням системи управління 

персоналом підприємства, узгодженості основних напрямів розвитку 

колективу з цілями та соціальною стратегією. Проведення такого соціального 

аудиту дасть можливість власнику: зменшити плинність кадрів; покращити 
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трудову дисципліну; запобігти емоційному перевантаженню та стресам 

працівників; зменшити помилки та недоліки у роботі; поліпшити 

психологічний клімат колективу. 

Соціальний аудит може використовувати держава з метою забезпечення 

сталого і довгострокового соціального розвитку. Соціальний аудит можна 

застосовувати як інструмент налагодження повноцінного діалогу і співпраці 

між державою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства. 

Основними завданнями соціального аудиту є: 

 оцінка кадрової політики, її узгодженості з цілями, завданнями та 

стратегією розвитку підприємства; 

 оцінка відповідності планової чисельності персоналу до виробничої 

програми, кількісного та якісного складу працівників до тактичних і 

стратегічних цілей організації; 

 аналіз стабільності зайнятості персоналу; 

 оцінка відповідності використовуваних методів підбору і відбору 

персоналу до вимог законодавства, соціальної та економічної ефективності; – 

аналіз використовуваних методів розташування та адаптації персоналу; 

 аналіз стану організації та нормування праці, а також умов техніки 

безпеки; діагностика застосовуваної системи атестації та ділової оцінки 

персоналу; 

 аналіз організації оплати праці персоналу, реалізації її відтворювальної, 

соціальної та стимулювальної функцій; 

 оцінка системи стимулювання і мотивації праці, забезпечення 

зацікавленості персоналу в поліпшенні результатів своєї діяльності; 

 аналіз використовуваних форм навчання, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки персоналу; оцінка системи обліку управлінського кадрового 

потенціалу та його використання в системі просування персоналу 

службовими сходами; 

 аналіз системи управління соціально-трудовими відносинами, 

формуванням сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; 

 оцінка діяльності організації з формування організаційної культур [3]. 

Висновоки. Оцінка існуючої практики застосування соціального аудиту 

в сучасних умовах свідчить, що існує система проблем на теоретичному та 

практичному рівні. Найперше виникає потреба у дослідженні понятійного 

апарату сутності та значення соціального аудиту й економічної, й соціальної 

категорії, оскільки економічний та соціальний напрями цієї проблеми 

пов’язані через вплив соціального аудиту на діяльність економічних систем 

та їх відносини з суспільством та державою.  

Соціальний аудит став досить стійкою системою, з притаманними їй 

характерними рисами, процедурами, технологіями, а також зі своїми 

специфічними проблемами і методами їх вирішення і аналізу нефінансової 

звітності. 
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Розробка, конструювання будь-якої соціальної технології, в тому числі, і 

соціального аудиту, має кілька етапів: 

 Теоретичний: визначення мети, об'єкта технологізації; розщеплення 

соціального об'єкта на складові і виявлення соціальних зв'язків; 

 Методологічний: вибір методів, засобів отримання інформації, її 

обробки, аналізу, принципів її трансформації в конкретні висновки і 

рекомендації; 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДІЛОВОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Вступ. Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить 

про те, що важливою складовою загального механізму управління 

господарською діяльністю підприємств є вміло сформована облікова 

політика.  Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на 

тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в 

управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що 

відбуваються у діяльності, ефективно пристосовуватися до умов зовнішнього 

середовища, знизити економічний ризик і досягти успіхів у конкурентній 

боротьбі. Вона відіграє роль своєрідної конституції обліку, яка покликана 

чітко висвітлювати його методологію [2].  

Результати дослідження. Під час організації облікової системи 

ділового партнерства підприємств, важливо сформувати належне 

нормативно-правове забезпечення облікового процесу. Сукупність 

https://stud.com.ua/61866/sotsiologiya/sotsialniy_audit_sutnist_zmist_vidi
https://pidruchniki.com/91800/sotsiologiya/sotsialniy_audit
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міжнародних і національних нормативно-правових актів, а також внутрішніх 

документів, які містять вимоги або рекомендації для здійснення обліку 

господарських операцій під час ділового партнерства підприємств 

забезпечують формування достовірної інформації про ділову взаємодію. Така 

правова регламентація дає змогу відображати в обліку розрахунки з 

постачальниками та покупцями, процеси постачання і збуту, трансакційні 

витрати, облік спільної діяльності без створення юридичної особи тощо. 
Варто зауважити, що перший рівень нормативно-правового регулювання 

використовують підприємства, які ведуть облік за міжнародними 

стандартами, решту – більшість вітчизняних підприємств.   

Нормативно-правове забезпечення облікової системи  ділового 

партнерства підприємств предтавлено таким переліком нормативно-правових 

актів: 

1. МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 2 «Запаси», МСБО 21 

«Вплив змін валютних курсів» тощо. 

2. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСФЗ 11 «Спільна 

діяльність», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 

тощо.  

3. Директива 2013/34/ЄС, яка стосується річної фінансової звітності, 

консолідованої фінансової звітності та пов’язаних звітів певних типів 

товариств.  

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»  

5. Стратегія застосування МСФЗ в Україні, затверджена 

розпорядженням  

6. Указ Президента України «Про перехід до загальноприйнятої в 

міжнародній практиці системи обліку і статистики».  

7. Кодекси України: ПКУ, ГКУ, ЦКУ, МКУ.   

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.  

9. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», НП(С)БО 2 

«Консолідована фінансова звітність», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 

П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 

«Зобов’язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 15 «Дохід», 

П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», П(С)БО 21 

«Вплив змін валютних курсів», П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо 

пов’язаних сторін» тощо.  

10. Внутрішні накази та положення підприємств, які регламентують 

ведення обліку операцій у діловому партнерстві підприємств: наказ про 

облікову політику (вибір елементів облікової політики що регламентують 

методи і способи оцінювання сумнівних боргів, створення гарантійних 

забезпечень, розподілу витрат, калькулювання тощо), положення про 

договірну політику тощо.  
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Правильно організований фінансовий облік розрахунків із дебіторами 

сприяє попередженню прострочення платежів і зменшує ймовірність 

доведення заборгованості до стану безнадійної. Беручи до уваги різні 

напрацювання [1], у наказі про облікову політику, під час розкриття її 

елементів стосовно дебіторської заборгованості, варто зазначати: критерії 

визнання та оцінки дебіторської заборгованості; класифікаційні ознаки 

групування дебіторської заборгованості; метод, період і відсоткову 

максимальну межу нарахування резерву сумнівних боргів, порядок визнання 

й списання безнадійної дебіторської заборгованості. У додатках до наказу 

доцільно зазначити: перелік регістрів аналітичного обліку дебіторської 

заборгованості; робочий план рахунків; положення про ведення претензійно-

позовної роботи; посадові інструкції бухгалтера щодо ведення розрахункових 

операцій із діловими партнерами; порядок створення та використання 

резервів підприємства, графік документообігу стосовно розрахунків із 

діловими партнерами.  

На окрему увагу заслуговує оцінка дебіторської заборгованості за 

реалізовану продукцію. Насамперед зауважимо, що її первісна вартість є 

наближеною до справедливої. Адже у момент виконання угоди, ділові 

партнери аналізують ринкові ціни за певним видом товарів. На первісну 

вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію впливають 

такі обставини: повернення товарів від покупців; надання покупцеві 

торговельної знижки; надання покупцеві знижок після реалізації; період від 

дати відвантаження товарів до дати надходження коштів.   

Відповідно до законодавства фінансову звітність та консолідовану 

фінансову звітність за міжнародними стандартами складають підприємства, 

що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, 

підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення. Для малих та середніх підприємств МСФЗ не є 

обов’язковою вимогою, проте їх застосування має однозначні переваги – є 

змога використовувати міжнародний методичний інструментарій для 

оцінювання як власного економічного потенціалу на ринку, так і ділових 

партнерів, що позитивно впливає на ефективність ухвалення рішень, 

пов’язаних із прогнозуванням розвитку партнерських відносин підприємства. 

Облік згідно МСФЗ впливає на якість подання інформації користувачам, дає 

змогу краще розуміти можливі фінансові ризики і вигоди.   

Висновоки. Перехід до МСФЗ може бути здійснений за одним із 

варіантів: перший – знайти кваліфіковані кадри або навчити бухгалтерський 

персонал працювати за міжнародними стандартами; другий – залучення 

аутсорсингових компаній; третій – перехід до програмного забезпечення, яке 

підтримує ведення обліку за міжнародними стандартами. Друге і третє 

рішення є економнішими від довгострокового навчання великого штату 

персоналу та залучення нових працівників.  
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Загалом аутсорсинг передбачає концентрацію усіх ресурсів за основним 

видом діяльності підприємства через передавання підтримуючих і супутніх 

функцій зовнішнім спеціалізованим фірмам чи окремим фахівцям [220]. 

Концепція аутсорсингу, як спосіб зниження операційних витрат, заснована у 

1963 р. компанією «Electronic Data System», яка й дотепер спеціалізується на 

аутсорсингу інформаційних технологій (ІТ-аутсорсингу) [3].  

Організації, які надають послуги аутсорсингу, забезпечують: поточне 

ведення обліку за усіма регістрами з використанням автоматизованої системи 

обліку; розробку облікової політики підприємства; кадровий облік, 

розрахунок заробітної плати; складання внутрішньої документації і звітності; 

складання зовнішньої звітності; вирішення податкових спорів; супровід 

ділового партнерства підприємств.  

Аутсорсингова компанія має достатньо ресурсів для відстеження 

законодавчих нюансів і бере на себе відповідальність, зокрема й матеріальну. 

У штаті таких підприємств є консультанти з бухгалтерського та податкового 

законодавства, юристи, які забезпечують правильність оформлення операцій, 

договорів, супроводжують перевірки, є представниками клієнтів у державних 

органах, судах тощо. Така структура залучення різних фахівців мінімізує 

витрати для ведення обліку партнерських відносин.   
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ 

ВИТРАТ 

 

Вступ. Формування, облік та розподіл загальновиробничих витрат являє 

собою складний обліковий процес та займає важливе місце у процесі 

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%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
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%9625528
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діяльності підприємства, що займається виробництвом продукції 

(виконанням робіт, наданням послуг).  

Правильно надана інформація про витрати підприємства впливає на 

прийняття подальших управлінських рішень, визначення фінансових 

результатів діяльності підприємства. Так, дані про виробничі витрати (в тому 

числі загальновиробничі) є основним джерелом виявлення резервів зниження 

собівартості продукції (робіт, послуг) та підвищення рентабельності 

підприємства шляхом постійного і безперервного контролю за 

матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.  

Питання обліку та розподілу загальновиробничих витрат підприємства 

розглядали у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, таких як Ф.Ф. Бутинець С.Ф. Голов, К. Друрі, В.І. Єфіменко, 

Є.В. Мних, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, О.Ю. Редька, Дж. Г. Сігел, Дж. К. 

Шим. Особливу увагу цій проблемі приділяли Дж. Г. Хелкам, Д.Т. Декостер, 

Е.Л. Шайфер і М.Т. Зібел.  

Результати дослідження.  Операційна діяльність підприємства  

відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» містять виробничі витрати.  

Виробничими вважаються витрати, що були понесені на виготовлення 

продукції (робіт, послуг). Ці витрати поділяють на прямі та непрямі. 

Непрямими є витрати, які не можна прямо віднести до того чи іншого виду 

продукції. Саме ці витрати вважаються загальновиробничими [1].  

Загальновиробничі витрати - це непрямі витрати, пов'язані з 

організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами, відділеннями 

та іншими структурними підрозділами підприємства.  

Рахунок 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться за місцями 

виникнення, центрами і видами витрат. За дебетом рахунку 91 

“Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за 

кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 

“Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”. 

Відповідно до П(с)БО16 «Витрати» підприємствам надано право 

самостійно встановлювати перелік та склад постійних і змінних 

загальновиробничих витрат [1]. 

Підхід до розподілу загальновиробничих витрат на змінні і постійні 

наведено на рис. 1 [3].  

У процесі розподілу загальновиробничих витрат умовно можна виділити 

декілька етапів. 

I етап – полягає у розподілі всіх загальновиробничих витрат на постійні і 

змінні. Підприємство самостійно встановлює для себе перелік постійних і 

змінних загальновиробничих витрат. 

II етап – вибір оптимальної бази розподілу ЗВВ. Кожне підприємство 

повинно самостійно обрати для себе базу розподілу з огляду на особливості 

своєї діяльності. Необхідно пам’ятати, що неправильний вибір бази 
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розподілу приведе до того, що суми загальновиробничих витрат, віднесені на 

той чи інший вид продукції (роботи, послуги), будуть неточно відображати 

фактично понесені витрати. Базою розподілу загальновиробничих витрат 

(постійних і змінних) може слугувати: сума прямих витрат на виконання 

робіт; сума прямих витрат на оплату праці за виконання робіт; трудовитрати 

на виконання робіт (нормативні або фактичні); тощо. 

 
 

Рис. 1  Розподіл загальновиробничих витрат  

 

III етап – на цьому етапі підприємство визначає нормативну виробничу 

потужність. З огляду на запланований обсяг основного виробництва 

підприємство самостійно визначає нормативну виробничу потужність та 

встановлює її відповідно до обраної ним калькуляційної одиниці.  

IV етап – визначення суми постійних і змінних загальновиробничих 

витрат за нормативної виробничої потужності підприємства. 

V етап – розрахунок коефіцієнтів (нормативів) розподілу постійних і 

змінних витрат на одиницю бази розподілу. Ці коефіцієнти розраховуються 

діленням відповідних сум постійних і змінних загальновиробничих витрат на 

нормальну виробничу потужність підприємства.  

VI етап – визначення фактичних сум постійних і змінних витрат. Сума 

постійних загальновиробничих витрат визначається шляхом віднімання від 

загальної суми всіх фактичних витрат (ЗВВ) суми змінних витрат.  
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VII етап – обчислення норми постійних витрат та їх розподіл. Норма 

постійних витрат визначається добутком коефіцієнта розподілу постійних 

витрат на одиницю бази розподілу та фактичної суми постійних 

загальновиробничих витрат. Знайдена сума витрат являє собою розподілені 

постійні загальновиробничі витрати та списується на виробничу собівартість 

(рахунок 23 «Виробництво»). 

Сума постійних витрат, що є понаднормовою, вважається 

нерозподіленими постійними ЗВВ, обчислюється як різниця між загальною 

сумою постійних загальновиробничих витрат та нормою постійних витрат і 

одразу відноситься на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

(рахунок 90 «Собівартість реалізації») [2]. 

Висновки. Отже, інформація про витрати, в тому числі 

загальновиробничі, є важливою у процесі прийняття управлінських рішень, а 

також є основним джерелом виявлення резервів зниження собівартості 

продукції (робіт, послуг) та збільшення прибутку підприємства. Найбільші 

труднощі виникають у виборі бази розподілу загальновиробничих витрат та 

їх безпосередньому розподілі між видами продукції. База розподілу впливає 

на суму загальновиробничих витрат, що буде віднесена на той чи інший вид 

продукції, та безпосередньо на собівартість продукції. Тому під час вибору 

бази розподілу необхідно враховувати не лише особливості процесу 

виробництва, а й загалом галузь, у якій підприємство здійснює свою 

діяльність. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМИН 

 

Вступ. За умов належного розвиту економіки екологічний аудит – 

важливий механізм системи керування довкіллям та регулювання еколого-

економічних взаємин. Здійснення екологічного аудиту – незалежна оцінка 

дотримання екологічних вимог у підприємстві, послуговуючись вимогами 

чинного природоохоронного законодавства, нормами, стандартами, актами.  

Результати дослідження. Очевидно, що останнім часом через 

погіршення стану довкілля відчутно погіршується якість життя населення й 

мінімізуються можливості економічного та соціального розвитку великих 

промислових регіонів і міст. 

Останніми роками, з реформуванням економіки держави, все частіше 

враховують екологічні пріоритети, що виникають під тиском як міжнародних 

обов’язків, так і соціально-економічних результатів екологічних катаклізмів. 

Сьогодні екологічно небезпечна економіка України розпочинає напрям 

екологічно збалансованого розвитку.  

Екологічний аудит – це документально оформлений, системний, 

незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що охоплює 

збирання й об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності 

визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління 

та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного 

аудиту [1]. 

Основні завдання екологічного аудиту: 

 збір достовірної інформації про виробничу діяльність об’єкта аудиту 

і формування на її основі аудиторського висновку про реальний екологічний 

стан;  

 визначення ступеня екологічного ризику і безпеки здійснюваної 

діяльності;  

 встановлення відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам 

екологічного законодавства, санітарним, будівельним нормам і правилам;  

 оцінка впливу діяльності об’єктів на стан навколишнього 

середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів;  
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 оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості й достатності заходів 

для охорони довкілля і здоров’я людей;  

 підготовка об’єктивних і обґрунтованих еколого-економічних 

рекомендацій і заходів на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності у 

відношенні навколишнього середовища і здоров’я населення. 

Існують такі основні види екологічного аудиту (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 - Види екологічного аудиту 

№ Вид  аудиту 

1. Комплексний екологічний аудит підприємства, що охоплює 

виявлення, аналіз та формування шляхів вирішення екологічних 

проблем підприємства з розробкою Звіту, Висновків, Рекомендацій 

2. Екологічний аудит за приватизації, зміни власності, банкрутства 

3. Екологічний аудит систем управління навколишнім середовищем 

4. Екологічний аудит для цілей екологічного страхування; 

5. Інвестиційний екологічний аудит 

6. Екологічний аудит циклу поводження з відходами 

7. Екологічний аудит з метою екологічного маркування продукції. 

 

Об’єктами екологічного аудиту можуть бути: чинні підприємства, 

господарські об’єкти, організації, установи; екологічні ситуації, що склалися 

на визначених територіях; окремі ділянки (об’єкти) природних ресурсів, що 

пропонуються чи перебувають у користуванні; окремі види діяльності 

фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності й підпорядку-

вання; інвестиційні й приватизаційні проєкти, програми, пропозиції, кредитні 

угоди; сировина, продукти харчування, технологічні процеси, продукція; 

викиди в атмосферу, стічні води, відходи; засоби індивідуального і 

колективного захисту, техніка безпеки, екологічні паспорти підприємств [1].  

Суб’єкти екологічного аудиту:  

1) замовники: фізичні та юридичні особи – щодо природних ресурсів, 

які надаються їм у користування; власники господарських об’єктів чи особи, 

що мають право доручати проведення ЕА; центральні й місцеві органи 

виконавчої влади; органи місцевого самоврядування  

2) виконавці: аудиторські організації з питань екології; провідні 

аудитори з питань екології; аудитори з питань екології; аудиторські групи; 

фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології і природних 

ресурсів, наділені спеціальними повноваженнями [1]. 

Завдяки екологічному аудиту підприємство має не лише екологічну, а й 

економічну безпеку; безпеку від банкрутства; менший обсяг витрат на 

ліквідацію непередбачуваних наслідків екологічної політики. 

Системи екоменеджменту підприємства мають забезпечувати 

підтримку показників екологічності на рівні екологічних вимог, що невпинно 

зростають, задля вчасної некапіталомісткої модернізації технологічних вузлів 
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і систем. Показники еколого-економічної безпеки важливі й для стану 

екологічної безпеки, і для економічної діяльності підприємства загалом. 

В Україні на сьогодні впевнено можна стверджувати про існування 

гострої потреби у розвитку екологічного менеджменту та аудиту, що 

визначається такими чинниками:  

 погіршення екологічної ситуації в державі, що пов’язано з явною 

неефективністю традиційних форм державного екологічного управління та 

контролю; 

 переважання «умовно-примусового» характеру виробничої 

економічної діяльності;  

 наявність значного потенціалу невикористаних можливостей для 

вирішення екологічних проблем, чимало з яких не пов’язані зі значними 

фінансовими й матеріальними витратами (найхарактерніший серед таких 

можливостей творчий потенціал підприємництва); 

 практичні досягнення в галузі екологічного аудиту й екологічного 

менеджменту в економічно розвинутих західних країнах; 

 взаємозв’язок розвитку екологічного менеджменту та стійкого 

розвитку; 

 можливість отримання економічних переваг, зокрема додатковий 

прибуток для підприємств, які на практиці розвивають діяльність у галузі 

екологічного менеджменту [3, с.45]. 

Екологічний аудит здатний суттєво змінити екологічну ситуацію в 

Україні, зокрема на рівні деяких підприємств. Із екоаудитом одержані 

результати допоможуть не лише оцінити еколого-економічний рівень 

виробництва в перспективі, а й з’ясувати наявні екологічні проблеми й 

конкретизувати шляхи їхнього вирішення.  

Висновок. За дії положень сталого розвитку екологічний аудит набуває 

неабиякого значення для підприємств як засіб захисту їхніх інтересів і 

гармонійних взаємин із суспільством та довкіллям. 

Завдяки екологічному аудиту можливі виявлення диспропорцій поміж 

господарською діяльністю підприємства й охороною довкілля, встановлення 

основних тенденцій еколого-економічного розвитку підприємства й розробка 

заходів досягнення рівноваги економічних і екологічних інтересів. 
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АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

Вступ. У конкурентному ринковому середовищі успішними стають 

тільки поодинокі підприємства, здатні мінімізувати власні витрати, водночас 

забезпечуючи належну якість товарів чи послуг. Проблема вдосконалення 

ефективності діяльності підприємств украй актуальна власне сьогодні, позаяк 

світова економіка зазнала фінансово-економічної кризи, а підприємства 

натомість, аби не збанкрутувати, змушені суттєво зменшувати власні 

витрати. 

Результати дослідження. Із 1970-х років підприємства забезпечували 

власні прибутковість і конкурентоспроможність на ринку, активно 

розширюючи асортимент продукції й розробляючи та впроваджуючи 

інновації. Утім окреслена стратегія суттєво ускладнила організацію 

виробничих процесів, комунікаційних зв'язків, системи керування діяльністю 

підприємства та його інформаційного забезпечення, появу певних видів 

діяльності, що безпосередньо не збільшують споживчої цінності продуктів. У 

результаті спостерігаємо неабияке зростання затрат (зокрема накладних), 

пов'язаних із виробництвом і збутом продукції. Один із новітніх інструментів 

керування задля посилення підприємством власних конкурентних переваг на 

ринку, на базі зростання ефективності бізнес-процесів та якості продуктів і 

послуг, – аутсорсинг. 

Аутсорсинг (від. англ. оutsourcing ‒ зовнішнє джерело) ‒ це передавання 

частини функцій з обслуговування діяльності підприємства стороннім 

підрядникам чи постачальникам за умови гарантування ними відповідного 

рівня якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи 

оновлення бізнес-процесів і технологій та з можливістю переходу частини 

персоналу підприємства до постачальника (аутсорсера) [1]. 
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Завдання аутсорсингу полягає у збільшенні ринкової вартості 

підприємства завдяки покращанню результатів його діяльності, зменшенню 

затрат і ризиків, зростанні конкурентоспроможності продукції завдяки 

залученню зовнішніх контрагентів, спеціалізація яких – виконання не 

профільних для підприємства, виробничо-господарських дій. 

Практичним результатом застосування аутсорсингу є можливість 

спрямувати власні ресурси підприємства на виконання тих функцій, які 

становлять його сильний бік, на те, що компанія вміє робити краще за інших, 

та доручивши зовнішньому виконавцю (аутсорсеру) ті функції, які він уміє 

виконувати краще за інших.  

Розглядаючи ефективність аутсорсингу, організації-замовники зазвичай 

порівнюють тільки витрати на зарплатню працівникам, функції яких мають 

намір передати аутсорсеру, з витратами на виконання таких операцій 

аутсорсером. Утім такий порівняльний підхід враховує аж ніяк не всі 

релевантні витрати на здійснення бізнес-процесів, якими, крім виплати 

зарплати, є затрати на організацію виробничого процесу, технологічне 

забезпечення діяльності, податкові відрахування, програмне забезпечення, а 

також витрати на оплату відпусток, лікарняних і ймовірних штрафів, 

пов’язаних із специфікою роботи якогось відділу на підприємстві.  

Отож, ефективність аутсорсингу треба оцінювати комплексно, що 

передбачає врахування всіх доходів і затрат на всіх етапах впровадження 

якогось процесу або функції (табл.). 

 Таблиця 1 - Витрати підприємства за основними 

етапами реалізації аутсорсингової угоди [3, с. 236] 

Етапи реалізації 

аутсорсингової угоди 

Витрати 

Аналізування внутрішнього 

середовища підприємства й 

оцінка доцільності передачі в 

аутсорсинг бізнес-процесів  

Витрати планування (витрати на 

оцінювання ризиків та визначення 

можливостей застосування аутсорсингу, 

витрати на розробку стратегії здійснення 

аутсорсингу тощо)  

Аналізування ринку 

аутсорсингових послуг і вибір 

підрядника  

Витрати реалізації (на моніторинг ринку 

аутсорсингових послуг, на організацію 

тендеру, на підготовку переговорів тощо)  

Укладання контракту  Витрати, пов’язані з наданням послуг та 

обміном інформацією (витрати, пов’язані 

із забезпеченням документального 

оформлення операцій, витрати 

передавання та отримання інформації, 

витрати на додаткові консультації й 

переговори)  

Передача бізнес-процесів Витрати передачі (витрати на 
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сторонній організацій 

(аутсорсеру) і трансформація 

виробничогосподарської 

діяльності  

трансформацію діяльності, на зміну умов 

діяльності й складу працівників 

підприємства тощо)  

Поетапний контроль виконання 

аутсорсером його функцій, 

аналіз результатів та 

коригування відхилень  

Витрати на моніторинг і контроль (на 

здійснення аналізу виконання умов 

договору, на вживання коригувальних 

заходів)  

Підсумковий аналіз 

аутсорсингової діяльності та 

припинення взаємовідносин з 

аутсорсером  

Витрати на припинення взаємовідносин 

(на здійснення підсумкового аналізу, 

витрати, пов’язані з пошуком нового 

виконавця послуг чи з повторною 

реорганізацією свого бізнесу, витрати, 

пов’язані зі збитками, завданими 

аутсорсером у разі невиконання ним умов 

договору, тощо 

 

Завдяки такому підходу з’являється можливість дослідити всі витратні 

статті за використання аутсорсингу й виокремити основні аспекти 

визначення його ефективності впродовж попередніх, поточних і підсумкових 

контролю й аналізу ефективності аутсорсингової діяльності.  

Результативність аутсорсингу зазвичай визначають за фактичними 

показниками діяльності підприємства до й після його впровадження. 

Водночас основне й досить суперечливе завдання для підприємства полягає у 

виборі системи показників оцінки ефективності аутсорсингових операцій.  

Щоб правильно сформувати таку систему, насамперед необхідно 

зрозуміти суть основних цілей і завдань, які ставлять перед собою власники 

чи менеджери підприємства, приймаючи рішення щодо аутсорсингу. Вони 

зазвичай поділяються на короткострокові – це зменшення витрат і 

збільшення прибутку, а також довгострокові – збільшення економічного 

потенціалу підприємства, зростання конкурентоспроможності, підвищення 

якості продукції тощо. Отже, аналіз ефективності аутсорсингу можна 

здійснювати на основі кількісних і якісних параметрів [2]. 

Висновки. Аутсорсинг – новий і досить потужний інструмент керування 

підприємством. Утім, на думку західних фахівців, без належної підтримки 

він радше негативно позначатиметься на діяльності підприємства. Тож аби 

забезпечити ефективність його застосування, необхідні всебічна аналітична й 

організаційна робота, об'єктивне оцінення не лише очікуваних поточних 

результатів, а й довгострокових наслідків доручення обов’язків певних 

функцій стороннім спеціалізованим виконавцям. 

Отож, завдяки послугам аутсорсингу підприємства можуть істотно 

змінити свою діяльність. Аби ці зміни були позитивними, рішення про участь 
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в аутсорсинговій співпраці необхідно належно обґрунтувати, передусім 

оцінивши рівень його економічної ефективності.  
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ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Вступ. В основі земельного фонду України – сільськогосподарські 

угіддя, що становлять понад 70% загальної площі України. Відповідно до 

чинного законодавства, земля є основним національним багатством нашої 

держави. У зв’язку з потребою отримання споживачами точної інформації 

стосовно стану, якості й оцінки земельних ресурсів, ефективності їхнього 

використання, облік земель має нині особливе значення.  

Завдання бухгалтерського обліку – забезпечення своєчасного 

відображення землі й операцій із нею в обліку, а також повні та своєчасні 

нарахування й сплата податків за користування землею.  

У національному стандарті П(С)БО 7 «Основні засоби» і методичних 

рекомендаціях з обліку основних засобів у сільськогосподарських 

організаціях немає рекомендацій стосовно земель сільськогосподарського 

призначення, а лише загальні положення. У нормативно-правових актах 

також передбачено класифікацію земель лише за цільовим призначенням [1]. 

Результати дослідження. Завдання бухгалтерського обліку землі –дані, 

необхідні для зовнішніх і внутрішніх користувачів, аби ухвалювати 

управлінські рішення й забезпечувати раціональне використовування 

земельних ресурсів.  

https://library.if.ua/articles/article-35/
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У системі Міжнародних стандартів фінансової звітності облік земельних 

ресурсів відповідно до мети її використання регулюється МСБО 16 «Основні 

засоби», МСФЗ 40 «Інвестиції в нерухомість» та МСФЗ 2 «Запаси». 

Облік землі ведеться згідно з П(С)БО № 7 «Основні засоби», де 

зазначено, що земельні ділянки визнаються активами й відображаються у 

складі основних засобів, при цьому не підлягаючи амортизації. Земельні 

ресурси у сільськогосподарських підприємств обліковуються на субрахунку 

101 «Земельні ділянки». При цьому земельні ділянки, взяті в оренду, 

обліковують поза балансом, на рахунку 01 «Орендовані необоротні 

активами» субрахунку 011 «Земельні ділянки». За дебетом рахунку 101 

відображається збільшення земельних ресурсів на балансі, що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод. Оскільки в Україні діяв мораторій 

на продаж земель сільськогосподарського призначення, основним видом 

надходження земельних ділянок у власність юридичної особи є внески 

засновників. А за кредитом – вибуття землі [2]. 

Підставою для обліку земельних ділянок у сільськогосподарських 

підприємствах є його установчі та статутні документи, в яких відображені 

внески засновників у статутний капітал, серед котрих і вартість земельних 

ділянок [4]. 

Для обліку кількості земельних ресурсів використовують відомості, які 

характеризують кожну земельну ділянку. Облік якості земель ведеться у 

відомостях, що відображають природні й набуті властивості, котрі впливають 

на родючість ґрунтів. Вони дають інформацію, потрібну для вирішення 

проблем трансформації угідь, захисту ґрунтів від ерозії, виявлення резервів 

освоєння нових земель через їх меліорацію й рекультивацію [3]. 

Відповідно до способу отримання інформації, облік земельних ресурсів 

поділяють на первинний і поточний. Первинний облік здійснюється 

періодично на основі інструментальних зйомок з використанням планово-

картографічних та інших матеріалів. За допомогою поточного обліку 

виявляють зміни, що відбулися в стані земель, які відображають у даних 

первинного обліку. Облік операцій із земельними ділянками оформляють 

згідно з первинними документами, затвердженими Міністерством статистики 

України. На жаль, більшість таких форм недосконалі, а за деякими 

господарськими операціями із земельними ділянками взагалі немає форми 

документів [3]. 

Завдяки правильно організованій системі бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів формується відповідний масив інформації, необхідний 

для ухвалення управлінських рішень, побудови механізмів контролю та 

моніторингу раціонального й ефективного використання земельних ресурсів. 

Зміна командно-адміністративної економіки на ринкову вплинула на 

різні аспекти землевласності й землекористування, починаючи від зміни 

форми власності й перерозподілу земельних ресурсів, закінчуючи спробами 
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сформувати вільний ринок земель сільськогосподарського призначення. 

1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі, що 

дасть сильний поштовх для розвитку ринку землі [4]. 

Мораторій на продаж земель зумовив розширення ринку оренди землі. 

Фактично немає аграрних підприємств, які б не користувалися орендованими 

земельними ресурсами. Юридичні особи можуть отримати право власності 

на земельні ділянки в разі внесення земельної ділянки у статутний капітал 

підприємства, отримання спадщини та за інших підстав, передбачених 

законодавством. Якщо це неможливо, земельні ресурси суб’єктами 

господарювання залучаються до господарської діяльності на правах 

користування та правах володіння. Відображення орендних операцій у 

бухгалтерському обліку регламентує спеціальний стандарт – П(С)БО 14 

«Оренда» [5]. 

Чимало земель сільськогосподарського призначення не відображені в 

бухгалтерському обліку. Орендовані земельні ділянки обліковують 

спрощено, не показуючи всіх даних про землю й землекористування, позаяк 

фізичні особи – власники земельних ділянок – не ведуть бухгалтерського 

обліку, а в господарств немає підстав для зарахування таких ділянок до 

активів, оскільки це не їхня власність. Позаяк власником орендованої 

земельної ділянки зостається орендодавець, оренду визнають позабалан-

совим об’єктом обліку, активом, який у тимчасовому користуванні 

підприємства. 

Право користування землею відображають на балансі підприємства за  

початковою вартістю, а це ціна придбання, мито, непрямі податки, які не 

підлягають відшкодуванню, й інші витрати, безпосередньо пов’язані з його 

придбанням і доведенням до конкурентоспроможного стану.  

Висновок. Дослідження стану й проблем обліку земельних ресурсів у 

сільськогосподарських підприємствах України показує неналежний рівень 

організації бухгалтерського обліку через недосконалу нормативно-правову 

базу. Позаяк земельні ділянки – окремий об’єкт у бухгалтерському обліку, 

операції із землею вимагають відповідного підходу щодо економічних, 

бухгалтерських і правових питань. Утім система обліку землі досі не 

відлагоджена, не розроблено початкових форм документів для відтворення 

земельних ділянок на бухгалтерських рахунках, а також мінімізована 

кількість операцій із сільськогосподарськими землями.  

Отож, наявна система обліку земельних ресурсів сільськогосподарського 

призначення в Україні неспроможна продемонструвати вичерпну сукупність 

характеристик об’єкта для задоволення інтересів зовнішніх і внутрішніх 

користувачів інформації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ПРОФЕСІЇ 

 

Вступ. Із початком ХХІ століття активно розвиваються інформаційні 

технології. Одна з найважливіших складових суспільства – освіта – залежна 

від процесів, які відбуваються в ньому, й водночас впливає на всі життєві 

аспекти, тож має миттєво реагувати й відповідати стану науково-технічного 

прогресу. Звісно, необхідне збереження переваг традиційної освітньої 

системи, але система освіти має бути гнучкою й адаптивною, аби в нових 

умовах, відповідаючи на запити мінливої економіки, зберегти своє значення 

як одного з основних чинників розвитку й ведення бізнесу. 

На жаль, нині недооцінюють значення здобуття навичок і вироблення 

професійного судження майбутнього бухгалтера в період переосмислення 

наявної природи бухгалтерського обліку та визнання його суттєвої 

практичної значущості, а також назріла необхідність якісної нової підготовки 

майбутніх бухгалтерських кадрів з необхідними для здійснення професійної 

діяльності практичними навичками [3].  
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Результати дослідження. Із входженням України до міжнародної 

системи економіки необхідна підготовка нової генерації фахівців-

економістів, спроможних критично мислити, виконувати складні завдання, 

керувати людьми, бути гнучкими, миттєво приймати рішення, володіти 

мовами, вміти провадити переговори, мати економічні важелі ефективного 

впливу на розвиток економіки. Натомість викладачі повинні послуговуватися 

оптимальним варіантом організації навчального процесу на базі новітніх 

інноваційних технологій, задля найефективнішого вирішення завдань. 

Термін «інновація» (innovatio – оновлення, новизна, зміна) означає 

нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище нові 

стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід системи з одного 

стану до іншого [2].  

Метою інновацій в освітній системі є вдосконалення процесу навчання, 

полегшення сприйняття інформації, підвищення конкурентоспроможності 

випускників вишів на ринку праці й власне ЗВО порівняно з іншими тощо 

[1]. 

Інновації в бухгалтерській освіті, пов’язані із застосуванням 

інформаційних комп’ютерних технологій для вдосконалення фахової 

підготовки бухгалтерських кадрів, вимагають виконання таких завдань:  

1) розгляд бухгалтерського обліку як об’єкта моделювання в системі 

бізнес-освіти й обґрунтування необхідності впровадження нових підходів до 

навчання майбутнього бухгалтера;  

2) формулювання інноваційної парадигми сучасної бухгалтерської 

освіти і розробка його концептуальної моделі з цільовими, змістовними, 

організаційно-методичними складовими;  

3) визначення інноваційних напрямів у викладанні облікових дисциплін 

для покращання якості освітніх послуг;  

4) обґрунтування принципів інформаційної інноваційної технології 

навчання студента-бухгалтера;  

5) визначення специфіки розвитку інноваційних технологій у 

бухгалтерській освіті, виявлення чинників, які визначають їхній подальший 

розвиток. 

Тенденції сучасної бухгалтерської освіти багато в чому випливають з 

того, що в суспільстві відбулася новітня революція в освіті, і вона спирається 

на базові освітні нововведення. По-перше, оновлюється зміст бухгалтерської 

освіти, охоплюючи сформовану наукову облікову парадигму й мережі 

приватних облікових парадигм. По-друге, професійна бухгалтерська освіта 

поєднується з її етичним уявленням, що сприятиме всебічному підходу до 

навчання. По-третє, базисним нововведенням є закріплення креативного 

підходу до бухгалтерської освіти, вміння орієнтуватися в мінливих умовах і 

знаходити нестандартні рішення нових проблем, запропонованих сучасним 

бізнесом. По-четверте, розвиток інформатизації процесу навчання 
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бухгалтерських кадрів пов’язаний з використанням нових інформаційних 

технологій, що дає змогу з’єднати логічний і образний методи освоєння 

нових знань і суттєво підвищує продуктивність процесу навчання. По-п’яте, 

змінюється сама організація бухгалтерської освіти, зміцнюється тенденція до 

формування системи безперервної освіти, що охоплює з модифікаціями всі 

стадії навчання [3].  

Підходи до інновацій у бухгалтерській освіті повинні бути самі по собі 

інноваційними, оскільки традиційні підходи не встигають реагувати на зміни 

в бізнес-середовищі. Запропонована інновація полягає в застосуванні 

методологічного інструментарію нових інформаційних технологій у 

конкретному освітньому середовищі. Засобом підвищення ефективності 

навчання є розробка навчальних продуктів для підготовки професійного й 

компетентного фахівця [2].  

У складі давно розроблених та ефективних методів активного навчання 

виокремлюють: лекцію-бесіду; міні-лекцію; проблемну лекцію; лекцію-

візуалізацію; лекцію із запланованими помилками; метод мозкового штурму; 

метод проєктів; кейс-метод; аналіз конкретної ситуації; малі групи; дискусію; 

метод випадків; тренінги; інсценізації; дидактичні ігри тощо. Новітніми 

освітніми системами, які впроваджуються у найкращих університетах 

України є: онлайн-освіта та змішане навчання [1]. 

У світовій практиці виділяють низку інноваційних систем навчання, які 

на сьогодні ще широко не використовують у нашій країні, а саме: 

- перевернуті заняття; 

- електронні підручники;  

- масові відкриті онлайн-курси;  

- створення спеціалізованих комп’ютерних ігор та практичних 

симуляцій, які дають змогу студентам пройти віртуальну практику або 

вивчати певний матеріал у режимі гри;  

- концепція великих даних (Big Date);  

- мобільні додатки, що вміщують усі необхідні дані, файли та 

інформацію, з якою студенту потрібно працювати щоденно. 

Особливе значення має застосування переваг дистанційного навчання, 

використовуючи сучасні інформаційні технології.  

Висновок. Забезпечити належну фахову практичну діяльність 

бухгалтерів неможливе без відповідної підготовки останніх в освітніх 

закладах. Необхідно застосовувати інноваційні технології для формування 

фаховості майбутнього бухгалтера. Підходи до інновацій мають бути самі по 

собі інноваційні, позаяк традиційні підходи не встигають за змінами в бізнес-

сфері. 

Сформованою інноваційною парадигмою сучасної бухгалтерської освіти 

передбачено цільові, змістовні й організаційно-методичні складові. 
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Отож, завдяки системному комплексному підходу до впровадження 

інноваційних технологій навчання у складових навчального процесу з 

новітнім методичним забезпеченням, розвиненою інфраструктурою 

навчального процесу вдасться реструктуризувати такий процес, впровадивши 

нові концептуальні підходи до організації й контролю. 
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ТЕНДЕНЦІЇ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ПТАХІВНИЦТВА:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Вступ. Сьогодні найкращі перспективи збереження конкурентних 

позицій на внутрішньому продовольчому ринку та виходу на світовий мають 

галузі птахівництва. 

Для подальшого розвитку вітчизняної галузі птахівництва, а також для 

розробки довготривалої стратегії розвитку промислового птахівництва, нам 

необхідно враховувати досвід організації птахівничого бізнесу провідних 

країн світу.  

Результати дослідження. Сучасні птахівничі підприємства в Україні та 

за кордоном характерні комплексним виробництвом із закінченим 

технологічним циклом. Процес комплексного виробництва складається із 

сільськогосподарського й промислового виробництва, зокрема з переробки 

м’яса. 

Птахівни́цтво є галуззю сільськогосподарського виробництва, що 

спеціалізується на розведенні, вирощуванні, утриманні, годівлі птиці, 

застосуванні механізації, автоматизації, проведенні ветеринарної 

профілактики для отримання продукції; галуззю тваринництва, яка за 

порівняно незначних затрат праці й кормів дає за короткий час високоякісну 

продукцію (доросла птиця, молодняк птиці, інкубаційні й харчові яйця, 

продукти забою та переробки, пух та пір'я тощо), послід, що широко 

використовується не тільки в харчовій, а й у парфумерній, мікробіологічній 

промисловості та в медицині [1]. 

http://www.economy.nayka.com.ua./
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4
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Вітчизняне птахівництво стало одним із економічно найпривабливіших 

та конкурентоспроможних видів агробізнесу, про що свідчить стійка 

динаміка зростання виробництва м’яса птиці й яєць. Галузь також має 

значний експортний потенціал та перспективи його нарощування, що є 

однією зі стратегічних цілей підвищення ефективності розвитку 

агропромислового комплексу до 2025 року. 

Народногосподарське значення птахівництва визначається його 

можливістю постачати цінні продукти харчування – яйця і м’ясо, характерні 

високою поживністю, відмінними дієтичними і смаковими якостями. 

Побічну продукцію птиці ефективно використовують у народному 

господарстві. Так, пух і пір’я – цінна сировина для легкої промисловості. 

Послід птиці багатий на протеїн (25-40 %), фосфор та інші мінеральні 

речовини, тож слугує органічним добривом. Після висушування послід 

можна згодовувати великій рогатій худобі й свиням. Наявність у складі 

сечової кислоти дає змогу використовувати послід для виготовлення 

медичних препаратів. Із відходів забою та інкубації яєць виготовляють сухі 

білкові корми з 50-85 % протеїну, всіма незамінними амінокислотами, 

вітаміном В12 та іншими поживними речовинами [2]. 

В Україні вирощують курей, індичок, качок, гусей, цесарок, перепілок 

тощо.  

Важливий чинник розміщення птахівництва – орієнтація на споживача. 

Тому найвищу концентрацію поголів’я птиці спостерігаємо в приміських 

АПК. Висока концентрація також у Лісостепу і в Степу, де птахівництво 

орієнтується на виробництві зерна (концентрованих кормів). 

Безумовно, Україна має значний експортний потенціал, доказом чого є 

нинішнє зростання експорту майже на 45%. Відповідність української 

продукції всім світовим стандартам якості й безпеки, вдале географічне 

положення щодо основних світових експортних ринків, наявність достатньої 

кормової бази, конкурентна собівартість виробництва ‒ все це передумова 

подальшого нарощування експорту. За прогнозами аналітиків, світовий 

експорт у 2020 р. зросте на 5%, переважно за рахунок США і Бразилії, на 

частку яких припадає 
2
/3 світової торгівлі. Експорт збільшуватиметься за 

рахунок зростання попиту в країнах Близького Сходу, Африки й Азії. Саме 

на ці ринки сьогодні експортує продукцію й Україна.  

У країнах ЄС відмовляються від антибіотиків та стимуляторів росту, 

щоб вирощувати здорову птицю на м’ясо. Україна тут не пасе задніх, і вже на 

Волині, а саме на ПрАТ «Володимир-Волинській птахофабриці», вирощують 

таку курятину під торговою маркою «Епікур» [3]. 

На сучасному етапі світове птахівництво переживає бурхливий 

розвиток. Найвищі темпи росту виробництва м’яса птиці були зафіксовані в 

Україні й Росії. В Україні останніми роками виробництво курячого м’яса 

зросло на 51,8%, що є одним із найвищих показників як у Європі, так і у 
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світі. До першої десятки найбільших виробників м’яса птиці входять такі 

країни: США; Китай; Бразилія; Мексика; Росія; Ірак; Великобританія; 

Індонезія; Японія; Туреччина. Частка України становить 1,1%. Отже, 

ретроспективний аналіз свідчить, що Україна поступово зміцнює свої позиції 

на світовому ринку м’яса птиці й за позитивних тенденцій може увійти до 

двадцятки найбільших виробників птахівничої продукції. Водночас за рівнем 

споживання м’яса птиці на одну особу Україна поступається показникам 

економічно розвинутих країн світу. Зокрема цей показник становить: ОАЕ – 

59,1 кг; США – 43,4 кг; Канада – 29,7 кг; Великобританія – 29,1 кг; Іспанія – 

27,6 кг на особу [2]. Загальне споживання м’яса всіх видів у світі також у 

кілька разів більше, ніж в Україні. Одна особа у США споживає на рік 114 кг, 

у Канаді – 101 кг, Німеччині – 91 кг, Франції – 86 кг. 

Поряд із виробництвом курячого м’яса динамічно розвивається і світове 

виробництво яєць, яке щорічно зростає на 2%. Частка України у світовій 

торгівлі яйцями становить 0,54%, при цьому 0,46% займає імпорт яєчних 

продуктів (яйце в шкаралупі не імпортують), 0,08% припадає на експорт. На 

європейському ринку зовнішньої торгівлі позиції України впливовіші: імпорт 

– 0,06%, експорт – 0,13 % від загального обсягу торгівлі.  

Отже, в Україні спостерігається позитивне сальдо торговельного 

балансу яєць і яйцепродуктів. Як стверджують експерти, потужність 

вітчизняних компаній з виробництва продукції птахівництва, насамперед 

яєчних продуктів, дає змогу забезпечити не лише потреби українського 

ринку, а й вийти на світові ринки збуту. Адже яєчний порошок та рідкі яєчні 

продукти не поступаються за якістю, яка відповідає всім європейським 

вимогам, і навіть є дешевшими за європейські аналоги. Тому вважаємо, якщо 

виробництво яєць в Україні збереже ті самі тенденції росту, що є тепер, то в 

найближчому майбутньому наша держава зможе забезпечити споживання 

яєць на рівні розвинутих європейських країн і стати одним з основних 

експортерів продукту у Східній Європі, потіснивши найбільших світових 

експортерів на ринку Західної Європи і країн-сусідів, зокрема Росію. Україна  

посідає дев’яте місце на світовому ринку виробництва яєць (1,4%). На 

європейському ринку частка України дорівнює 7,6%. До першої десятки 

найбільших виробників яєць у світі потрапляють такі країни: Китай; США; 

Індія; Японія; Мексика; Росія; Бразилія; Індонезія; Україна; Франція [4]. 

Ринок птахівництва характерний високими темпами розвитку.  

Висновок. Досліджуючи рівень підтримки державою ринку продукції 

птахівництва в Україні, бачимо, що із здійсненням нераціональної політики 

державної фінансової підтримки 2018 року представники птахівничої галузі 

одержали за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» понад 2,07 млрд грн, що становить майже 5% від 

загального рівня їхніх доходів від збуту продукції.  
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Отже, виробництво продукції птахівництва, на відміну від інших видів 

сільгосппродукції, 2018 року одержало підтримку за двома напрямами – як 

бюджетну дотацію в режимі квазіакумуляції ПДВ та як бюджетне 

відшкодування ПДВ за експорту продукції птахівництва. Загальний ресурс 

підтримки становить понад 3,6 млрд грн. Тим часом виробництво інших 

видів сільгосппродукції стимулювали винятково за рахунок бюджетної 

дотації. 

Зберігши тенденції розвитку галузі, вдасться забезпечити ринок 

продукцією птахівництва. Для цього варто вдаватися до необхідних 

механізмів для збільшення експортного потенціалу галузі, здійснення 

птахопідприємствами сегментування й диференціації ринку, зростання 

переробки продукції та її ефективного просування на ринку. 

 

Бібліографічний список 

1.https://uk.wikipedia.org/wiki. 

2. http://www.economy.nayka.com.ua. 

3. https://volynonline.com/ptahivnitstvo-u-yes-na-volini-pereymayut-dosvid-

frantsuzkih-ekspertiv-u-viroshhuvanni-kurey-bez-antibiotikiv-foto/ 

4. http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item. 
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      КЕШБЕК-СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 

Вступ. В Україні останнім часом широкого розповсюдження набула 

практика залучення покупців у магазини за допомогою кешбеку. Активний 

розвиток кешбек в Україні отримав завдяки такому торгівельному гіганту як 

Aliexpress, що давно практикує залучення нових та заохочення існуючих 

покупців за допомогою кешбеку. 
Тому в Україні, слідом за Росією, почали з'являтися сервіси, що 

пропонують покупки з кешбеком. Лише декілька років тому це були в 

основному закордонні сервіси, трохи пізніше на українському ринку нарешті 

з'явилися й українські кешбек-сервіси. Зазвичай, вивести кошти із 

зарубіжних сервісів досить складно, та й підтримка не завжди готова надати 

консультацію рідною мовою клієнта, тому не всі легко можуть почати 

купувати з іноземним кешбек-сервісом. [2] 

http://www.economy.nayka.com.ua./
https://volynonline.com/ptahivnitstvo-u-yes-na-volini-pereymayut-dosvid-frantsuzkih-ekspertiv-u-viroshhuvanni-kurey-bez-antibiotikiv-foto/
https://volynonline.com/ptahivnitstvo-u-yes-na-volini-pereymayut-dosvid-frantsuzkih-ekspertiv-u-viroshhuvanni-kurey-bez-antibiotikiv-foto/
http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item.
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Результати дослідження. Кешбек (cashback) — це повернення частини 

грошей за покупки, здійснені в інтернет-магазинах або програма лояльності, 

яка стимулює клієнтів здійснювати покупки за допомогою пластикової карти. 

Термін походить від англійського слова “cashback”, що дослівно означає 

“готівка назад”. Придумали таку схему роботи давно. В США подібні 

програми, за даними видання Forbes, з’явилися у 1980-х. [1] 

Cashback-сайти укладають з магазинами партнерські угоди, за якими 

магазин виплачує сайту якийсь відсоток від зробленої покупки за залучення 

нового покупця. Cashback-сайт в свою чергу повертає частину цих грошей 

безпосередньо покупцеві. Єдина умова для роботи цієї схеми — це те, що 

покупець повинен зайти в інтернет-магазин не за прямим посиланням, а 

через партнерське посилання, яке розміщене на cashback-сайті. 

Виплата заохочення покупцеві, як правило, здійснюється банківським 

переказом, банківським чеком, поповненням мобільного номера або через 

платіжні системи. Як правило, всі cashback-сервіси встановлюють мінімальні 

пороги на розмір відшкодування або тимчасові інтервали через які 

відбувається відшкодування. 

Розміри відшкодувань і умови їх виплат залежать від магазинів, які 

беруть участь в партнерській програмі cashback-сайту. Це може бути 0,5% від 

суми покупки, а може бути навіть 20%. Періодично можуть проводитись 

всілякі акції, при яких cashback може подвоюватися або потроюватися. 

Одним з перших українських кешбек-сервісів, який надав клієнтам 

можливість зручно купувати з кешбеком, став Пейбек, який працює на 

українському ринку з січня 2016 року. Сервіс давно заслужив довіру десятків 

тисяч покупців та допомагає економити на покупках.  

Розглянемо по пунктах основні відмінності покупки товару з кешбеком 

та без його використання в інтернет - магазині. (табл. 1). 

Таблиця 1 - Покупка товару в інтернет-магазині з кешбеком і без його  

використання 
№

 

п.п. 

Покупка товару в магазині без                

кешбеку 

Покупка товару в магазині з                     

кешбеком 

1 Х Реєстрація на на кешбек-сервісі 

2 Перехід в магазин по прямій ссилці 

магазину 

Перехід в магазин по ссилці магазину, 

яка розміщена на кешбек сервісі 

3 Вибір товару і оформлення заказу Вибір товару і оформлення заказу 

4 Оплата товару на рахунок магазину Оплата товару на рахунок магазину 

5 Доставка товару і гарантійне 

обслуговування магазином 

Доставка товару і гарантійне 

обслуговування магазином 

6 Х Нарахування кешбеку магазином в 

залежності від суми покупки 

 

https://payback.ua/?utm_source=korrespondent&utm_medium=article&utm_campaign=korrespondent_ua
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Сайтів, що пропонують cashback-сервіси доволі багато. Деякі працюють 

тільки з магазинами певної країни, деякі можуть бути інтернаціональними. 

Розглянемо світові кешбек-сервіси. (табл.2) [3]. 

Таблиця 2 - Світові кешбек-сервіси 
Назва  

сервісу 

Характеристика сайту для  

кешбек-сервісу 

 

еbates 

Один з найпопулярніших американських cashback сайтів. Тут 

представлено більше 2000 магазинів, наприклад: Amazon, ASOS, 

Gap, eBay, Victoria’s Secret, 6pm, Zulily і безліч інших. 

 

topcashback.com 

Користувачі сервісу можуть отримувати кешбек більш ніж з 3500 

магазинів по усьому світі. На противагу іншим сайтам TopCashback 

дозволяє виводити буль-яку суму з власного рахунку, також він має 

спеціальний центр підтримки, де вам та 6 млн інших користувачів 

обов’язково нададуть допомогу. 

 

couponcactus.com 

Кожного разу, коли Ви щось купуєте через CouponCactus.com, сайт 

отримує комісію, яку розділяє з Вами. На платформі представлено 

близько 4000 продавців. Відсоток кешбеку варіюється залежно від 

магазину, але Ви гарантовано зароблятимете на усіх покупках. 

 

befrugal.com 

Одні з кращих сайтів кешбеку, що працює з понад 4 тисячами 

магазинів, в тому числі з топ-500 з світового рейтингу та допомагає 

економити, в середньому, до 27$ за одне замовлення. Повернення 

грошей відбувається протягом 7 днів, Ви можете отримати їх через 

PayPal або у вигляді подарункових карток Amazon. 

 

 

upromise.com 

Сайт ідеально підійде для студентів, батьків та випускників, що 

шукають гроші на освіту. Суть ідеї в тому, що весь кешбек з сайту 

йде безпосередньо на депозит, який Ви можете використати для 

сплати за навчання. Upromise.com співпрацює з 850+ інтернет-

магазинами, 10 000 ресторанів, 20 000 аптек та крамниць і багатьма 

популярними туристичними місцями. Зарахування готівки 

відбувається протягом 10-60 днів. 

В табл. 3 подано сервіси кешбеку, які використовують в Україні [3]. 

Таблиця 3 - Українські кешбек-сервіси 
Назва  

сервісу 

Характеристика сайту для  

кешбек-сервісу 

 

PayBack.ua 

Повертає частину грошей, витрачених на покупки, на карту, 

електронний гаманець або рахунок мобільного. Повернення може 

досягати 10%. Наразі підключено 116 магазинів, серед яких 

AliExpress, Rozetka.ua, booking.com, modnaKasta, “Ельдорадо” 

 

Клуб Знижок 

Це український кешбек-сервіс, який повертає своїм користувачам 

частину витрачених грошей з покупок на AliExpress, Розетці, 

Ельдорадо, Comfy і т.д. На даний час сервіс має партнерські угоди з 

88-а магазинами. Сума кеш беку становить від 0,8% для eBay до 

16% для магазину електронних книг ЛитРес. 

Soldo Сервіс, з допомогою якого покупці можуть ділитися інформацією 

про акції, розпродажі, спеціальні пропозиції та розіграші призів, які 

проводяться продавцями різних товарів та послуг. 
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Skidka.ua 

Онлайн Інтернет-магазин з величезною кількістю товарів зі 

знижками. CashBack автоматично виплачується на вказаний в 

замовленні номер мобільного телефону, через 15-20 після 

отримання товару. Покупцям доступна комп’ютерна і побутова 

техніка, товари для дому, музичні інструменти, 

 

Mycashback.ua 

Один з найпопулярніших та найнадійніших кешбек-сайтів, що 

працює з 116 магазинами. Максимальна сума відшкодувань 

становить 19,2% для LottoLucker (Американська Powerball лотерея) 

та 23 000 кеш бек балів (2 300 грн) для сайту 24option.com, що 

спеціалізується на торгівлі бінарними опціями. 

 

Snimislivki.ua 

На сайті представлений широкий асортимент магазинів: одяг, 

взуття, косметика та парфумерія, посуд, сумки, аксесуари, товари 

для дому та мам, квитки, диски і книги, побутова техніка. 

 

Вибір магазинів, які співпрацюють з кешбек-сервісами, дуже широкий. 

Можна отримати кешбек як з українськими магазинами Rozetka, Comfy, 

Алло, Eldorado та іншими великими інтернет-магазинами. 

Висновки. Отже, мотивація використання кешбеку полягає в 

зацікавленості як посередників, так і кінцевих надавачів товарів послуг в 

підвищенні обсягів продаж. Банки отримують дохід від використання 

емітованих карток в безготівкових розрахунках інтернет-майданчики - від 

обсягів продаж інтернет-магазинів, на які перші містять реферальні 

посилання, а кінцеві надавачі товарів/послуг - від збільшення обсягів своїх 

продаж.  

Бібліографічний список 

1. Кешбек. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% B5%D1% 

2.Що таке кешбек (cashback), як він працює і де в Україні та світі можна 

ним скористатися? URL: http://city-service.lviv.ua 

3.Що таке кешбек або як економити на покупках в інтернеті. URL: 

https://ua.korrespondent.net/business/web/3878236 
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ФІШИНГ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В ІНТЕРНЕТ-

ШАХРАЙСТВІ 

 

Вступ. Шахрайство в інтернеті набуває все більших масштабів. Щоб 

викачати гроші з користувачів, злочинці вигадують все нові схеми. 

http://city-service.lviv.ua/shho-take-keshbek-cashback-yak-vin-pratsyuye-i-de-v-ukrayini-ta-sviti-mozhna-nym-skorystatysya/
https://ua.korrespondent.net/business/web/3878236
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Практично повна безкарність, анонімність шахраїв, велика кількість 

довірливих людей - все це підживлює цей своєрідний «бізнес». Фахівці з 

безпеки в основному зосереджені на виявленні та виправленні вразливостей у 

програмному забезпеченні, у той час як кінцеві користувачі 

залишаються найслабшою лінією оборони.  

Фішинг являється один із різновидів інтернет-шахрайства від якого 

найбільше страждають українці. Він дозволяє обманним шляхом отримувати 

різну цінну інформацію, маскуючи комунікації так, ніби вони надійшли з 

надійного джерела.  

Результати дослідження. Фішинг — це метод соціальної інженерії, що 

дозволяє шахрайським шляхом отримувати інформацію, яку потім можна 

використовувати для доступу до пристроїв або мереж [1]. Цей тип атаки 

застосовує певні технології, щоб замаскувати комунікації або веб-сторінки 

під надійне джерело. По суті, фішингові атаки покладаються на методи, що 

мають викликати довіру, а також на технологічні хитрощі для досягнення 

своїх цілей. 

Концепція фішингових атак вперше буле визначена у 1987 році в 

документі, представленому на конференції Interex під назвою «Безпека 

системи: перспектива для хакера». З точки зору етимології, перше вживання 

слову «фішинг» зустрічається у хакерському інструменті AOHell в 1996 році. 

Найбільш ранні відомі спроби фішингу, націлені на сектор фінансових 

послуг, були зафіксовані в 2001 році. Їхньою метою став сервіс «цифрової 

золотої валюти» E-gold. [4] 

Попри те, що фішингові сайти дуже добре маскуються під реаліьні 

сервіси, все ж є декілька ознак, за якими користувач їх може розпізнати.              

Перше — неграмотність, в текстах шахрайських веб-ресурсів можуть бути 

допущені неточності в формулюваннях, граматичні та стилістичні помилки. 

Друга ознака фішингових веб-ресурсів — це незахищене з’єднання на 

сторінці, на якій користувач робить оплату. Якщо захисне з’єднання 

відсутнє, то в адресному рядку такої сторінки вказано http, а не https.  

Третя ознака — приписка сайта. Легітимні веб-ресурси створюються на 

тривалий термін і реєструються на доменах національного рівня (таких як 

.UA). Зате фішингові сайти зазвичай розміщують всього на 1 рік на доменах, 

на яких відсутні обмеження при реєстрації: .ru, .com.ua, .in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, 

.dp.ua,. te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top, .in, .cc і т.д.[3] 

Зазвичай зловмисники використовують наступні методи фішингу у своїх 

атаках (рис.1). 

Як бачимо, фітингові атаки є достатньо розповсюдженими серед 

шахраїв. Для того, щоб вберегтися від подібних фішингових атак пропонуємо 

наступне: [2] 

- обов'язково перевіряйте адресу відправника. Більшість комерційних 

організацій, тим паче юридичні фірми, як правило, не використовують для 
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листування з клієнтами безкоштовні поштові сервіси, на кшталт, ukr.net, 

gmail.com, outlook.com, yahoo.com та ін. А от спамери та інші 

кіберзловмисники якраз ними, в основному, і користуються. Тому, 

отримавши сумнівного листа з безкоштовного поштового сервісу, радимо 

придивитися до нього уважніше і не поспішати відповідати чи відкривати 

вкладення; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Методи, які використовують шахраї при фішингових атаках. 

 

- листи від юридичних компаній ніколи не містять погроз, мають 

правильну граматику/орфографію та коректний підпис: ім'я, посада, 

компанія, адреса, номер телефону для зв'язку, відмова від відповідальності 

(disclaimer), тощо. Якщо ці дані неповні або відсутні, довіряти такому листу 

не варто; 

- якщо в тексті листа від невідомого відправника у явному вигляді 

пропонують відкрити вкладення чи перейти за посиланням на невідомий 

сайт, не робіть цього. Скоріш за все, це призведе до завантаження вірусу на 

ваш пристрій та зараження; 

- якщо вкладення (файл чи архів) мають пароль, який повідомляється у 

тексті цього ж листа, скоріш за все, у вкладенні вірус. Правильно 

налаштовані поштові системи не пропускають запаролені файли, так як не 

можуть перевірити їх вміст антивірусом; 

- уважно придивіться до розширення файлу у вкладенні. Дуже часто 

файли вірусу маскують під документи MS Word, MS Exell, PDF, тощо. 

Наприклад: Dogovir.doc.exe або Pozov.pdf.scr. Це не документи, це 

виконувані файли з вірусом. Видаліть цей лист; 
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Обманні  

веб-посилання 

Заміна латинських 

літер  

Інтернаціо-нальні  

доменні імена 

Клонування веб-

сайтів, перенаправ-

лення 

шахраї маскують зловмисне веб-посилання як вказівку на 

легітимне або довірене джерело.  (шахрайський URL-адрес, 

створення піддомену для зловмисного веб-сайту або 

експлуатація дуже схожих доменів) 

латинська літера I дуже близька до L на стандартних клавіатурах 

QWERTY, що робить «googie» дуже схожим на «google» 

використовуються для створення заплутано схожих доменних 

імен, дозволяючи використовувати не-ASCII символи  

використовуються зловмисниками для запису власного контенту 

на інший веб-сайт. XSS-атака може застосуватися для 

перехоплення даних, введених на скомпрометованому сайті, які 

зловмисники використають пізніше 

Створення вікон, 

що спливають 
 

Голосовий та 

текстовий фішинг 

походять з вразливого веб-сайту, але притому завантажують 

сторінку, що контролюється зловмисниками; перенаправлення 

відкриває форму з метою збору реєстраційних даних 

використовуються телефонні дзвінки та текстові повідомлення 

для введення в оману клієнтів банків  
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- якщо в темі листа від невідомого відправника повідомляється про 

позов до суду, важливу подію з новин (катастрофу, трагедію, весілля відомих 

осіб, інформацію про політиків, тощо), або вам повідомляють про 

неочікуваний виграш або спадок від невідомого далекого родича, і лист має 

вкладений файл, то краще одразу видаліть цей лист. Скоріш за все, у 

вкладенні вірус; 

- якщо в тексті листа від невідомого відправника вам представилися 

представником банку (страхової компанії) і просять переслати ваші особисті 

дані, паролі чи пін-код, або пропонують перейти за посиланням на сайт 

банку/страховика, не робіть цього. Співробітники таких установ ніколи не 

будуть питати у вас персональні відомості у листі чи телефоном, а заходити 

на сайт банку краще ввівши його адресу у веб-оглядач вручну самостійно; 

- якщо у полях 'To' і 'From' отриманого листа однакова адреса, то це 

фішінговий лист. Видаліть його не відкриваючи; 

- якщо відправник листа з іншої країни, написаний на іноземній мові, 

або має багато синтаксичних/орфографічних помилок, то скоріш за все, це 

фішінговий лист. Не відповідайте на нього і видаліть не відкриваючи. 

Висновки. Отже, оскільки фішингові атаки активно застосовують 

соціальну інженерію, навчання користувачів є найважливішою стратегією 

захисту компанії. Якщо їх навчити, як виявляти ознаки шахрайських 

електронних листів та час від часу проводити в компанії таємну імітацію 

фішингових атак з метою перевірки ефективності цього навчання, такі дії 

забезпечать набагато кращий захист, ніж спеціалізовані програмні рішення. 

Бібліографічний список 

1. Фішинг та цільовий фітинг: поради по захисту. 

URL:https://www.imena.ua/ blog/phishing-and-target-phishing/ 

2. Фішинг з юридичним присмаком: як не втрапити на гачок. 

URL:https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/186819_fshing-z-yuridichnim-

prismakom-yak-ne-vtrapiti-na-gachok 

3. Що потрібно знати про «фішинг», «вішинг» і «кеш-треппінг»? 

URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/shcho-potribno-znaty-pro-fishyng-

vishyng-i-kesh-trepping 

4. Шахрайство в інтернет. URL: https://yurporada.kiev.ua/uk/ukra-na-

krim-nal/moshennichestvo-v-internet.html 
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      НОВАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ 

 

Вступ. Пандемія коронавірусу стала викликом для світової економіки, 

включно із найсильнішими економіками - США та Китаєм. Вона 

спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки. Пандемія 

коронавірусу вже спричинила суттєве падіння цін на світових сировинних 

ринках, зокрема нафти, газу та металів. Не оминула ця участь і Україну.                 

25 березня 2020 року, з метою зупинення поширення COVID-19, 

впроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України, що 

матиме серйозні наслідки для виробничої сфери та економіки в цілому, 

особливо у першому півріччі 2020 року. [1] Тому, з метою підтримки 

вітчизняного бізнесу під час карантину, владою були запровадженні 

податкові новації, які зазначені в Законі № 540 від 2.04.2020 року. 

Результати дослідження. Верховна Рада України 30 березня 2020 року 

прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» № 

540. Станом на 2 квітня 2020 року закон офіційно опублікований і набув 

чинності.  

З метою підтримки бізнесу під час кризи, в даному Законі законодавець 

розширив та доповнив антикризові пільги і преференції, про які йдеться 

нижче.[3] 

1. Податок на додану вартість. На період дії карантину, ввезення на 

територію України та постачання на території України товарів зокрема, 

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, 

необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби, звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість. Перелік таких товарів визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Звільнення застосовується до операцій, здійснених починаючи з 17 

березня 2020 року. При цьому, положення Податкового кодексу України 

(ПКУ) щодо нарахування «компенсуючих» ПДВ-зобов'язань та 

пропорційного віднесення сум до ПДВ кредиту до таких операцій не 

застосовуватимуться. 

Також на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому 

завершується дія карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200540?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.216040854.1229757357.1586352483-1633813968.1543588459
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200540?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.216040854.1229757357.1586352483-1633813968.1543588459
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200540?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.216040854.1229757357.1586352483-1633813968.1543588459
https://ips.ligazakon.net/document/view/t10_2755
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вищезазначені операції, а також операції з безоплатного постачання 

товарів/послуг, що здійснені громадськими об'єднаннями та/або 

благодійними організаціями, не включаються такими громадськими 

об'єднаннями або благодійними організаціями при обрахунку загальної суми 

ПДВ-оподатковуваних операцій, при досягненні якої такі суб'єкти зобов'язані 

зареєструватись платниками ПДВ. 

2. Податок на прибуток підприємств. Платників податків на прибуток 

звільнено від застосування податкових різниць, передбачених п. 140.5.9 ПКУ 

(обмеження щодо віднесення до складу витрат понад 4 відсотки 

оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) щодо коштів 

(вартості лікарських засобів), які добровільно ними перераховані (передані) 

для надання медичної допомоги хворим на коронавірус. 

3. Акцизний та екологічний податки. Закладам охорони здоров'я 

державної та комунальної власності, а також особі, уповноваженій на 

здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, надано право зменшувати 

об'єкт оподаткування на суму доходів, внаслідок отримання ними коштів або 

товарів: лікарських засобів, добровільно переданих юридичними та/або 

фізичними особами протягом дії карантину. 

Надано право особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері 

охорони здоров'я, безоплатно постачати належні їй товари (лікарські засоби, 

медичні вироби та/або медичне обладнання), необхідні для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію 

та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

Тимчасово спрощено порядок виробництва дезінфекційних засобів, 

зокрема, надано державним підприємствам, які є виробниками спирту 

етилового, право використовувати вироблений ними спирт для виробництва 

дезінфекційних засобів без наявності зареєстрованих витратомірів-

лічильників спирту, за умови обладнання місць відпуску дезінфекційних 

засобів засобами обліку виробленої продукції та участі представників 

контролюючий органів у контролі за дотриманням умов денатурації спирту. 

Також до 15 серпня 2020 року включно продовжено терміни погашення 

податкових векселів, виданих виробниками або імпортерами палива для 

реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних, які припадають на період з 1 

березня по 31 травня 2020 року. 

Для спирту етилового, який використовується для виробництва 

дезінфекційних засобів, до 31 травня 2020 року акцизний податок 

встановлено за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. 

4. Ввізне мито. Звільняються від сплати ввізного мита товари, необхідні 

для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби, який закінчується останнім числом 

місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ. 
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5. Плата за землю. Змінено норму щодо плати за землю, запроваджену 

Законом № 533 від 17.03.2020, зокрема зменшено строк, протягом якого така 

плата не сплачується, «з 1 березня по 30 квітня 2020 року» на «з 1 березня по 

31 березня 2020 року», проте відстрочено її сплату до 30 червня 2020 року 

без застосування штрафу та пені. 

6. Податок на нерухоме майно. Змінено норму щодо податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запроваджену Законом № 

533 від 17.03.2020, зокрема зменшено строк, протягом якого об'єкти 

нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або 

юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком, «з 1 березня по 30 

квітня 2020 року» на «з 1 березня по 31 березня 2020 року».  

7. Добровільна (благодійна) допомога. Така включається до податкової 

знижки фізичних осіб. Тобто, сума коштів (вартість лікарських засобів) для 

надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, 

медичного обладнання та виробів, які добровільно перераховані (передані) 

громадським об'єднанням (благодійним організаціям), органам виконавчої 

влади протягом карантину, включається до податкової знижки у повному 

обсязі при реалізації права на податкову знижку за результатами 2020 року. 

8. Обсяги граничного доходу для суб'єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування збільшено. Зокрема для 

суб'єктів першої групи платників єдиного податку обсяг доходу збільшено з 

300 тис. грн  до 1 млн грн., другої групи - з 1,5 млн грн до 5 млн грн., третьої 

з 5 млн грн. до 7 млн грн. 

Також згідно закону № 540 встановлюється мораторій на перевірки, 

скасовуються на певний період штрафи і скарги (табл.). 

Таблиця  - Зміни згідно Закону № 540 щодо перевірок, штрафів та                               

скарг платників податків 

№    Категорія Зміст Період 

1  

Перевірки 

 

 

Мораторій на проведення документальних та 

фактичних перевірок, крім документальних 

позапланових перевірок за заявами про 

відшкодування з бюджету податок на додану 

вартість та фактичних перевірок, в частині 

порушення вимог законодавства. 

З 18 березня по 

31 травня 2020 

року 

Камеральна перевірка податкової декларації за 

звітні (податкові) періоди березень - травень 2020 

року, або уточнюючих розрахунків, що були подані 

платниками податків протягом березня-травня 2020 

року, може бути проведена лише протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім днем 

граничного строку їх подання. 

 

 

 

 

- 

 

2 Штрафи Звільнення від штрафів за порушення податкового 

законодавства. 

З 1 березня по 31 

травня 2020 року 
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3 Скарги Зупинено перебіг строків процедури 

адміністративного оскарження, щодо скарг 

платників податків, що надійшли до 31 травня 2020 

р. та/або які не розглянуті станом на 18 березня 

2020 р.  

По 31 травня 

2020 року 

включно 

*сформовато на основі джерела [4] 

Висновки. Отже, як бачимо з проведеного нами дослідження, більшість 

запроваджених змін в оподаткуванні є безумовно позитивними. Водночас, з 

огляду на непередбачуваність тривалості карантинних заходів, зменшення 

періодів звільнення від плати за землю та податку на нерухоме майно, так 

само, як і зупинення строків розгляду адміністративних скарг платників 

податків без прямої заборони на нарахування пені за період такого 

зупинення, вбачаються передчасними. Проте, дані зміни у випадку 

української економіки можуть стати факторами, що значно  спростять 

боротьбу із наслідками пандемії. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ  
 

Вступ. Організований належним чином облік та  контроль праці і її 

оплати мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів 
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підвищення ефективності виробництва. Враховуючи вище зазначене, тема  є 

актуальною для  наукових досліджень та виробленні пропозицій щодо 

раціональної організації обліку розрахунків з оплати праці на основі вимог 

чинного законодавства, своєчасного і достовірного визначення затрат праці 

на виробництво, правильності розрахунків з персоналом, вивчення проблем 

використання трудових ресурсів, аналізу їх функціонування під впливом 

виробничих та соціально-економічних факторів в умовах реформування 

економіки, контроль витрат на оплату праці. 

Результати досліджень. Оплата праці  завжди перебувала у центрі 

уваги науковців. На сьогоднішній день в Україні відсутнє єдине розуміння 

заробітної плати. В одних за нього приймається суспільний продукт, в других 

- національний дохід, в третіх - фонд індивідуального споживання. Інша 

точка зору з'явилась зі становленням ринкових відносин і формуванням 

ринку праці. Тут проходить зрівняння заробітної плати з вартістю і ціною 

робочої сили. 

В Україні в сучасних умовах разом із загально-економічними змінами 

відбуваються певні зміни й у сфері оплати праці. Проте ці зміни 

відбуваються повільно і система оплати праці має такі недоліки: розбіжності 

в розмірах заробітної плати працівників за рівнем кваліфікації у державному 

і недержавному секторах. Заробітна плата в державному секторі значно 

нижча, ніж у приватному. Правильна організація заробітної плати є 

необхідною умовою ефективного стимулювання праці. 

Теоретичною та методологічною основою організації обліку праці та її 

оплати П(с)БО 11 «Зобов'язання» від 31 січня 2000 року № 20 [3] та П(с)БО 

26 «Виплати працівникам» від 28.10.03 № 601 [4]. П(с)БО 26 «Виплати 

працівникам» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками та її 

розкриття у фінансовій звітності 

Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування 

ринкової економіки зумовлена тим, що вона має виконувати принаймні 

чотири основні функції, а саме [1]: 

* джерела коштів для розширеного відтворення робочої сили 

(відтворювальна функція); 

* основні ланки мотивації високоефективної праці, встановлення 

безпосередньої залежності заробітної плати від кількості і якості праці 

кожного працівника, його трудового внеску (стимулююча функція); 

* засобу перерозподілу робочої сили з урахуванням ринкової 

кон’юнктури (регулююча функція); 

* забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за 

однакову працю (соціальна функція). 

Сільськогосподарські підприємства самостійно обирають форми і 

системи оплати праці і матеріального стимулювання, які найбільшою мірою 
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відповідають вимогам конкретного господарства та досягнутому рівню 

соціально-психологічних відносин у трудових колективах, їх довіри один до 

одного і рівня добросовісного ставлення до праці. 

В основу організації оплати праці покладено колективні договори між 

роботодавцями та найманими працівниками. Вони укладаються на основі 

законодавства, прийнятих двома сторонами зобов'язань із метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

узагальнення інтересів працівників та підприємств. Колективні договори 

укладаються всіма юридичними особами, незалежно від форм власності і 

господарювання, які використовують найману працю [5]. 

Колективним договором регулюються виробничі, трудові й економічні 

відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Умови 

колективних договорів та угод є обов'язковими для підприємств, на які ці 

договори поширюються, та для сторін, які їх уклали. Колективні договори 

регламентують такі завдання: використання систем, форм і видів оплати 

праці; нормування праці та переоцінки; схеми посадових окладів; умови 

введення та розміри надбавок до заробітної плати; доплати, премії та 

винагороди; гарантії та компенсації. Проект колективного договору 

обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних 

зборів трудового колективу. Колективний договір або угода набирають 

чинності з дня її підписання представниками сторін або з дня, зазначеному у 

колективному договорі або угоді [6]. 

Отже, в організації оплати праці підприємству рідко коли надається 

повна самостійність. Крім державних, існують також інші обмеження у 

питаннях оплати праці, які обумовлюються в колективних договорах. 

Основним документом, який визначає застосування на підприємстві 

оплати праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання 

працівників тощо є Положення про оплату праці на підприємстві. 

Даний документ містить: 

- загальні принципи організації оплати праці на підприємстві, системи і 

форми оплати праці, які застосовуються до різних категорій працівників; 

- штатний розклад працівників підприємства; 

- побудову основної (тарифної) оплати праці за інструкціями по посадах 

і професіях тарифних ставок і окладів або порядку розрахунку в залежності 

від показників роботи працівника і підприємства в цілому; 

- обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів; 

- інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві; 

- визначений стимулюючий показник, шкала преміювання. 

В заключній частині Положення можуть бути викладені питання 

оскарження працівниками розміру нарахованого їм заробітку, порядок і 

строки перегляду. 
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На деяких підприємствах агропромислового комплексу практично не 

укладаються колективні договори між роботодавцем і найманими 

працівниками, часто укладені договори не реєструються в місцевих органах 

виконавчої влади, внаслідок чого вони не мають юридичної сили. Важливість 

колективного договірного процесу зумовлюється тим, що колективний 

договір є основним локальним правовим актом, який безпосередньо 

встановлює і забезпечує захист прав та інтересів конкретного працівника у 

збереженні робочого місця, створенні безпечних для його здоров’я умов 

праці, її оплати, наданні соціальних гарантій і пільг, підвищенні 

конкурентоспроможності працівника. 

Характерною особливістю сучасних систем оплати праці на Заході є 

значне поширення системи заохочення за впровадження різноманітних 

нововведень. Так, більшість західноєвропейських фірм формують преміальні 

фонди на створення, освоєння й випуск нової продукції, їх розмір залежить 

від приросту обсягу продажу нової продукції, частки у загальному обсязі 

виробництва. 

Найважливішою складовою в галузі реформування оплати праці має 

стати відновлення купівельної спроможності заробітної плати на основі 

усунення перекосу у темпах змін заробітної плати, ВВП, продуктивності 

праці, індексу цін на споживчі товари чи послуги та інших чинників. 

Висновки. Для поліпшення роботи підприємств з організації оплати 

праці потрібно розробити методичні рекомендації щодо регулювання фондів 

оплати праці працівників підприємств сільськогосподарської сфери в умовах 

економічного зростання; рекомендації щодо формування тарифної системи 

оплати праці при укладанні галузевих угод і колективних договорів; 

методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці 

працівників підприємств і організацій. 
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Вступ. На сьогодні, інвестиції виступають найважливішим засобом 

забезпечення умов становлення ринкової економіки, певних структурних 

зрушень в господарському комплексі країни, забезпечення технічного 

прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств [3]. Без інвестицій неможливі підготовка 

та запуск у виробництво нових видів продукції (робіт, послуг), підвищення 

якості та дизайну товарів, використання нових видів матеріалів, тощо. Тому 

випливає необхідність дослідження організації обліку довгострокових та 

короткострокових інвестицій, що є актуальним питанням в сучасних умовах 

господарювання. 

Результати дослідження. Інвестиції як економічна категорія ввійшли у 

вітчизняну літературу і практику у 90–х роках ХХ століття, коли розпочалася 

ринкова трансформація суспільства. Згідно Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» інвестиції — це всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та 

інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект [1]. Капітальні інвестиції - це сукупність 

витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних 

необоротних активів. Під фінансовими інвестиціями розуміються активи, які 

утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (процентів, 

дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. 

Методологічні засади ведення обліку фінансових інвестицій визначено 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» [2]. 

Первинний облік обсягів і витрат капітальних інвестицій організовують 

залежно від виду капіталовкладень, способу виконання будівельно-

монтажних робіт, а також каналів і способів придбання машин, обладнання 

та устаткування. При здійсненні будівництва господарським способом облік 

робіт і витрат на їх проведення ведуть у самому підприємстві за статтями 

витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Основними первинними документами 

для відображення господарських операцій за кожною статтею є: 

-Лімітно-забірні карти (ф. № 117), Накладні внутрігосподарського 

призначення (ф. № 87) - на відпуск будівельних та інших матеріалів; 

-Наряди на відрядну роботу (ф. № 70), Табелі обліку робочого часу (ф. 

№ 64), Облікові листи тракториста-машиніста (ф. № 67), Подорожні листи 
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вантажного автомобіля (ф. № 2) – для нарахування оплати праці 

будівельникам та ін. працівникам задіяним на будівництві; 

-Відомості нарахування амортизації – для нарахування амортизації на 

техніку і обладнання, що використовується у будівництві; 

-Акти приймання-здачі виконаних робіт - на вартість наданих послуг та 

виконаних робіт допоміжними виробництвами або підрядниками. 

Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних 

цінностей (ф. № 121), накопичувальних відомостях, відповідних реєстрах, на 

підставі яких списують будівельні та інші матеріали, послуги допоміжних 

виробництв, трудові затрати тощо на об'єкти капітального будівництва. При 

цьому складають  Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 

ф.4.8, в якій ведуть аналітичний облік капітальних інвестицій по кожному 

об'єкту обліку. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних 

насаджень застосовують такі ж первинні документи, як і при вирощуванні 

сільськогосподарських культур — Облікові листи трактористів-машиністів 

(ф. № 67), Накладні внутрігосподарського призначення (ф. № 87), Акти про 

використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і 

гербіцидів (ф. № 118), Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф. № 

19), Подорожні листи вантажного автомобіля (ф. № 2) тощо. Після 

закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень при 

зарахуванні їх до складу основних засобів складають Акт приймання 

довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) 

і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ - 1). 

Синтетичний облік витрат на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних необоротних активів ведуть на рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції», який має такі субрахунки: 

151«Капітальне будівництво»; 

152«Придбання (виготовлення) основних засобів»; 

153«Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів»; 

154«Придбання (створення) нематеріальних активів»; 

155«Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів». 

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображується 

збільшення зазначених витрат на придбання або створення матеріальних та 

нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення 

в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених необоротних 

активів тощо). Аналітичний облік капітальних інвестицій здійснюють 

у Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8. Синтетичний 

облік капітальних інвестицій ведуть у Журналі-ордері №4Бс.-г. та Головній 

книзі. 

Для обліку витрат по капітальному будівництву призначений 

субрахунок 151 «Капітальне будівництво», на якому здійснюється облік 
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будівельних робіт як господарським, так і підрядним способом для власних 

потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік 

устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва. 

Облік будівництва організовують залежно від способу виконання робіт 

(господарським, підрядним, змішаним). Капітальні роботи розпочинаються 

після затвердження в установленому порядку титульних списків і кошторисів 

та за наявності коштів на проведення будівельних робіт. 

При підрядному способі увесь комплекс будівельних і монтажних робіт 

виконують спеціальні будівельно-монтажні організації. 

Облік витрат при підрядному способі по об'єктах будівництва 

веде підрядник, а підприємство-замовник відображує лише загальну вартість 

виконаних робіт за договірними цінами без деталізації за статтями витрат і 

здійснює розрахунки за них відповідно до укладених договорів. 

Підставою для віднесення витрат по будівництву на субрахунок 151 

«Капітальне будівництво» є оформлені і прийняті до оплати Довідки про 

вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й 

комплексними роботами. Довідку складає представник підрядної організації 

в присутності представника замовника і підписують обидві сторони. Вартість 

робіт, зазначених у довідці, має відповідати сумі поданого до оплати 

рахунка. При цьому складають бухгалтерську  проводку: 

Дебет 151 «Капітальне будівництво» 

Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і 

підрядниками».  

На суму ПДВ складають проводку: 

Дебет 64 «Розрахунки за податками і платежами» 

Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і 

підрядниками». При оприбуткуванні будівлі до складу основних засобів 

складають проводку: 

Дебет 103 «Будинки та споруди» 

Кредит 151 «Капітальне будівництво» 

Основні  засоби,  введені  в  експлуатацію  після  завершення  будівниц-

тва, враховують без ПДВ. При господарському способі будівництва 

сільськогосподарські підприємства виконують усі будівельно-монтажні 

роботи своїми силами, виділяють для цього власні будівельні і трудові 

ресурси [4]. Особливістю обліку витрат на будівельно-монтажні роботи, які 

виконуються господарським способом є те, що їх обліковують на 

підприємстві за статтями витрат по кожному об'єкту. Аналітичний облік 

ведуть Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій ф.4.8  за такими 

статтями: матеріали; основна заробітна плата; витрати по експлуатації бу-

дівельних машин і механізмів; інші витрати. 

Витрати на придбання машин і обладнання, яке не вимагає монтажу — 

трактори, комбайни, сільськогосподарські машини, транспортні засоби та ін., 
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а також обладнання, яке вимагає монтажу, але призначене для постійного 

запасу, обліковують на окремих аналітичних рахунках субрахунка 

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». 

Висновки. Отже, капітальні інвестиції є важливим інструментом для 

здійснення підприємствами інвестиційної політики на інноваційних засадах з 

метою вдосконалення своїх виробничих потужностей, зменшення 

собівартості продукції, збільшення рентабельності діяльності та зменшення 

ціни товару на ринку, а отже і підвищення конкурентоспроможності [5]. 
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ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Вступ. Все більше кількість українських товаровиробників виходять на 

міжнародні ринки. Саме глобалізація фінансових ринків та розширення 

торгових експортно – імпортних операцій обумовили необхідність 

використання в практичній діяльності юридичних осіб міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Україна розпочала і продовжує 

процес трансформації бухгалтерського обліку відповідно до європейських 

стандартів.  

Результати дослідження. Дуже важливим кроком у 

трансформаційному процесі було розроблення і затвердження у 2007 році 

Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні [4]. Впровадження даної Стратегії у практику організації 
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бухгалтерського обліку привело до обов’язкового, затвердженого на 

законодавчому рівні, використання МСФЗ певним колом українських 

суб’єктів господарювання з 1 січня 2012 року. А вже починаючи з 1 січня 

2018 року число таких суб’єктів господарювання, які зобов'язані складати 

фінансову звітність за міжнародними стандартами, значно розширюється. 

При цьому, відповідно до Закону України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII «Про 

внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» слід 

застосовувати МСФЗ, які мають відповідати наступним вимогам:  

- не  суперечити Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні»; 

 - офіційно  оприлюднені  на веб-сайті центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, тобто 

Міністерства фінансів України; 

 - мають бути викладені державною (тобто, українською) мовою [2].  

Окрім цього, даний Законопроект був розроблено з метою приведення 

норм Закону про бухгалтерський облік у відповідність до законодавства 

Європейського Союзу, зокрема до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС та 

удосконалення порядку застосування МСФЗ. Одним із нововведенням у 

цьому правовому акті було застосування такого поняття як «таксономія 

фінансової звітності».  

 Таксономія – це класифікаційна система, яка може бути використана 

для ідентифікації та структурування інформації з метою полегшення її 

пошуку та обробки користувачем. Наприклад, роздрібний продавець може 

використовувати таксономію для товарів, які він продає в Інтернеті. Ця 

таксономія, ймовірно, включатиме коди та мітки, які однозначно 

ідентифікують кожен товар і надають інформацію таким чином, як, 

наприклад, короткі описи товару, очікувані терміни його доставки, 

посилання на магазини, де доступні ці товари. 

Таксономії також використовуються для того, щоб дозволити маркувати 

інформацію та обмінюватися нею в електронному форматі таким чином, щоб 

можна було швидко отримати доступ до цієї інформації. 

Система фінансової звітності – це інтегрована система, що дозволяє 

отримувати, перевіряти, обробляти та розкривати фінзвітність суб’єктів 

звітування та їх аудиторських звітів на основі використання документів у 

форматі Inline XBRL (іXBRL), що розроблені на основі таксономії прийнятої 

та опублікованої Мінфіном. XBRL (англ. eXtensible Business Reporting 

Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт 

обміну бізнес-інформацією. Ця форма широко поширена в світі, тому що 

дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників. 
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На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і 

підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за 

стандартами МСФЗ. 

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників 

фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Загальна 

таксономія фінансової звітності випускається Фондом міжнародних 

стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія). З технічної 

точки зору таксономія базується на XBRL – відкритому стандарті для 

подання фінансової звітності в електронному вигляді. 

Таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ для сприяння поданню 

в електронному форматі фінансової звітності, складеної відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Система Таксономії МСФЗ перераховує та визначає конкретні коди, 

якими можна скористатися для ідентифікації інформації, розкритої у 

фінансовій звітності за МСФЗ. Таксономія МСФЗ також включає зміст, який 

описує значення елемента бухгалтерського обліку або допомагає розробнику 

знайти правильний елемент. З метою полегшення навігації по Таксономії 

МСФЗ елементи відповідним чином згруповані. 

Про запровадження таксономії Мінфін говорив ще навесні 2013 року, 

але впроваджено її тільки зараз. Водночас Рада з МСБО в лютому 2014 року 

на своєму офіційному сайті опублікувала ілюстративні приклади 

застосування таксономії українською мовою. 

Перелік таких статей та показників Мінфін затвердив наказом «Про 

затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними 

стандартами фінансової звітності» 25.10.2019 р. №452 (діє з 01.01.2020 р.) 

[3]. 

Фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, складену на 

основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному 

форматі, слід подавати до центру збору фінансової звітності, операційне 

управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦАФР). Таким чином здійснюється доступ до 

інформації, відображеній у фінансовій звітності, органів державної влади, 

інших органів та користувачів. 

Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов'язані 

застосовувати МСФЗ, подають фінансову звітність на підставі таксономії в 

електронній формі, є 2019 рік. При цьому, підприємства мають право 

подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, 

починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон, - тобто 

за 2018 рік. 

Забезпечення таксономії фінансової звітності має відбуватись за 

допомогою Системи фінансової звітності. Проте, доцільно зауважити, що 

через не завершення процесу повного запуску Системи та завантаження до 
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неї вихідних даних для початкової реєстрації, підприємства подають 

фінзвітність за 2019 рік у порядку та строки, визначені законодавством, за 

формами, затвердженими наказом № 73 від 07.02.2013 Мінфіну «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». А банки подають фінзвітність за 

формами, визначеними НБУ. При цьому, такі підприємства також мають 

сформувати фінансову звітність за 2019 рік в електронному вигляді в 

єдиному електронному форматі та подати її до центру збору фінансової 

звітності.  

Враховуючи поточний стан запровадження Системи, Комітетом з 

управління Системою 06.12.2019 було прийнято рішення рекомендувати 

регуляторам фінансових ринків в межах своїх повноважень: забезпечити 

необхідні заходи щодо розширення строків подання фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL 

до центру збору за 2019 рік у 1-ому кварталі 2020 року, перше півріччя 2020 

року та дев’ять місяців 2020 року до 31 грудня 2020 року [5]. 

Щороку вносяться вносяться зміни в зміст таксономії МСФЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Це пов’язано з: 

 опублікуванням нових або змінених МСФЗ та МСБО; 

 проектами звичайної практики; 

 або вдосконаленням Таксономії МСФЗ. 

Звітність складається в електронному форматі, який визначений як 

іXBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова 

ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. Цей 

формат широко поширений у світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі 

обсяги якісних та кількісних показників. Документ в форматі iXBRL – це  

файл, який відкривається для перегляду інтернет браузером, і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

нформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, які програмні 

засоби можуть  розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без 

участі людини [6]. 

Таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ є адаптованою для подання 

звітності в Україні. Вона включає форми фінансової звітності, а також звіт 

аудитора та звіт про управління. 

Виділяють два напрями розширення Української таксономії UA XBRL 

МСФЗ: 

1) Загальна Таксономія (General Taxonomy); 

2) Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance 

Taxonomy). 

Таксономія UA XBRL МСФЗ надає можливість обрати один з двох 

варіантів складання фінансової звітності для суб’єктів господарювання (за 

виключенням банків), а саме: 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
185 

 

 фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у 

порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками, або 

 фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений 

згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з 

іншими звітами та примітками. 

Розширення Таксономії UA XBRL МСФЗ для банків дозволяє складати 

фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у 

порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками. 

Висновки. Отже, процес таксономії фінансової звітності за МСФЗ в 

Україні розпочато. Це дозволить інформацію, відображену у фінзвітності 

зробити прозорою, ще більш доступною і аналітичною для потенційних 

інвесторів, партнерів, а також для внутрішніх споживачів з метою оцінки 

даних і оперативного прийняття правильних управлінських рішень. 
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НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ З МЕТОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ У  

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Вступ. Основою для забезпечення ефективного функціонування 

суб’єктів господарювання є необоротні активи. Необоротні активи при 

сучасних умовах відіграють важливу роль, тому що вони займають вагому 

частину майна суб’єкта господарювання, тим самим забезпечуючи його 

виробничу діяльність. Трактування терміну - необоротні активи потребує 

особливої уваги, адже існують деякі розбіжності у визначенні засобів та їх 

назві, що у економічній науці називають необоротні активи. Для більшого 

розуміння поняття «необоротні активи», а також для розкриття їх змісту 

необхідно дослідити основні підходи щодо його визначення. 

Результати дослідження. Активи – це сукупність нематеріальних і 

матеріальних ресурсів і прав, які виражаються у грошовій вартості, 

контрольовані підприємством і використовуються для певної мети [1].  

Необоротні активи – це активи очікувана тривалість використання яких 

перевищує 1 рік. Або один операційний цикл, якщо він довший за рік. Отже, 

єдиним критерієм у розділенні активів на оборотні і необоротні є час. Ні 

вартість, ні їх форма (фізична чи нематеріальна), ні їх вид значення не мають. 

При чому така тривалість використання є саме очікуваною, а не фактичною. 

У зарубіжному досвіді щодо необоротних активів вживаються інші 

терміни – довгострокові активи (англ. – long-term assets), непоточні активи 

(англ. – non-current assets). Останній термін можна зустріти у МСФЗ. 

Необоротні активи – це нематеріальні і матеріальні ресурси, які є 

власністю установи і забезпечують її функціонування при терміні корисної 

експлуатації більше одного року. Необоротним активом можна вважати той 

актив, який виник в результаті минулих подій, має надійну оцінку, 

контролюється підприємством, приносить економічну вигоду, а також термін 

корисного використання якого відображається, як вклад в дохід підприємства 

[3].  

З метою відображення наявності і руху необоротних активів на 

бухгалтерських рахунках та їх відображення у одній із форм фінансової 

звітності Балансі (Звіті про фінансовий стан підприємства) їх класифікують і 

відображають у І розділі активу балансу «Необоротні активи» за наступними 

класифікаційними групами (табл.). 
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Таблиця  - Класифікація необоротних активів для цілей 

бухгалтерського обліку 

Група необоротних 

активів (НА) 

Бухгалтерські 

рахунки для 

обліку НА 

 

Типові приклади НА 
Правила обліку 

Інвестиційна 

нерухомість 
100 

Нерухомість, яка використовується 

виключно для отримання доходу 

шляхом здавання в оренду. 

П(С)БО 32, 

МСБО 40 

Основні засоби 101-109 

Земля, машини, обладнання, 

автомобілі, тварини, інструменти, 

прилади, меблі. 

П(С)БО 7, 

МСБО 16 

Інші необоротні 

матеріальні активи 

 

111-117 

Інші різновиди основних засобів: 

тимчасові споруди, малоцінні 

необоротні матеріальні активи 

(МНМА, основні засоби вартістю ≤ 

6000 грн), книги у бібліотеках. 

П(С)БО 7 

МСБО 16 

Нематеріальні 

активи 
121- 127 

Ліцензії на використання 

комп’ютерних програм, придбані 

торгівельні марки, інші об’єкти 

інтелектуальної власності. 

П(С)БО 8, 

МСБО 38 

Накопичений знос 

(амортизація) 

 

131-134 

Знос (амортизація), які були 

накопичені за всі роки (основних 

засобів, нематеріальних активів, 

біологічних активів). 

П(С)БО 7, 8, 30 

Довгострокові 

фінансові інвестиції 

 

141-143 

 

Придбані акції інших підприємств з 

метою контролю та отримання 

дивідендів тривалий період, облігації 

зі строком погашення більше року 

тощо. 

П(С)БО 12, 

МСБО 31 

Капітальні 

інвестиції 

 

151-155 

 

Кошти витрачені на створення 

основних засобів, нематеріальних 

активів, довгострокових біологічних 

активів. 

П(С)БО 7, 8, 30 

Довгострокові 

біологічні активи 

 

161-166 

 

У сільськогосподарських 

підприємств тварини, які 

використовуються з метою 

довгострокового отримання доходу 

(стадо дійних корів, коні, вівці, інша 

худоба); багаторічні насадження. 

П(С)БО 30, 

МСБО 40 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

181-183 

 

Дебіторська заборгованість з 

терміном погашення більше року. 

П(С)БО 10, 

МСБО 32 

Інші необоротні 

активи 

 

184 

Можуть бути довгострокові витрати 

майбутніх періодів; також можуть 

бути довгострокові депозити, якщо 

використання грошей неможливе 

протягом 12 місяців. 

МСФЗ 16 

«Оренда”» 

НП(С)БО 1, 

МСФЗ 16 
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Характерними особливостями необоротних активів є:  

-  нарахування бухгалтерського зносу (амортизації). Термін 

«знос» вживається тільки до основних засобів. Щодо нематеріальних і 

біологічних активів – лише «амортизація». Це поступовий розподіл їх 

вартості по роках використання, тобто поступове, помісячне списання їх 

вартості на витрати протягом строку корисного використання. Щоправда є 

винятки – на земельні ділянки, дебіторську заборгованість, капітальні 

інвестиції амортизацію не нараховують;  

-  переоцінка (дооцінка/уцінка). Так як необоротні активи 

використовуються досить тривалий час, то економічні умови за такий період 

часто змінюються і облікова вартість таких активів перестає відповідати їх 

реальній, ринковій вартості. При суттєвій різниці підприємствам 

рекомендується проводити переоцінку основних засобів, нематеріальних 

активів, біологічних активів; 

-  капітальні інвестиції. Придбання/виготовлення основних 

засобів, нематеріальних активів, біологічних активів спочатку проходить 

через рахунки обліку капітальних інвестицій. Це потрібно, так як такі активи 

часто мають значну вартість, яка складається з декількох компонент і 

формується тривалий час, наприклад при будівництві об’єкту, можуть бути 

значні витрати на доставку та монтаж;  

-  дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості. У 

МСФЗ така існує уже давно, а в П(С)БО вона з’явилася зі змінами кінця 2019 

року. Якщо заборгованість погашається тривалий час, то слід враховувати 

знецінення грошей у часі. Дисконтування – це коригування вартості 

довгострокових боргів, у результатів чого в балансі відображається їх 

теперішня вартість; 

-  застосування специфічних первинних документів. Наприклад, 

інвентарних карток обліку. Більшості необоротних активів присвоюються 

інвентарні або номенклатурні номери. На основні, засоби, наприклад, по 

кожному об’єкту заводиться своя картка. Це вказує на тривалість і 

важливість таких об’єктів;  

-  менша періодичність інвентаризацій. Для земельних ділянок, 

будівель, споруд, інших об’єктів нерухомості інвентаризація – раз на 3 роки. 

Правила бухгалтерського обліку (П(С)БО, МСФЗ) дають можливість 

обирати цілу низку параметрів обліку необоротних активів, які визначаються 

в обліковій політиці підприємства. Так, підприємство самостійно вирішує, 

якими будуть: методи нарахування амортизації (зносу) необоротних активів; 

методи оцінки необоротних активів – за справедливою вартістю чи за 

історичною (фактичною). Це особливо актуально для основних засобів і 

біологічних активів; ліквідаційна вартість – це вартість, яку буде коштувати 

актив після закінчення строку його амортизації; очікуваний строк корисного 
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використання – скільки років планується використовувати активи. На 

практиці, як правило, беруться строки з Податкового кодексу. 

Висновки. Отже, необоротні активи підприємства – це матеріальні та 

нематеріальні активи, які мають певні економічні особливості, які є 

контрольовані підприємством і вартість яких може бути достовірно 

визначена та відображається у І розділі активу балансу «Необоротні активи», 

термін експлуатації яких відображається у Податковому кодексі України і є 

більше одного року або операційного циклу та облік яких відображається на 

рахунках І класу Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій.  

 

Бібліографічний список 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів 

України від 7 лютого 2013 р. №73. URL: http://www.liga.net. 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV із змінами і доповненнями. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

3. Ізмайлова Н.В. Управління оборотними активами підприємств: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук. Київ, 2009.  URL: 

http://www.osvita-plaza.in.ua/. 

 

Хлібун С. І. 

здобувач вищої освіти, СВО бакалавр  

Науковий керівник: Мирончук З. П. 

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДІЄВИЙ 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Вступ. Організація обліку аграрних підприємств, на сьогоднішній день, 

знаходиться на етапі постійного реформування. Внесення змін та доповнень 

до нормативно-правової бази зумовлюють багатоваріантність у прийнятті 

практичних облікових рішень, щодо відображення господарських процесів, 

які відбуваються на підприємстві. У цих умовах для задоволення 

інформаційних потреб користувачів різних рівнів управління та забезпечення 

достовірності облікової інформації основним вектором може стати 

удосконалення облікової політики. 

Результати дослідження. За сучасних умов господарювання, облікова 

політика покликана виконувати не лише власне функції обліку та 

формування звітності, а й забезпечувати інші функції управління – 

http://www.osvita-plaza.in.ua/
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планування, економічного аналізу, контролю, інформаційного забезпечення 

фінансово–економічної безпеки підприємства. Саме тому при формуванні 

облікової політики на підприємстві необхідно дотримуватися норм 

національного законодавства та вимог П(С)БО і інших нормативних 

документів щодо регулювання бухгалтерського обліку та сприяти 

формуванню якісної інформаційної бази обліку з метою розкриття інформації 

у фінансовій звітності з урахуванням специфіки діяльності підприємства, 

чисельності та кваліфікації облікових працівників і рівня їх технічного 

забезпечення. А також необхідно передбачити захист власних інтересів 

підприємства та врахувати вимоги користувачів облікової інформації.  

Розглянемо більш докладніше фактори які впливають на облікову 

політику на рис. 1. 

 
Рис.1. Фактори, які впливають на вибір облікової політики [2] 

 

На формування облікової політики на сільськогосподарських 

підприємствах, крім названих вище факторів, також впливає і форма 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Згідно з законом "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність України" ст. 8 п. 4, облік можна 

вести: ввівши до штату підприємства посади бухгалтера або створюючи 

бухгалтерську службу; уклавши угоду з приватним підприємцем, який надає 

послуги з бухгалтерського обліку; на договірних засадах централізованою 

система 

інформаційного 

забезпечення 

рівень кваліфікації 

бухгалтерських 

кадрів 

система 

матеріального 

стимулювання 
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бухгалтерією або аудиторською фірмою; самостійно власнику або керівнику 

підприємства. [3] 

На формування облікової політики впливає і вибір Плану рахунків, 

який використовується на сільськогосподарському підприємстві. На 

підприємстві можуть використовувати: загальний План рахунків із 

застосуванням рахунків витрат класів 8 і 9; загальний План рахунків без 

застосування рахунків витрат класу 8; спрощений План рахунків, 

затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. №186. [2] 

Облікова політика підприємства є важливим інструментом, завдяки 

якому існує можливість оптимального поєднання державного регулювання і 

власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення обліку. 

Саме тому здійснивши дослідження з формування облікової політики, 

здійснюється поділ її на етапи (рис.2).  

 
Рис.2. Етапи формування облікової політики [4] 

Процес формування облікової політики – це надана законом 

можливість суб'єкту господарювання самостійно здійснювати у межах 

правового поля облікову діяльність, яка включає сукупність принципів, 

методів і процедур здійснення первинного спостереження, аналізу, поточного 

групування, підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності, 

складання та подання фінансової звітності 
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Однак, при її формуванні в аграрних підприємств допускається ряд 

суттєвих недоліків, які потребують усунення. 

З основних недоліків облікової політики підприємств можна виділити 

такі: 

- окремі підприємства наказ про облікову політику складають 

формально, елементи наказу не обґрунтовані й дублюють окремі пункти 

нормативних документів; 

- більшість агропідприємств визначили свою облікову політику ще на 

початку реформування бухгалтерського обліку, тобто одночасно з набранням 

чинності Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Після цього в переважній більшості до наказів не вносились ніякі 

зміни, незважаючи на затвердження нових П(С)БО та внесення змін і 

доповнень до діючих; 

- зміст більшості наказів про облікову політику не структуризовано. 

Деякі питання формування обліку окремих об’єктів наводяться не в повному 

обсязі або зовсім не висвітлені; 

- не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а саме: 

не наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, графік 

документообігу, перелік облікових регістрів, що застосовуються на 

підприємстві тощо; 

- не розробляється облікова політика щодо управлінського обліку [5]. 

Висновки. Облікова політика – це чудова можливість для 

сільськогосподарського підприємства показати своє бачення ведення 

рентабельного і успішного бізнесу, що враховує всі особливості діяльності. 

Проте, більшість аграріїв до формування даного документа підходять 

формально. Це в свою чергу, не дає можливості максимально ефективно 

функціонувати і отримувати високі прибутки. Проаналізувавши основні 

проблеми при формуванні облікової політики аграрних підприємств, слід 

визначити основні напрямки оптимізації облікового процесу на даних 

підприємствах: чітке розуміння структури облікової політики; уникнення 

дублювання тексту нормативно-правових документів; обґрунтований вибір з 

альтернативних підходів найбільш оптимального варіанта для певного 

підприємства, та, головне, зазначення його в обліковій політиці; розбудова 

аналітичного обліку повинна задовольняти облікові та управлінські потреби 

підприємства; облікові методики, які суттєво вливають на діяльність 

підприємства, повинні бути винесені в додатки. 

Окрім цього, на сьогоднішній день вітчизняним аграрним 

підприємствам слід розробити облікову політику, орієнтовану на 

максимальне зближення з принциповими положеннями міжнародних 

стандартів та фінансової звітності. Для досягнення оптимальної та 

обґрунтованої облікової політики необхідно враховувати специфіку ведення 

господарської діяльності підприємства та застосовувати системний підхід. 
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Насамперед, провести велику роботу, що включає підготовку фахівців 

бухгалтерських та фінансових служб. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Проблема формування обліково-аналітичного забезпечення  

перетинається з проблемою ідентифікації сутності стратегічного обліку, 

остаточного розуміння якого ще й досі не склалося.  

Результати дослідження. Аналітичне забезпечення передбачає оцінку, 

діагностику та аналіз, які покликані забезпечувати процес збору, 

систематизації, групування та узагальнення інформації, на підставі якого 

приймаються оптимальні управлінські рішення. При цьому важливим є 

системна взаємодія всіх його складових елементів, виключення одного з них 

знижує потенціал і ефективність інформаційної системи. Тільки в сукупності 

вони формують систему внутрішньої інформації, що забезпечує ефективне 

управління сільськогосподарським  підприємством.    

Аналітичне забезпечення процесу управління с/г підприємством 

включає в себе: [3] 

1) нормативну інформацію; 

2) облікову інформацію; 

3) аналітичну інформацію; 

4) виробничо-господарську інформацію. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Процес аналітичного забезпечення підприємств складається з таких 

етапів: 

– організаційно-планові заходи; 

– збір та обробка інформації, отримання цифрової і контекстної 

інформації; 

– підготовка і первинне опрацювання аналітичних матеріалів; 

– поширення інформації; 

– отримання зворотного зв’язку; 

– складання прогнозу. 

   Необхідність удосконалення обліково-аналітичного забезпечення є 

актуальною в сучасних умовах господарювання для всіх підприємств, 

незалежно від сфери діяльності, організаційно-правової форми та форми 

власності. Для облікового забезпечення розвитку сільськогосподарських 

підприємств підприємство має мати запаси на виробництві. Згідно з П(С)БО 

9 запасами є активи, які: утримуються для подальшого продажу (розподілу, 

передачі) за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою  [2]. 

Для цілей бухгалтерського обліку, згідно з П(С)БО 9, запаси 

класифікують залежно від способу їх отримання та напрямку використання. 

Так, до них включають: 

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та 

інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, 

виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування 

виробництва й адміністративних потреб; 

– незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, в установі, 

призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам; 

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством/установою з метою подальшого продажу;  

– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо 

він більше одного року; 

– поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за П(С)БО 9, а також 

сільськогосподарську продукцію і продукцію лісового господарства після її 

первісного визнання [2]. 

 Інформація в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення має 

задовольняти конкретним потребам управління залежно від рівня і характеру 

прийнятого рішення. 
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Необхідність вдосконалення системи обліково-аналітичного 

забезпечення можна пояснити наступними причинами: 

– зміщенням акценту аналізу з внутрішнього на зовнішнє бізнес 

середовище, в якому розвивається або передбачає здійснювати розвиток 

підприємство; 

– зростанням швидкості прийняття управлінських рішень і реагуванням 

на зміни зовнішнього бізнес-середовища; 

– необхідністю раціонального взаємозв’язку між оперативною та 

стратегічною діяльністю підприємства, оскільки облік і контроль щодо 

досягнення стратегічних цілей і завдань здійснює свій вираз в конкретній 

системі показників; 

– облік і контроль, які виявляють необхідність у зміні стратегії розвитку 

підприємства; 

– поява новітніх методів обліку і контролю витрат і калькулювання 

собівартості продукції підприємства.[1] 

 Висновки. Безпосередньо управління та забезпечення розвитку 

передбачає створення системи принципів і методів розробки й реалізації 

управлінських рішень, заснованих на використанні об’єктивних економічних 

законів відносно формування й регулювання витрат підприємства, 

забезпечення ефективного використання ресурсів й капіталу відповідно до 

цілей розвитку. Взаємозв’язок аналітичного та облікового забезпечення є 

беззастережним, тому однією з основних проблем формування аналітичного 

забезпечення є недостатня достовірність та оперативність надходження 

інформації. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОГО DUE DILIGENCE   

 

Вступ. Податковий аудит може виконуватись як у рамках традиційного 

аудиту фінансової звітності, так і при виконанні аудиту спеціального 

призначення чи інших завдань з надання впевненості, а також при здійсненні 

аудиторських послуг щодо консультування клієнта з питань оподаткування, 

податкової звітності та її відповідності чинному податковому законодавству. 

Крім того, в окремих випадках аудитори виконують податковий Due 

Diligence [1, с. 14-15].  

Результати дослідження. Due Diligence (в перекладі з англійської 

означає забезпечення належної сумлінності, дью ділідженс) — це процедура 

формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, що включає в 

себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об’єкта інвестування і безліч 

інших факторів, в першу чергу.  

Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності і 

комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту. 

Повнота інформації, що надається при даному виді перевірки дозволяє 

інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі переваги і 

недоліки співпраці. 

Оцінка вигод і зобов’язань передбачуваної операції проводиться шляхом 

аналізу всіх аспектів минулого, сьогодення і прогнозованого майбутнього 

придбаного бізнесу та виявлення будь-яких можливих ризиків. 

Відсутність належної перевірки може стати причиною поганих 

фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, 

податкових і фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків. 

Мета процедури Due Diligence — уникнути або максимально знизити 

існуючі підприємницькі ризики (економічні, правові, податкові, політичні, 

маркетингові),  зокрема: 

 Ризик придбання підприємства (пакета акцій) за завищеною вартістю; 

 Ризик невиконання зобов’язань підприємством-боржником; 

 Ризик втрати майна, грошей; 

 Ризик заподіяння шкоди (збитків), в т.ч. нематеріальних активів, 

наприклад, ділової репутації; 

 Ризик ініціювання судових позовів і їх несприятливих наслідків; 

 Ризик накладення арешту на майно або застосування інших 

забезпечувальних заходів; 
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 Ризик визнання угоди недійсною; 

 Ризик накладення стягнення на майно, цінні папери (акції); 

 Ризик залучення до податкової, адміністративної або кримінальної 

відповідальності; 

 Ризик виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, поглинання, 

судові тяжби); 

 Ризик втрати інтелектуальної власності (товарного знака, 

промислового зразка, винаходу, ноу-хау, комерційної ідеї, бізнес-плану і 

т.д.); 

 Політичні ризики і ризик втрати адміністративних ресурсів (зміна 

законодавства, зміна посадової особи, від яких залежав успіх або стабільність 

відповідного проекту, кримінальне переслідування); 

 Ризик недобросовісних дій конкурентів (змова з контрагентами, 

ініціювання «замовних» податкових, оперативних перевірок, цінова політика, 

лобіювання інтересів і т.д.); 

 Ризик неотримання або втрати відповідних дозволів, ліцензій, 

погоджень і т.д., від яких залежить проект, угода і т.д.[2] 

В об’єктивному і компетентну проведенні цих процедур зацікавлені 

обидві сторони: як інвестор (покупець), так і сторона, яка залучає  інвестиції 

(продавець).  

Перед придбанням конкретного об’єкта або прийняттям рішення про 

старт інвестиційних програм щодо даного об’єкта, вдаються до допомоги 

певної процедури – Due Diligence. Вона укладена в комплексній оцінці 

об’єкта, яка відбувається незалежно і об’єктивно. Незалежні експерти 

ретельно досліджують стан бізнесу в фінансовому і юридичному плані, 

перевіряють благонадійність компанії. 

Процедури Due Diligence — це процедури формування об'єктивного 

уявлення про об'єкт інвестування, до яких відносять наступні: 

 загальний (General Due Diligence) — перевірка всіх аспектів діяльності 

компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання 

оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії 

на ринку. 

 фінансовий Due Diligence (Financial Due Diligence) дає можливість 

оцінити фінансовий стан компанії, перевірити його активи та зобов'язання з 

погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих 

зобов'язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити 

фінансовий стан у майбутньому). 

 податковий Due Diligence (Tax Due Diligence) — детальний аналіз 

податкових ризиків, як предмет окремої перевірки. 

 юридичний Due Diligence (Legal Due Diligence) — аналіз юридичних 

аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання 

реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Due_Diligence
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 операційний (Operational Due Diligence) перевірка виробничої 

діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску 

продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових 

розробок [3].                          Сучасні фахівці у сфері злиття і поглинання 

підприємств формують найрізноманітніший перелік видів діяльності, які 

включаються до складу «due diligence» залежно від сфери діяльності 

підприємства, яке піддається перевірці.  

Підсумок цієї перевірки – визначення можливих ризиків щодо 

застосування податкових санкцій. Відповідно, проведення даної процедури 

очевидно і актуально. Бажання і мета кожного інвестора – велике 

інвестування в прибуткові і надійні компанії, «гнучкі» в сучасному бізнесі і 

цілеспрямовано розвиваються в будь-яких складних умовах. Аудитори і 

юристи детально з’ясують стан справ в будь-якій компанії, нададуть про неї 

об’єктивну, незалежну, реальну оцінку [5].  

Висновки. Однією з головних проблем проведення «due diligence» в 

Україні є те, що її часто сприймають за звичайний аудит. Основною 

відмінністю «due diligence» від аудиту є те, що «due diligence» оцінює не 

тільки основні засоби компанії, її ліквідність, а й позицію компанії на ринку, 

її «брендовість», перспективи розвитку і здатність приносити реальні доходи. 

Надання послуги «due diligence» вимагає залучення значних ресурсів: 

трудових, фінансових, матеріальних тощо, це дозволить українським банкам 

вийти на нові ринки діяльності, що досить добре в посткризовий період. 

Тому «due diligence» є новою ланкою у процесах злиття і поглинання та в 

діяльності українських банків загалом. 
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВА 

СКЛАДОВА 

 

Вступ. Ефективність аграрного виробництва в значній мірі залежить від 

ступеня впровадження інноваційних технологій у всі стадії виробничого 

процесу. У зв’язку з цим, освоєння електронної комерції,  глобальної мережі 

інтернет в АПК відіграє важливе значення у підвищенні ефективності 

функціонування агроформувань України. Отже, електронна комерція є 

важливою складовою сучасного бізнесу, особливо аграрного, суть якого 

зводиться до проведення торгівельних операцій за допомогою віртуальної 

мережі інтернет [2]. 

Результати дослідження. Глобалізація економічних процесів та 

розвиток електронної економіки докорінно змінила уявлення про сучасні 

технології  ведення бізнесу. Для багатьох виробників створення власного 

віртуального збутового каналу стає необхідною умовою успішного 

функціонування на ринку та досягнення максимальної ефективності у 

задоволенні потреб споживачів. 

Електронний бізнес включає в себе нові методи роботи компаній, що 

надає можливість забезпечити конкурентні переваги за рахунок зменшення 

видатків на взаємодію, розширення ринків і сфери діяльності та виявлення 

нових каналів збуту, залучення нових та поліпшення обслуговування старих 

клієнтів, більшої мобільності та оперативності при прийнятті управлінських 

рішень [4]. 

 У процесі дослідження виділено дев’ять форм взаємодії в електронному 

бізнесі між виробниками, споживачами та урядовими структурами (табл.). 

Як свідчать результати спостережень, сьогодні найпопулярнішими 

вітчизняними торговельними сайтами є Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua, 

іноземними –  Aliexpress.com, Amazon.com, Ebay.com. В структурі товарів, 

що продаються он-лайн найбільшу частку займають одяг і взуття, техніка та 

електроніка, косметика, товари для дому тощо. Продукти харчування та 

напої також купують через інтернет, але частка їх продажів в структурі 

електронної комерції  є порівняно меншою [3]. 

За даними міжнародного центру All.biz , ринок агропродукції є другим 

за кількістю розміщених торговельних пропозицій. Серед найпопулярніших 

видів сільськогосподарської продукції, яку купляють «он-лайн»: домашні 

кури, приладдя бджільництва (у т.ч. вулики), інкубаційне обладнання для 
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птахів, саджанці кущів і дерев, свійські тварини, домашні птахи, ґрунти та 

посівні матеріали. Важливу роль електронні торговельні майданчики 

відіграють в експортних та імпортних операціях з купівлі та продажу 

сільськогосподарської продукції. Так, за допомогою інтернет-технологій 

надходять запити на українські товари, укладаються зовнішньоекономічні 

контракти, налагоджуються міжнародні зв’язки [1].  

Таким чином, керівники великих сільськогосподарських підприємств 

уже давно на практиці господарювання використовують веб-сторінки 

власних компаній. До позитивних тенденцій останніх років варто також 

віднести зростання кількісті сайтів середніх і малих підприємств аграрного 

сектору.  

Діяльність крупних аграрних підприємств, як правило, відбувається в 

секторі В2В (бізнес-до-бізнесу), отже основні зусилля мають бути направлені 

на розміщення інформації про сільськогосподарську продукцію на великих 

віртуальних торгівельних майданчиках та організацію біржової торгівлі. 

Основна мета даних платформ полягає в спрощенні взаємодії між 

підприємствами незалежно від галузі, розмірів або географічного положення. 

Таблиця  - Форми взаємодії в електронному бізнесі між виробниками, 

споживачами та урядом 

 
 

Дрібні та середні сільськогосподарські товаровиробники мають 

можливість застосовувати потужний інструмент електронної комерції –  

торгівлю через інтернет-магазини. Основна відмінність інтернет-магазинів 

від вище перерахованих торговельних майданчиків полягає в тому, що вони 

працюють у корпоративному секторі В2С (бізнес-до-споживача) та більш 

орієнтовані на персональний підхід до клієнта [4]. 

З позицій бухгалтерського обліку для того, щоб розпочати віртуальний 

бізнес необхідно в першу чергу створити сайт підприємства. Веб-сайт 

суб’єкта господарювання доцільно розглядати як нематеріальний актив, а 
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витрати на його створення –  капітальними витратами. Оскільки веб-сайт –  

результат творчої діяльності, то він є об’єктом авторського права, а таке 

авторське право належить підприємству.  Таким чином, сума витрат 

підприємства, понесених на створення веб-сайту, обліковується на 

субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а при 

введенні сайту в експлуатацію списується на субрахунок 125 «Авторське 

право і суміжні з ним права». Схема обліку витрат на створення веб-сайту 

спеціалізованим підприємством та власними силами суб’єкта 

господарювання відображено на рис.  

 
а) сторонньою організацією              б) власними силами 

 

Рис. Схема обліку витрат на створення веб-сайту підприємства 

 

По аналогічній схемі можна відобразити витрати на створення власного 

інтернет-магазину для забезпечення віртуальної торгівлі. Організація 

електронної торгівлі агровиробниками веде за собою також низку витрат, які  

пов’язані з оплатою послуг хостінгу (орендою дискового простору); 

коллокейшину (оренда сервера у провайдера); плата за домен; витрати 

пов’язані з використанням окремих віртуальних торгових майданчиків; 

витрати на утримання веб-сайту підприємства, інтернет-магазину та інші 

супутні витрати, які відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут». 

Висновки. Глобалізація господарських взаємовідносин вимагає від 

агропідприємств всіх форм власності, видів та розмірів, починаючи від 

агрохолдингів і закінчуючи дрібними фермерськими господарствами, нових 

підходів до організації бізнесу, особливо в частині його віртуалізації. Саме в 

цьому напрямі і має розвиватися діюча система обліку на рівні суб’єкта 

господарювання для забезпечення інформаційних потреб користувачів 

різного рівня та прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОБЛІКОВА СКЛАДОВА У ВІДОБРАЖЕННІ ТОРГОВИХ МАРОК 

(БРЕНДІВ)  

 

Вступ. В сучасних умовах важливе значення для стимулювання попиту 

та успішної реалізації продукції відіграє її індивідуалізація спеціальними 

символічними позначеннями, здатними лише своїм зовнішнім виглядом 

привернути увагу споживачів та виокремити виготовлені товари від 

аналогічних виробів конкурентів. Функції таких позначень виконують 

товарні знаки. Особливо актуальною проблема використання товарних знаків 

стала у зв’язку з бурхливим розвитком мережі інтернет. Вдало вибрана 

торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої компанії, дозволяє 

споживачам відрізняти товари один від одного та вибирати між 

конкурентними товарами.  

Результати дослідження. Згідно Цивільного кодексу України 

«торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка 

комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що 

виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 

виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть 

бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації 

кольорів» [4].  

Сьогодні у світі зареєстровано більш як 30 мільйонів торговельних 

марок і їх число збільшується кожного року приблизно на 1 мільйон. На 

сучасному етапі розвитку торговельна марка є невід’ємним інструментом 

бізнесу,  відіграє роль важливого джерела інформації для споживачів і 

формує значну частину ринкової вартості фірми.  

https://ua.all.biz/
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Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день торговельна марка 

(бренд)- це візитна картка у світі бізнесу. Міжнародна консалтингова 

група Interbrand оприлюднила рейтинг найдорожчих світових брендів, який 

складається зі 100 позицій. В основу методики Interbrand покладено оцінку 

бренду, яка  полягає в додаванні трьох груп показників: фінансових 

результатів компанії, сформованих за рахунок продажу брендових продуктів 

чи послуг; ролі бренду в процесі прийняття рішення про покупку; вкладення 

бренду в майбутній прибуток компанії, тобто лояльність покупців (табл.). 

Як видно з таблиці 1 найбільша частина кращих світових брендів 

перепадає на компанії США. Відомий факт, що економіка США є 

найбільшою у світі, а також займає сьоме місце серед 189 країн світу по 

створенню найсприятливіших умов для ведення бізнесу. При підготовці 

рейтингу враховується багато факторів, але один з них – це оцінка 

споживачів. В своїй діяльності американські компанії розробляють чіткі 

стратегії націлені на кінцевого споживача [1]. 

Таблиця  - Рейтинг кращих світових брендів (10 верхніх позицій) 

Рей-

тинг 
Бренд Країна Сектор 

1 Apple США Technology (технології) 

2 Google США Technology (технології) 

3 Coca-Cola США Beverages (безалкогольні напої) 

4 Microsoft США Technology (технології) 

5 Toyota Япония Automotive (автомобільний) 

6 IBM США Business Services (бізнес-послуги) 

7 Samsung 
Южная 

Корея 
Technology (технології) 

8 Amazon США Retail (інтернет-сервіс) 

9 
Mercedes-

Benz 
Германия Automotive (автомобільний) 

10 GE США Diversified (різноманітний) 

  

Досвід розвинених західних країн вказує на те, що на сучасному ринку 

йде конкурентна боротьба серед брендів за їхнє місце у свідомості покупців. 

Відбувається боротьба рекламних образів брендів, які викликають необхідну 

http://www.interbrand.com/
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емоцію в покупця. Безперечно, що товари без марок поступаються своїми 

позиціями на ринку різних товарних категорій. 

При створенні бренду компанія значну увагу повинна приділяти якості 

товару, рекламі, експорту та іншим чинникам. Якість повинна зберігатися 

протягом всього життя бренду. Покупець при купівлі товару надіється, що 

отримає ту ж саму якість, як і раніше, тому часом відбувається автоматична 

покупка викликана брендом, яка формується на підсвідомому асоціативному 

рівні. Дуже часто бренд дозволяє швидко зробити свій вибір покупцю. 

Підхід до розробки торговельної марки повинен бути зважений, 

вона  має бути простою і не перевантаженою деталями. Яскравим прикладом 

є логотип Apple, який легко запам’ятовується і упізнається, а також  може 

бути зображений і нанесений на різні предмети і матеріали. 

Вітчизняні підприємства повинні детально вивчати і впроваджувати 

різноманітні маркетингові новації, що  сприятимуть розкрутці торговельної 

марки і розвитку компанії. 

Торгові марки як об’єкти обліку відображаються у складі 

нематеріальних активів підприємства. Їх облік ведеться на рахунку 123 

«Права на знаки для товарів і послуг». На цьому рахунку відображається 

вартість придбаних (отриманих) прав на користування знаками, під якими 

випускається (реалізується) продукція підприємства. 

У бухгалтерському обліку згідно з п. 9 П(С)БО 8 витрати на створення 

торгових марок (товарних знаків) не визнаються активом,  а підлягають 

відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені [2]. Звернемо увагу, що в п. 9 П(С)БО 8 мова йде лише про 

створення. Тобто торгові марки, які створюються і реєструються 

підприємством самостійно (на відміну від тих, що купляються на умовах 

договору про передачу виключних майнових прав) в обліку не визнаються 

нематеріальними активами, а вартість їх створення списується відразу на 

витрати періоду.  Це саме підтверджується і МСБО 38 «Нематеріальні 

активи», де зазначено, що витрати на «внутрішнє генерування» торгової 

марки не можна відокремити від витрат на розвиток усього підприємства, 

тому такі об'єкти не визнаються нематеріальними активами [3]. 

Такі витрати доцільно відображати на рахунку 93 «Витрати на збут», 

адже метою виробництва продукції під певною торговою маркою є, 

насамперед, успішне просування на ринку. Потрібно розуміти, що об'єктом 

обліку є не торгові марки, а права на них. А витрати на створення 

торговельної марки ніякого відношення до прав не мають. 

При використанні торгової марки дуже часто виникають витрати 

некапітального характеру, які пов’язані з удосконаленням її зовнішнього 

вигляду. Такого роду витрати не збільшують вартість торгової марки, що в 

кінцевому підсумку унеможливлює оцінку справжньої ринкової вартості 
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бренду та його вплив на кількість реалізованої продукції, робіт та послуг 

підприємства. 

Висновки. Отже, у процесі дослідження стану системи обліку з’ясовано 

її нездатність в повній мірі задовольняти сучасні інформаційні запити 

користувачів  щодо вартості торгової марки та напрямів її використання. 

Встановлено, що відсутність чіткої методики обліку витрат на створення та 

використання торгової марки призводить до неможливості визначення її 

реальної ринкової вартості. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Однією з ключових складових внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств є зайняті в них працівники. Йдеться не 

лише про найманих працівників, але й про власників підприємств, оскільки 

вони приймають найважливіші рішення у процесі їх функціонування. 

Успішність цих рішень визначається ступенем компетентності всіх 

залучених до сільськогосподарського виробництва осіб. 

Результати дослідження. Особливу роль у формуванні економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств відіграють їх власники, 

керівники та спеціалісти. Однак роль перших осіб у великих підприємствах є 

визначальною. Їхнє розуміння перспектив розвитку підприємства, ступінь 

креативності, схильність до інновацій, наполегливість і здатність 

здійснювати довготривалі вольові зусилля у процесі реалізації планів 

модернізації господарства формують його ефективність та 

http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/z0750-99
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/z0750-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
http://zakon.rada.gov.ua/
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конкурентоспроможність. При цьому вони повинні обов’язково володіти 

лідерськими якостями.  

Господарські задуми власників і керівників великих 

сільськогосподарських підприємств реалізуються у процесі управління та 

координації їх персоналом – найманими працівниками. У малих 

підприємствах, зокрема в фермерських господарствах, в яких в більшості 

випадків власник, керівник і працівник виступають в одній особі, реалізація 

їхніх планів відбувається безпосередньо. Забезпечити 

конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства можна лише 

тоді, коли в них будуть зайнятими здатні для реалізації цієї мети особи. 

Базою для формування трудового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств країни є сільські жителі, які відповідним чином підготовлені для 

такого виду діяльності. До недавніх пір основою для формування 

контингенту власників, керівників і найманих працівників,фермерів були 

колишні працівники колгоспів і радгоспів, а згодом колективних 

сільськогосподарських підприємств. Оскільки з часу їх реформування 

минуло багато років, то ця основа вже є втраченою. Якщо ще два десятиліття 

тому в кожній сільській родині були один-два, а то й більше кваліфікованих 

працівників сільськогосподарських підприємств, то на даний час ситуація 

докорінно змінилася. В селах залишилися дуже обмежена кількість 

кваліфікованих агрономів, зоотехніків, шоферів, трактористів, комбайнерів 

тощо. Це вкрай негативно впливає на якість внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств. 

На рис. відображено основні напрями підвищення якості персоналу 

сільськогосподарських підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Основні напрями підвищення якості персоналу сільськогосподарських 

підприємств 

О
сн

о
в

н
і 

н
а

п
р

я
м

и
 п

ід
в

и
щ

ен
н

я
 

я
к

о
ст

і 
п

ер
со

н
а
л

у
  

сі
л

ь
сь

к
о

г
о

сп
о

д
а

р
сь

к
и

х
 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в

 

Оптимальний підбір і розстановка кадрів 

Формування корпоративного духу підприємства 

Організація безперервного навчання працівників 

Створення передумов і чинників кар’єрного 

зростання  

Стимулювання постійної спрямованості 

працівників на професійний розвиток 

 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
207 

 

Найпершим серед них є оптимальний підбір і розстановка кадрів. 

Зважаючи на сьогоднішню демографічну ситуацію, практично в усіх регіонах 

країни в сільській місцевості новоорганізованим чи діючим давно 

підприємствам, в яких є новостворені робочі місця, доводиться докладати 

значних зусиль у справі підбору працівників з необхідними особистими 

якостями, рівнем кваліфікації, здатності до навчання тощо. про фінансовий 

стан підприємства у фінансовій звітності. 

Практика показує, що ця проблема нерідко вирішується за рахунок 

найму працівників з розміщених на значних відстанях сільських населених 

пунктів. Оптимальним варіантом є наявність потенційних працівників з 

необхідними якостями і укладання з ними трудових угод на погоджених 

умовах. Але частіше трапляється ситуація, коли необхідно довозити таких 

працівників до місця праці на значні відстані. 

Традиційно упродовж десятиліть сільськогосподарські підприємства 

наймали працівників за наявністю документів, які засвідчували їхню освіту 

та рівень кваліфікації. В сучасних умовах на практиці сформувалися дещо 

інші підходи. Вони знайшли своє відображення і в результатах наукових 

досліджень багатьох вчених.  

Так, Махначова Н.М. вважає, що «для раціонального використання 

трудових ресурсів все частіше використовують метод моделювання 

компетенцій. Це можна пояснити його перевагами над традиційно 

використовуваним методом опису виробничої поведінки – посадовою 

інструкцією. На відміну від посадової інструкції, де описується, які функції 

повинен виконувати працівник – складати річні звіти, брати участь в нарадах  

«карта компетенцій» визначає, яким має бути працівник для успішної роботи 

у певній сфері» [1, с.481]. Приблизно такою ж є позиція Пожуваєвої 

Т.О.»..дедалі більш широкого поширення набувають системи плати за знання 

і компетенцію, при яких розмір винагороди працівника визначається не 

місцем його посади в ієрархії, а ступенем володіння ключовими для 

підприємства компетенція ми (знаннями)»»[2, с.252]. 

На відміну від посадових інструкцій, які надто переобтяжені багатьма 

деталями посадових обов’язків, така карта представляється у значно 

простішій формі з чіткішим виділенням основних необхідних компетенцій 

найманих працівників. 

Важливим напрямом підвищення якості персоналу 

сільськогосподарських підприємств є формування «корпоративного духу» 

підприємства. Для цього в кожного працівника слід виховати почуття 

унікальності підприємства, в якому він працює. Це почуття співзвучне з 

почуттям патріотизму. Воно проявляється в розумінні того, що ніхто інший, 

крім нас, не може краще виконувати ті функції, які ми виконуємо, а саме: 

забезпечення споживачів тими видами продукції,які ми виробляємо. Це 

породжує такі глибокі почуття, як важливість твоєї праці, гордість за те, що 
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виконуєш виняткову місію. Якщо колектив тримається лише на спільному 

отримуванні грошей за спільно виконану роботу, він не зможе демонструвати 

високий рівень трудової віддачі. Об’єднуючу роль повинні відігравати не 

лише матеріальні, а насамперед моральні цінності. 

Навіть за умови формування високоякісного, фахово підготовленого 

персоналу сільськогосподарське підприємство зобов’язане налагодити 

ефективну систему безперервного навчання працівників. Сучасні технології 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва оновлюються настільки 

швидкоплинно, що отримані зовсім недавно знання дуже скоро виявляються 

застарілими. Постійно оновлюються також вимоги до функціонування 

технічних засобів, використовуваних у сільськогосподарських 

підприємствах. Це зумовлює необхідність постійного оновлення знань усіх 

працівників, навіть зайнятих найменш кваліфікованими видами праці. 

Великі сільськогосподарські підприємства можуть організувати процес 

безперервного навчання своїх працівників самостійно. А середні та малі за 

розмірами підприємства і фермерські господарства сімейного типу повинні 

реалізовувати цей напрям через спільні заходи або через різноманітні 

навчальні заклади аграрного профілю. 

Співзвучним з цим напрямом підвищення якості персоналу сільсько-

господарських підприємств є такий напрям, як стимулювання постійної 

спрямованості працівників на професійний розвиток. Успішність процесу 

безперервного навчання можлива лише за умови налагодження 

двостороннього руху – готовності керівників розробляти освітні програми, з 

одного боку, і готовності працівників стати суб’єктами освітнього процесу. 

Якщо в одному з напрямів такого руху створюються певні перешкоди, може 

постраждати весь процес. 

Серед напрямів підвищення якості персоналу сільськогосподарських 

підприємств важливим є створення передумов і чинників кар’єрного 

зростання. У кожному з великих сільськогосподарських підприємств 

працівник повинен отримувати таку перспективу, адже лише в такому разі 

він матиме змогу повністю само реалізуватися. Для цього він повинен знати, 

що ця практика всередині підприємства не лише декларується, а й реально 

реалізується. 

Висновки. Отже, визначені вище напрями підвищення якості персоналу 

стосуються не лише великих за розмірами сільськогосподарських 

підприємств. Вони є запорукою успішного функціонування навіть малих 

підприємств, зокрема фермерських господарств, адже всі вони так чи інакше 

наймають працівників, нехай і на недовготривалий час. 
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Основою успішного функціонування системи маркетингу в 

сільськогосподарських підприємствах є ґрунтовно розроблені маркетингові 

стратегії та маркетингові плани, а також їх раціональне коригування та 

неухильне дотримання. Цим забезпечується таке прогнозування руху 

сільськогосподарської продукції від початку її виробництва до споживача, 

яке дозволяє якнайповніше реалізувати місію підприємства. 

Результати дослідження. Система маркетингу на підприємстві повинна 

узгоджуватися з його управлінською та виробничою структурами. 

На рис.1 представлено етапи формування маркетингової стратегії 

сільськогосподарського підприємства. 

Найпершим етапом є узгодження стратегії з місією підприємства. Якщо 

місія підприємства полягає, наприклад, в забезпеченні виробництва й 

постачання на агропродовольчий ринок органічної продукції високої якості, 

то й маркетингова стратегія повинна спрямовуватися на її досягнення. Місія 

підприємства виражає його унікальну роль на ринку і відображає сутність 

його зовнішньої спрямованості в соціально-економічному середовищі. Якщо 

ці спрямування не пов’язані між собою, рано чи пізно наступає процес 

дезорганізації всієї системи управління, виникнення, зниження рівня 

ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємства. 

Неодмінною умовою формування ефективної маркетингової стратегії 

сільськогосподарських підприємств є оцінка стану, поточних та ймовірних 

майбутніх змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також 

раціональна оцінка реальних можливостей забезпечення їх 

конкурентоспроможності на цільових ринках. Цей етап не є унікальним, який 
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стосується лише процесу формування маркетингової стратегії. Аналогічні 

оцінки необхідні також при розробці загальних стратегій розвитку 

сільськогосподарських підприємств, зокрема стратегічних планів 

удосконалення процесів використання виробничих ресурсів тощо. 

Унікальність цього етапу при формуванні саме маркетингових стратегій 

полягає в тому, що при цьому звертається увага на ті нюанси управлінського 

та виробничого процесу, які залишаються поза увагою при формуванні інших 

видів стратегій розвитку підприємств.  

Слід зазначити, що навіть при найбільш ретельному формуванні 

маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств вони 

залишаються за своєю сутністю специфічними моделями, хоча цілком 

практичного спрямування. Як будь-яку іншу модель, її слід адаптувати до 

специфіки змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі, перевіряти її 

здатність реально відображати соціально-економічну дійсність. У зв’язку з 

цим її остаточне формування здійснюється після оцінки перших етапів її 

реалізації. 

Відповідно до теорії маркетингу, конкретні сільськогосподарські 

підприємства повинні обирати альтернативи серед розроблених наукою  і 

практикою маркетингових стратегій. Так, за критерієм конкурентних переваг 

на ринку вони можуть орієнтуватися на стратегію забезпечення високого 

іміджу чи стратегію цінового лідерства,чи стратегію фокусування. За 

критерієм джерела цих конкурентних переваг вони можуть обирати такі 

конкурентні стратегії, як стратегія максимізації ринкової частки, стратегія 

диференціювання товарної продукції, стратегія формування та використання 

ринкових ніш, стратегія росту, спрямована на забезпечення майбутнього 

зростання.  

Сільськогосподарські підприємства, незалежно від їхніх розмірів, як і 

підприємства інших галузей можуть орієнтуватися на них у процесі 

формування власних маркетингових стратегій. Основна їх відмітна риса – 

вони окреслюють найбільш загальні підходи, концепції, принципи 

функціонування системи маркетингу. Однак вони не містять конкретних 

заходів, спрямованих на реалізацію місії підприємств. Для виконання цієї 

цілі необхідна розробка маркетингових планів. Якщо маркетингова стратегія, 

як правило, формується на довготривалий період (до 10-15 років, а інколи й 

більше), то маркетинговий план формується на період від одного до п’яти 

років. Основні компоненти маркетингового плану сільськогосподарських 

підприємств наступні: 

 Загальний опис та формулювання мети плану;  

 Оцінка загальної інформації про ринок та його сегментація, 

визначення цільової аудиторії; 

 Оцінка переваг вироблюваних підприємством видів продукції; 
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 Розробка програми просування основних вироблюваних продуктів на 

ринок;  

 Визначення бюджету маркетингового плану та передбачуваних 

фінансових вигод;  

 Розробка конкретних заходів з реалізації маркетингового плану; 

 Оцінка результатів виконання плану та вдосконалення заходів з 

контролю. 
 

 
Рис. Етапи формування маркетингової стратегії  сільськогосподарського 

підприємства 

 

Формулювання цілей маркетингової стратегії на основі вибору 

альтернатив  

Оцінка стану і змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі 

Узгодження стратегії з місією 

Вибір стратегії її реалізації 

Оцінка перших результатів реалізації стратегії 

Реалізація стратегії 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на цільових ринках 

Маркетингова стратегія сільськогосподарського підприємства 

Остаточне формулювання маркетингової стратегії  

сільськогосподарського підприємства 
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Основною відмінністю маркетингового плану від маркетингової 

стратегії полягає в його практичній спрямованості, розробці конкретних 

заходів програми просування продукції на ринку та визначенні бюджету й 

передбачуваних фінансових вигод. При цьому, як зауважила Яшина …» для 

забезпечення організації маркетингу в діяльності сільськогосподарського 

підприємства малого бізнесу варто визначити, який із напрямів найбільшою 

мірою підійде за відповідними критеріями (масштаби діяльності підприємства, 

чисельність персоналу, стан розвитку виробництва та реалізації, наявність 

ресурсів тощо). І обов’язковою умовою для керуючого організацією маркетингу 

на підприємстві має стати дотримання основних принципів, які забезпечать 

ефективне управління ним» [1, с.364].  

Маркетинговий план сільськогосподарського підприємства найтіснішим 

чином пов’язується з його місією та маркетинговою стратегією. Не менш 

тісним є його зв'язок з бізнес-планом підприємства. У більшості випадків він 

складає основну частину бізнес-плану. Як зазначили Гоголь.. «процес 

формування маркетингової стратегії слід розглядати як основну частину 

бізнес-планування, яке дає змогу на високому рівні ухвалювати найякісніше 

рішення та проводити необхідну корекцію на нижчих рівнях управління в 

разі зміни ринкової ситуації» [2, с.451]. Виробничо-технологічні плани як 

інша складова останнього займають значно меншу частину. Однак у малих 

підприємствах обсяги маркетингової та виробничо-технологічної частин 

бізнес-плану приблизно співпадають. 

Останніми роками багато дослідників пропонують відійти від 

традиційних методів формування систем маркетингу на підприємствах, 

зокрема сільськогосподарських. Зокрема Морохова В.О. та Шумська В.Б. 

ефективнішим вважають планування маркетингу відносин. На їхню думку, 

«концепція маркетингу відносин покликана вирішити проблеми, які 

породжують неефективність функціонування агропромислового комплексу. 

Планування на основі маркетингу відносин має переваги порівняно із 

традиційним маркетинговим плануванням, оскільки воно передбачає 

залучення до процесу тих працівників, чия компетенція та кваліфікація 

дозволяє швидко та ефективно управляти налагодженими зв’язками, або ж 

будувати альтернативи розвитку майбутньої співпраці» [3, с.403]. Зважаючи 

на те, що сільськогосподарські підприємства є одними з суб’єктів 

функціонування продуктових ланцюжків, налагодження раціональних 

економічних відносин з іншими суб’єктами має не менш важливе значення, 

ніж традиційне формування маркетингових планів. 

З наведеними вище вченими важко не погодитися, оскільки 

конкурентоспроможність та ефективність підприємства завжди є результатом 

їхніх відносин з іншими економічними партнерами. Однак слід зазначити, що 

не менш важливими при цьому є відносини не лише з суб’єктами 

продуктових ланцюжків, але й з інфраструктурними та державними 
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підприємствами і організаціями. Як справедливо зауважила Нагорнова ..»при 

взаємодії сільськогосподарських підприємств з організаціями інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції у разі співпраці з підприємствами 

маркетингу ринкової інфраструктури чи спеціалізованими державними 

організаціями ми пропонуємо ефективність маркетингової діяльності 

оцінювати за розробленим нами показником двостороннього маркетингового 

ефекту. Використання цього показника дозволяє вибрати найбільш 

ефективний для цього підприємства спосіб організації служби маркетингу, 

що забезпечує йому конкурентоспроможність за конкретних ринкових умов. 

Найбільш вигідним варіантом взаємодії сільськогосподарських підприємств з 

організаціями інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції є 

формування системи маркетингу на кооперативних засадах» [4].  

Висновки. З плином часу уся система маркетингу, маркетингове 

стратегічне та поточне планування як складові бізнес-планування 

ускладнюватимуться. Разом з тим, покращуватимуться технічні можливості 

їх розробки та реалізації на основі використання можливостей сучасних 

інформаційних технологій. Це стає підставою для оптимістичних поглядів на 

майбутній розвиток у цій сфері.     
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ФОП ТА ОПТИМАЛЬНА 

СИСТЕМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

Вступ. Кожна людина може відкрити свою справу та побудувати 

успішний малий бізнес. Щоб осилити цей шлях, потрібно мати не тільки 

ідею, але й зробити перший крок. І найпростіше його здійснити шляхом 

реєстрації фізособою-підприємцем (ФОП).  

На жаль, в Україні розвиток малого бізнесу залишається в певній мірі 

на низькому рівні. Така ситуація спровокована слабким доступом до 

фінансування, низькою конкуренцією, не розвиненим регуляторним 

середовищем. Однак, європейський курс розвитку України обумовлює 

необхідність реформування та вирішення внутрішніх проблем країни [2].  

Результати дослідження. Для здійснення підприємницької діяльності,  

є  певні обмеження. По-перше, особа має досягти 18 років. Як виняток: 

можна при досягненні 16-річного віку отримати письмову згоду батьків або 

вступити у шлюб. Це дає повну цивільну дієздатність і можливість ставати 

підприємцем. По-друге, не можна працювати державним службовцем або в 

органах місцевого самоврядування. Також ця заборона поширюється: на 

військових ЗСУ та інших законних військових формувань; посадовців 

державної кримінально-виконавчої служби; податкової міліції; органів 

цивільного захисту; прокуратури, СБУ, поліцейських; народних депутатів 

України; суддів; інші категорії. 

Перед реєстрацією ФОП, в першу чергу, треба визначитися: 

1) Яким буде вид діяльності? Його не просто треба сформулювати “для 

себе”, а знайти його повну назву та код у Класифікаторі видів економічної 

діяльності зразка 2010 р. (скорочено – КВЕД-2010). 

2) Якою буде система оподаткування: загальна чи спрощена? Що буде 

вигіднішим – сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 

військовий збір (ВЗ) чи єдиний податок (ЄП)? Неправильний вибір системи 

оподаткування може спричинити фінансові труднощі в майбутньому [1]. 

Далі необхідно обрати спосіб реєстрації. Реєстрацію ФОП можна 

зробити  двома шляхами, які відображено в табл.1. 

Порядок проведення держреєстрації встановлений ЗУ “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань” від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755) [3]. Якщо 

вирішено реєструвати ФОП через реєстратора, то є декілька варіантів це 
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зробити: у міській чи районній раді та/або створеному нею Центрі надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) [4]. Перевагою реєстрації у державному 

ЦНАП є його безкоштовність. Щодо нотаріусів та суб’єктів реєстрації, то 

вони встановлюють плату за свої послуги самостійно.  

Таблиця 1 - Шляхи реєстрації ФОП 

Через реєстратора 
(паперовий спосіб) 

Через Інтернет 
(електронний спосіб) 

Органи місцевого самоврядування, 

нотаріуси, Центри надання 

адміністративних послуг (ЦНАП), 

акредитовані суб’єкти 

Онлайн-будинок юстиції 

або портал державних послуг IGov* 

*на IGov, на жаль, доступна реєстрація фоп 2020 далеко не для всіх областей України; 

Подавати документи можна будь-якому реєстратору в межах області за 

місцем реєстрації фізособи за паспортом.  

Для реєстрації необхідні такі документи:  

- заява про держреєстрацію ФОП (форма 10, наказ Мін’юсту від 

18.11.2016 р. № 3268/5) – обов’язково; 

- заява про обрання фізичною особою спрощеної системи 

оподаткування (оновлена форма затверджена наказом Мінфіну від 16.07.2019 

р. № 308) – якщо обираєте спрощену систему; 

- заява про добровільну реєстрацію як платником ПДВ (форма № 1-

ПДВ до Положення про реєстрацію платників ПДВ, наказ МФУ від 

14.11.2014  № 1130) - якщо потрібно стати платником ПДВ.  

При подачі документів заявник обов’язково повинен пред’явити: 

- паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення 

громадянина України або посвідчення особи без громадянства; 

- копію  реєстраційного номеру особової картки платника податку 

(ідентифікаційний номер). 

Щодо заяви про обрання спрощеної системи оподаткування, то її 

можна подати також пізніше: 

- до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, – для  ЄП 1-ї 

та 2-ї груп (все одно стати спрощенцем можна тільки з наступного місяця). 

- протягом 10 днів від дати держреєстрації для 3-ї групи  ЄП (інакше – 

можна буде стати платником ЄП тільки з наступного кварталу); 

Якщо дану заяву не подати, то ФОП автоматично вважається 

перебуваючим на загальній системі оподаткування. 

На підставі поданого пакету документів проводяться реєстраційні дії 

шляхом унесення запису до Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДР). 

 Відповідно до ст. 26 Закону № 755 реєстрація 2020 має відбутися 

протягом 24 годин після надходження документів та проведення інших 

https://online.minjust.gov.ua/
file:///C:/----work%20documents-----/MCFR/Ð¤Ð�Ð�/IGov
https://www.golovbukh.ua/article/7079-zagalna-sistema-opodatkuvannya
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реєстраційних дій. Реєстрація відбувається одночасно в органах ДПС, ПФУ 

та Держстатистики. [4].  

Одночасно з реєстрацією ФОП в ЄДР відбувається і реєстрація в 

органах ДПС, тобто подавати окрему заяву на реєстрацію в ДПС не потрібно. 

Датою взяття на облік є дата внесення даних до ЄДР. 

Як відкрити ФОП через інтернет? 

Перший спосіб - через сайт Мін'юсту. Тут потрібно увійти в "Кабінет 

електронних сервісів" і у "Реєстрація бізнесу та ГО" вибрати вид суб’єкта 

"Фізична особа-підприємець". Відкриється вікно входу (реєстрації). Якщо ви 

не зареєстровані в системі – зробіть це, слідуючи вказівкам. Щоб 

зареєструвати ФОП онлайн, то реєстраційна форма на сайті Мін'юсту ма 

вигляд, рис. 1. Далі потрібно зробити таке:  

- увійти в приватний кабінет (на сайті Мін'юсту); 

- створити заяву; 

- підписати заяву ЕЦП; 

- відправити заяву; 

- перевірити стан розгляду заяви; 

- отримати електронний або паперовий документ. 

 
Рис. 1. Реєстраційна форма на сайті Мін'юсту. 

 

Необхідність реєстрації ФОП онлайн може виникнути не тільки через 

примху майбутнього підприємця, але й у ситуації, коли, місцем ведення 

бізнесу планується м. Львів, а місце проживання по паспорту – м. Тернопіль. 

Щоб не їхати до тернопільського ЦНАП, усе можна зробити самостійно 

через Інтернет.  

Як відкрити ФОП через iGov? 

Другий спосіб онлайн-реєстрації - за допомогою Порталу державних 

послуг iGov, рис. 2. Потрібно вибрати "Послуги бізнесу" і в підрозділі 

"Реєстраційні дані" - пункт "Державна реєстрація фізичної особи-

підприємця". Щоправда, ця функція працює станом на січень 2020 лише у 

Дніпропетровській, Донецькій та Тернопільській областях.  

https://kap.minjust.gov.ua/
http://igov.org.ua/business/
http://igov.org.ua/business/
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Адже ідентифікація особи в iGov відбувається все одно за допомогою 

ЕЦП або систем BankID (є, зокрема, у клієнтів Приватбанку та Ощадбанку) 

чи IDcard (той самий біометричний паспорт), які містять інформацію і про 

місце реєстрації особи. 

 
Рис. 2. Реєстрація ФОП онлайн: на порталі iGov. 

 

На сайті необхідно буде виконати три кроки: 

 заповнити свої контактні дані та місце реєстрації суб'єкта 

підприємницької діяльності; 

 вибрати систему оподаткування, тобто 1, 2 чи 3 групу ФОПа та 

завантажити скан відповідної заяви (її можна завантажити - Форма 10); 

 обрати КВЕД і натиснути “Замовити послугу”. Відповідь прийде 

на вказану вами електронну пошту. 

Вибір між загальною системою та ЄП залежить від видів діяльності, 

запланованого обсягу, бажаної бази оподаткування, реєстрації як платника 

ПДВ, очікуваних способів розрахунку [12 

Усі ФОПи сплачують ЄСВ, що залежить від обраної системи 

оподаткування, табл. 2. 

Таблиця 2 - Сплата ЄСВ ФОП 

Критерії 

Загальна система 

оподаткування 

(ПДФО+ВЗ) 

Спрощена система (ЄП) 

1 2 3 

База розрахунку 

ЄСВ 

Чистий 

оподатковуваний дохід 

(прибуток) × 0,22 

Визначають розмір самостійно, але є 

мінімум та максимум. Звільняються від 

сплати пенсіонери за віком та особи з 

інвалідністю, які отримують пенсію або 

соціальну допомогу) 

Мін. 

розмір ЄСВ 

Мінімальна зарплата × 0,22 

(для 2020 р. – 1039,06 грн) – платиться, навіть якщо немає доходу за 

період 

Макс. розмір 

ЄСВ 
15 × мінімальна зарплата× 0,22 (для 2020 р. –  15585,90 грн) 

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/7367b663c80a5af852fed9ac686f18fc/dlya_yurydychnyh_osib_ta_fizychnyh_osibpidpryemciv/
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Сплата 

ЄСВ 
Щокварталу 

Щокварталу. За бажанням, можна 

авансовими платежами щомісяця. 

Звіт з ЄСВ 

(“за себе”) 
До 10 лютого року, наступного за звітним 

Щодо інших податків, то ФОПи можкть бути платником ПДВ, якщо він 

обрав 3-ю групу (3%) або загальну систему. В останньому випадку у нього 

є обов’язок реєструватися платником ПДВ у разі, якщо його дохід за останні 

12 місяців сукупно перевищить 1 млн грн (без ПДВ). За умови обрання 3-ї 

групи ЄП (5%) такого обов’язку не виникає до 5 млн грн. 

 Платники ЄП звільняються від сплати ПДФО (крім ПДФО по 

найманим працівникам, працю яких вони використовують), податку на майно 

(у частині земельного податку). 

Висновки. Отже, відкриття ФОП має багато позитивних факторів для 

ведення бізнесу: 

- довіра зі сторони банку. Банк не буде блокувати платежі і задавати 

питання про походження коштів, якщо зареєструвати свою діяльність; 

- простіше працювати з клієнтами. Відкриття ФОП передбачає близькі 

стосунки з клієнтами. Їм не потрібно буде переводити гроші в готівку і 

платити комісії, також вони отримають гарантії виконання робіт згідно з 

договором; 

- залучення клієнтів, що дозволяє претендувати на співпрацю з 

великими компаніями та гонорарами; 

- нові можливості. Їх статус дозволяє отримати трудовий стаж, довідку 

про наявність місця роботи і стабільного доходу. Оформлення ФОП 

допомагає  легше отримувати кредити в банку, візи та інші документи; 

- вільне ведення діяльності. Фізична особа-підприємець може наймати 

працівників, укладати договори. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ  МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ 

Вступ. Складні економічні та суспільно-політичні процеси, які 

переживає Україна впродовж останніх років, безумовно відобразилися на 

стані малого та середнього бізнесу. В умовах різкої інфляції та поглиблення 

кризових явищ в економіці значна частина українських підприємств  

вимушені переглянути подальшу стратегію своєї діяльності. Відтак, одні 

компанії стають на шлях максимальної оптимізації витрат, зменшення 

обсягів своєї діяльності, а інші – шукають нові ринки збуту та стабільніші 

умови для підприємництва [1]. 

В цьому контексті перспективним напрямком подальшого розвитку для 

українських компаній є започаткування та ведення бізнесу на території 

Європейського Союзу. На користь такого вибору свідчать як переважаючі 

євроінтеграційні настрої українців, так і факт підписання угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС.  

Найбільш оптимальною для створення бізнесу саме українськими 

компаніями, на сьогодні, є Республіка Польща. Переваги Польщі в цьому 

контексті зумовлені багатьма чинниками.  

Результати дослідження. Всі компанії, які знаходяться і функціонують 

на території Польщі, зобов’язані вести бухгалтерський і податковий облік. Не 

зважаючи на це, іноземцям на початку своєї підприємницької діяльності 

буває складно пристосуватися до існуючих умов. Власнику фірми необхідна 

кваліфікована допомога при складанні звітності та введення обліку, що 

являється частиною успіху на ринку. 

Польські законодавці подбали про прийняття типового плану рахунків 

для всіх підприємств, але залишили кожному з них вибір: використовувати 

чинний або свій створений перелік облікових регістрів. 
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Польський план рахунків відрізняється від українського не тільки 

номерами, але і принципом побудови: 

- якщо в Україні клас рахунків йде послідовно, повторюючи розділи 

балансу, то в Польщі прийняли принцип МСФЗ і на перші місця внесли 

більш ліквідні активи; 

- Польські бухгалтери не пов’язані зобов’язаннями використовувати 

резерв сумнівних боргів для того, щоб скорегувати податкові витрати на 

суму неповернутої заборгованості; 

Для виправлення помилок у нарахуванні та внесення змін у Польщі 

введено використовувати метод «чорного сторно» або зворотної проводки. В 

Україні найчастіше вдаються до способу «червоного сторно». І в цьому 

відношенні польські бухгалтери солідарні з МСФЗ, в яких заборонено 

використовувати мінусові операції. 

У Польщі створені набагато кращі умови для ведення бізнесу, чим в 

Україні. Тут необхідно затратити менше часу і сил для складання 

бухгалтерської звітності, введення обліку тощо. Основна перевага для 

підприємців в Польщі – впровадження онлайн-бухгалтерії [2]. 

На території Польщі існують три варіанти організації такого процессу 

[2]: 

 самостійне введення бухгалтерського обліку, що потребує певних 

знань і навичок. Такий варіант зв’язаний з багатьма ризиками, тому що 

власник компанії не завжди достатню компетентний у вирішенні важливих 

питань; 

 включення у штат компанії бухгалтера. Цей варіант вигідний для 

великих фірм з інтенсивним фінансовим оборотом. Щоб найняти бухгалтера, 

йому необхідно щомісяця сплачувати заробітну плату і забезпечувати 

відповідні соціальні гарантії, що передбачає значні видатки; 

 бухгалтерський супровід бізнесу компетентними фірмами. 

Найпростіший і найвигідніший варіант для власників бізнесу в Польщі. 

Спеціалісти залучених компаній беруть на себе обов’язки по організації 

бухгалтерського обліку за встановлену плату. Більш як 60% підприємців в 

Польщі користуються послугами таких фірм. 

При замовлені послуг зовнішньої компанії для ведення бухгалтерського 

обліку і податкового супроводу можна розраховувати на деякі гарантії. З 

такою фірмою підприємець укладає договір Цивільної відповідальності. Це 

гарантує власнику фірми те, що у разі виникнення спірних питань 

бухгалтерська компанія бере на себе сплату усіх штрафів в контролюючі 

органи. 

 Підприємець може не переживати за якість наданих послуг і за появу 

санкцій в випадку помилок у звітній документації. Таких гарантій він не 

отримає, якщо найме бухгалтера чи буде все виконувати самостійно. 
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Після укладання договору зі спеціалізованою компанією вона забезпечує 

своєчасну здачу необхідних бухгалтерських і податкових звітів у відповідні 

контролюючі органи та правильну організацію обліку з врахуванням чинних 

в державі норм законодавства. 

Зазвичай приватні підприємці складають книгу доходів і витрат. 

Товариства різного типу зобов’язані вести повний бухгалтерський облік з 

врахуванням всіх вимог законодавства. 

Також в державі не так часто відбуваються зміни в податковому 

законодавстві, а всі нововведення завжди раціональні та обґрунтовані. 

Ставки податків є своєрідним віддзеркаленням того, наскільки держава 

«тисне» на громадян та бізнес.  

У Польщі класифікують такі типи податків та зборів, зокрема прямі та 

непрямі, (табл.).  

Прямі - стягуються безпосередньо податковими органами. Їх розмір 

залежить від певних умов, я і встановлюються на державному рівні. До 

прямих стягнень відносять податок на прибуток, на володіння, продаж, 

збільшення вартості і набуття майна і інші. 

Непрямі -  сплачуються кожним громадянином в автоматичному режимі 

під час покупки якихось товарів і послуг. До таких стягнень відносять ПДВ, 

акцизи і інші. 

Особливістю Польщі вважається умови встановлення податку на 

прибуток фізичних осіб (РІТ). Його сплачують абсолютно всі, хто отримує 

якийсь дохід. І неважливо, чи це заробітна плата, яка отримується по 

трудовому договору, чи прибутки від підприємницької діяльності. 

Фізичні особи повинні самостійно скласти податкові декларації і подати 

їх до відповідних органів щорічно до 30 квітня. Для вирахування розміру 

збору на прибуток, який отримують фізичні особи, існує доволі прогресивна 

система, яка залежить від заробітку: річний обсяг доходів менше 85,5 тисяч 

злотих – податкова ставка 18%; при доходах, які складають більше 85,5 тисяч 

злотих – 32% [3]. При цьому така податкова ставка встановлюється тільки на 

ту частину прибутку, яка перевищує вказану суму. 

Особи, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, 

можуть розраховувати на спеціальну лінійну ставку. Її розмір сягає від 15 до 

19% і стягується з отриманого доходу. Для іноземних громадян ставка РІТ 

трохи вища і становить 20%. 

Податок на прибуток юридичних осіб (СІТ)досягає розміру 19%. 

Для його сплати в кінці кожного року в відповідні органи подається 

спеціальна податкова декларація за формою КПН-8. Такий документ містить 

детальну інформацію щодо доходів, прибутків, видатків, авансових платежів 

і других фінансових операцій юридичної особи. Крайній термін здачі 

декларації – кінець третього місяця після закінчення звітного періоду. 
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Кожна компанія може самостійно вибирати тривалість звітного періоду, 

який складає один місяць чи квартал. Фінансовий рік Польщі повністю 

збігається з календарним. Він триває стандартних дванадцять місяців. 

Юридичні особи звільняються від обов’язку здачі декларації кожного місяця 

чи кварталу. При цьому існують фінансові зобов’язання щодо сплати авансу 

до 20 числа кожного наступного звітного періоду. 

Податок на продаж та набуття майна. Цей збір стягується після 

реєстрації в податковій інспекції за місцем реєстрації нерухомості договору 

купівлі-продажу. Предметом податку на майно вважаються наступні об’єкти 

нерухомості: земельні ділянки; споруди і їх частини, які використовуються 

для здійснення підприємницької діяльності; будівлі і їх частини. 

В Польщі не існує єдиної податкової ставки на нерухомість. В кожному 

населеному пункті вона різна, в одних повністю звільняється від будь-яких 

стягнень, а другі змушені щорічно платити біля 2% від вартості купленої 

квартири чи будинку. 

В Україні як і в Польщі  ПДФО, податок на прибуток та ПДВ сумарно 

забезпечують понад дві третини усіх податкових надходжень до зведеного 

бюджету країни.  

Республіка Польща характеризується одним з найоптимальніших рівнів 

оподаткування серед інших країн Євросоюзу. До прикладу, податок на 

прибуток в Польщі  становить 19%, у Німеччині – 30%, в Естонії – 21%, в 

Угорщині – 20.6%. Водночас, законодавство надає широкі можливості щодо 

віднесення тих чи інших понесених витрат до складу витрат фірми. Особливу 

увагу слід звернути також і на ПДВ (VAT), що становить 23% та 

повертається платнику на рахунок «живими грошима» у визначений законом 

строк. 

Таблиця 1 - Класифікація податків та зборів у Польщі 

Вид податку та збору Ставка 

Податок на прибуток 

фізичних осіб  

(РІТ) залежить від заробітку: 
 річний обсяг доходів менше 85,5 тисяч злотих – 

податкова ставка 18%; 

 при доходах, які складають більше 85,5 тисяч 

злотих – 32%.  

Податок на прибуток 

юридичних осіб  

(СІТ ) досягає розміру 19%. 

Податок на продаж 

та набуття майна 

 

Розмір стягнень при купівлі чи продажі нерухомості 

визначається на місцевому рівні органами 

управління. Гміни встановлюють ставку на один 

квадратний метр, яка не може перевищувати 

показників, встановлених Міністром фінансів на 

кожний рік. 
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*Розробка  авторів 

 

З метою максимального спрощення процесу створення бізнесу, 

польське законодавство дає можливості для створення фірм не тільки в 

короткі строки, а й без обов’язкового перебування при цьому засновників на 

території Польщі. Водночас, відповідно до польського законодавства, 

підприємство, яке засноване і кероване іноземними громадянами, має ті ж 

права, що й інші суб’єкти господарської діяльності.  

Податок на додану 

вартість  

 

В Польщі існує декілька ставок  (VAT), що залежить 

від типу товару чи послуги: 

 стандартний розмір ПДВ – 23%; 

 8%. Встановлюється на деякі продукти харчування, 

в тому числі на фрукти. Також такий розмір ПДВ 

існує для добрив, книг і другої друкованої продукції, 

на товари фармацевтичної і медичної галузі, на 

послуги сільського господарства. 

 5%. Встановлюється для окремих видів фруктів, 

спеції і інших продуктів харчування, для деяких 

книг і періодичних видань; 

 3%. Такий розмір ПДВ існує для окремих 

харчових, рибних і лісових продуктів, для послуг 

тваринництва, рибальства і лісозаготівлі; 

 0%.   ПДВ не потрібно сплачувати при експорті 

будь-яких товарів, при організації 

внутрішньогалузевих поставок. Також нульова 

ставка встановлюється на комп’ютерне обладнання, 

міжнародні транспортні послуги, пристрої для 

сліпих. 

Акциз 

 

Акциз включений в вартість  деяких товарів і 

послуг. 

 До них відносять: 

 електрична енергія; 

 тютюнові вироби; 

 транспортні засоби (автомобілі); 

 енергетичні вироби; 

 алкогольні напої. 

Податок на ігри  

 

(CLO) стягується у фізичних осіб, які здійснюють 

свою діяльність в сфері азартних ігор. Його 

сплачують кожний місяць. Розмір ставки залежить 

від типу гри. При отримані виграшу фізична особа 

сплачує РІТ. 
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Однією з ключових переваг ведення бізнесу на території ЄС, є без 

сумніву, можливість доступу до недорогих європейських кредитів. Варто 

також зауважити, що в окремих випадках для польських компаній існує 

можливість скористатися спеціальними грантовими бізнес-програмами ЄС.  

Висновки. Наведений перелік переваг не є вичерпним. Безспірно, що 

вихід будь-якого бізнесу на новий ринок неодмінно пов’язаний із окремими 

ризиками. Проте, ведення підприємницької діяльності саме в рамках 

польської правової системи дає можливості такі ризики мінімізувати. 

Отже, на сучасному етапі рівень розвитку малого та середнього бізнесу 

має сприяти створенню позитивного іміджу для України та забезпеченню 

ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову 

економічні системи. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Вступ. В умовах ринкової економіки сільськогосподарські підприємства 

для підвищення рентабельності виробництва стараються виробляти якісну і 

безпечну для споживача продукцію. Сільськогосподарська продукція – 

специфічний об’єкт дослідження, від початку виробництва і до надходження 

продукції до споживача, вона  проходить багато етапів, які характеризуються 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
225 

 

різними показниками якості. Сільськогосподарська продукція є якісною, 

якщо має достатньо жирів, білків, мінеральних речовин, вітамінів, тобто є 

безпечною. Виробництво якісної продукції зазвичай, несе за собою додаткові 

витрати. Витрати на якість сільськогосподарської продукції – це внутрішня 

економічна основа всієї системи якості, так як їх облік, аналіз та оцінка 

створюють передумови для прийняття ефективних управлінських рішень [1]. 

Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості готової 

продукції, то виникає потреба у організації їх обліку. На міжнародному рівні 

облік витрат на якість продукції ведеться на підставі аналізу ризиків і 

контролю в критичних точках технологічного процесу (система НАССР - 

Hazard Analysis and Critical Control Points) [4]. 

Результати дослідження. Якість продукції - це сукупність властивостей 

продукції, що характеризують придатність даної продукції задовольняти 

певні потреби споживачів відповідно з її цільовим призначенням. Згідно 

світового досвіду, якість продукції виступає функцією від рівня розвитку 

науково-технічного прогресу та ступеню реалізації його результатів у 

виробництво. Чим вища якість продукції, тим більше задовольняються 

потреби споживачів та ефективніше вирішуються соціально-економічні 

проблеми розвитку суспільства [2]. 

В умовах дефіциту, коли пропозиція відстає від попиту, вимоги до 

якості продукції знижуються і нерідко істотно. Водночас з насиченням ринку 

продукцією її якість виступає на перший план, всезростаючі вимоги до неї 

поступово стають однією з основних рушійних сил виробництва. 

В довгостроковий період є наявна тенденція до послідовного 

підвищення якості продукції. Це - об’єктивний процес який спричинений 

дією закону зростаючих потреб. Проте згадана тенденція на окремих 

відрізках часу не в змозі рельєфно проявитися через існування специфічного 

взаємозв’язку обсягу пропозиції продукції і вимог споживачів до її якості.  

Сільськогосподарська продукція має різного роду цільові призначення. 

Згідно з цим критерієм вона поділяється на три типи: кінцевого споживання, 

проміжну і сировину, характеристика подана у табл. 1.  

Сільськогосподарська сировина (сировинні ресурси) представлена тими 

видами продукції, які використовуються для промислової переробки (значна 

частка зерна, льонопродукція, соняшник тощо). 

Кожному з цих типів продукції притаманні свої показники якості. Під 

показником якості розуміють кількісний вираз однієї або кількох однорідних 

властивостей продукції, що задовольняють певні потреби споживачів 

стосовно до її цільового призначення й умов використання. 

Відношення фактично досягнутого показника якості до його 

нормативного (базового) значення визначають рівень якості продукції. 
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Таблиця 1 - Основні типи сільськогосподарської продукції за цільовим 

призначенням 

 
При обґрунтуванні показників якості та встановленні їх конкретних 

рівнів за певними видами сільськогосподарської продукції потрібне 

комплексне врахування основних факторів, рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплексне врахування основних факторів при обґрунтуванні 

показників якості  сільськогосподарської продукції. 

Власні узагальнення автора* 

ФАКТОРИ 

вимоги безпосередніх споживачів: населення, переробних підприємств, аграрних 

підприємств, що використовують проміжну продукцію; 

реальні можливості  досягнення встановлених показників якості за даного рівня розвитку 

продуктивних сил (техніки, технології, кваліфікації кадрів); 

наявності розроблених методик, способів, прийомів визначення показників якості й 

контролю за їх формуванням; 

забезпечення матеріального стимулювання виробників за досягнення кращих показників 

якості та встановлення матеріальної відповідальності за їх зниження. 
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У вітчизняній економічній літературі й практиці господарської 

діяльності розрізняють такі показники якості сільськогосподарської 

продукції, рис. 2. 

Біологічні показники характеризують придатність 

сільськогосподарської продукції до споживання в їжу. Вони залежать від 

біологічних і фізіологічних особливостей рослин і тварин, у процесі 

вирощування і догляду яких одержують цю продукцію.  

Серед даних показників найважливіше значення має вміст у продукції 

макро- і мікроелементів, білка, вітамінів, цукру, крохмалю, жиру тощо. Для 

багатьох видів продукції важливе значення має також її зовнішній вигляд. 

За допомогою біологічних показників робиться висновок про 

прийнятність чи неприйнятність відповідного виду продукції для споживання 

і забезпечення нормальної життєдіяльності організму людини. Слід 

пам’ятати, що біологічні показники якості динамічні, досить істотно 

залежать від погодних і ґрунтових умов, можуть поліпшуватися або 

погіршуватися під впливом людини.  

За показниками технологічності оцінюють якість проміжної продукції і 

сільськогосподарських сировинних ресурсів. Наприклад, насіння зернових 

повинне мати відповідну схожість, сортову чистоту, вологість, не 

перевищувати граничну межу засміченості тощо.  

Показники транспортабельності важливі для всіх трьох типів 

сільськогосподарської продукції — кінцевого споживання, проміжної, 

сировини, оскільки характеризують ступінь її придатності до перевезення і 

до вантажно-розвантажувальних робіт відповідними засобами і способами. 

Найважливішими показниками транспортабельності є клас і габарити 

вантажу (продукції), витрати часу і коштів для підготовки продукції до 

перевезення, вартість тари і пакування, витрати на вантажно-

розвантажувальні роботи, вартість перевезення.   

Показники надійності  свідчать про придатність продукції до 

збереження біологічних і ряду технологічних показників якості при її 

зберіганні і транспортуванні. Кількісно показники надійності вимірюються 

строком зберігання продукції, відстанню її перевезень на дорогах різного 

класу. 

Показники екологічності дають змогу судити про екологічну чистоту 

продукції та її придатність до споживання в їжу людьми або для годівлі 

тварин з точки зору нешкідливості їх впливу на стан живого організму. До 

цих показників відносять вміст у продукції радіонуклідів, нітратів, нітритів, 

залишків пестицидів та інших небезпечних для життя людей елементів і 

речовин, що повинні особливо ретельно контролюватися з метою 

недопущення перевищення їх концентрації понад гранично допустимі норми. 

Показники безпеки представлені тими особливостями або 

властивостями сільськогосподарської сировини, що характеризують ступінь 
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безпеки працівників у процесі її виробництва і виробничого використання і 

повинні жорстко контролюватися з метою здійснення застережних заходів.  

Економічні показники характеризують ступінь економічної вигоди 

виробництва сільськогосподарським товаровиробником продукції (товару) 

відповідної якості. Найважливішими з них є: ціна за одиницю продукції; 

прибуток на одиницю продукції; цінова конкурентоспроможність продукції; 

частка продукції, на яку одержано сертифікат якості; частка експортованої 

продукції в загальному обсязі її реалізації. 

Естетичні показники мають особливе значення для кінцевої продукції, 

що споживається у свіжому вигляді, і для товарів широкого вжитку. Вони 

характеризують товарний вигляд продукції (наявність тургору, розмір, колір, 

а для товарів широкого вжитку ще досконалість, раціональність форми). 

Патентно-правові показники притаманні тим видам продукції, які 

захищені патентом. Вони описують якість нових винаходів, утілених у товар, 

їх вагомість, характеризують патентну чистоту товару, тобто можливість 

безперешкодної реалізації його на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

У Державному стандарті України ДСТУ ISO 9000-2007 викладено 

основні положення системи управління якості [3]. Як показує практика 

підприємства АПК не проводять калькуляції вартості «якості» через 

відсутність типової методики обліку витрат на якість.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Перелік показників якості сільськогосподарської продукції. 

 

На нашу думку, етапи процесу організації обліку витрат на якість 

сільськогосподарської продукції та їх основні положення повинні бути 

закріплені в обліковій політиці підприємств. У  Наказі про облікову політику 

підприємства повинен міститись розділ щодо обліку витрат на якість 

продукції або розроблене окреме «Положення про витрати на якість» [5].  

Висновки. В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє 

надзвичайно важливу роль у підвищенні її конкурентоспроможності. 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
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Економічне суперництво підприємств, окремих об’єднань, боротьба їх за 

ринки збуту зосереджуються не тільки на ціні, а й значною мірою на 

нецінових факторах. Серед цих факторів - це реклама, створення 

сприятливих умов для реалізації продукції, забезпечення (за необхідності) 

після продажного обслуговування покупців і  особливе місце займає якість 

продукції. Зрозуміло, що за однакової ціни більшим попитом 

користуватиметься продукт, який має вищу якість.  

Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції за якістю 

підвищує і конкурентоспроможність підприємства як суб’єкта ринку, Тобто, 

здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію і забезпечувати її 

збут. Якісна сільськогосподарської продукція забезпечує вищу прибутковість 

виробництва і фінансову стійкість підприємства, підвищує імідж, сприяє 

виходу підприємств АПК на світовий ринок. 

На даний час в українському законодавстві відсутні методичні 

рекомендації щодо обліку витрат на якість продукції та НП(С)БО, тому 

сільськогосподарські підприємства організовують облік на власний розсуд і 

відповідно до своїх потреб. Завдяки поліпшенню якості і раціональному 

використанню інших нецінових факторів підприємство може одержати не 

тимчасові переваги над конкурентами, як при зниженні ціни, а довготривалі, 

оскільки останнім потрібно досить багато часу, щоб удосконалити товар і 

внести необхідні зміни в технологію його виробництва. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  

 

Вступ. Сучасний розвиток інформаційних технологій та діюча 

законодавча база змусили підприємства  та установи запроваджувати 

електронний документообіг. Документообіг в установі є системою, що 

матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання інформації, а також 

процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх 

виконанням. А впровадження інтегрованої системи електронного 

документообігу значно покращить всі ці процедури, тому її мета та роль як 

елемента електронного урядування вже у сьогоденні є надзвичайно 

важливими і повинні займати належне місце. 

Проблеми впровадження електронного документообігу стосуються не 

лише відсутності методик але й неузгодженості значної кількості 

нормативно-законодавчих актив щодо роботи з електронними документами 

та відносин у сфері застосування інформаційних технологій.  

Результати дослідження. Питання бухгалтерського обліку та 

первинного документування в електронному вигляді регламентовані Законом 

України №996 яким визначено, що первинні та зведені облікові документи 

можуть бути складені на паперових або машинних носіях, мають юридичну 

силу і повинні мати 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 [2]. 

Положенням  про документальне забезпечення записів №88 [5] 

визначено, що первинні документи, створені в електронному вигляді, 

застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог 

законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

Відповідно до п. 2.13 Положення №88, перелік осіб, які є відповідальними за 

оформлення первинних документів, може встановити керівник  підприємства 

відповідним Наказом.  

Також ст. 7 Закону №851 визначено, що копією електронного документа 

є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в 

порядку, встановленому законодавством [3]. У статті 9 п.6 Закону України 

№996 [2] визначено, що підприємство зобов’язане виготовити копії 

документів за свій рахунок. 

При цьому під електронним документом розуміють документ, 
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інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи 

обов'язкові реквізити документа.  

На даний час у підприємствах використовують такі види електронних 

документів: організаційно-розпорядчі, науково-технічні; фінансові; 

первинно-облікові, податкові, банкові, звітно-статистичні та електронна 

спеціальна інформація (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Види електронних документів. 

 

Електронний документ завершується накладанням цифрового підпису, 

який є обов’язковим реквізитом і використовується фізичними та 

юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для 

ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній 

формі.  

Слід зазначити, що Закон України «Про електронний цифровий 

підпис» № 852 втратив чинність, а з 07.11.2018 р. діє Закон України «Про 

електронні довірчі послуги»  (далі – Закон №2155). Одним з найважливіших 

положень Закону № 2155 є взаємне визнання українських та іноземних 

сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів [4]. 

Законом запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, 

електронний підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, 

реєстрована електронна доставка, тощо. 

Згідно з ч.2 ст. 22 Закону № 2155 ідентифікація фізичної особи, яка 

звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за 

паспортом громадянина України або за іншими документами, які 

унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до 

законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про 

документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи 

спеціальний статус особи.. 
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Крім того, запроваджується адміністративна послуга щодо включення 

юридичних та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати 

електронні довірчі послуги (ЕДП), до Довірчого списку, а також 

встановлюється порядок ведення такого списку. Також, визначається 

процедура незалежної оцінки відповідності для ЕДП та також можливість 

використання зазначеними особами у своїй діяльності як національних, так і 

міжнародних стандартів. 

Даний закон інтегрує в собі всі попередні здобутки у сфері 

застосування ЕЦП, зокрема, чинні сертифікати продовжуватимуть діяти ще 

два роки з моменту набрання його чинності. 

Загальні питання електронного документообігу на підприємствах  

регулюються низкою законодавчих актів. Електронний документообіг (обіг 

електронних документів) – це сукупність процесів створення, оброблення, 

редагування, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів [5].  

Електронний документообіг стосується не лише підприємств, а й органів 

державної влади. Так, у рамках реалізації Національної програми 

інформатизації передбачено створення інтегрованої системи е-

документообігу, яка має забезпечити обіг документів та скоротити терміни 

підготовки і прийняття рішень органами державної влади.  У зв’язку з цим 

часто застосовується визначення терміну «електронне урядування», що не 

має чіткого визначення і передбачає можливість онлайн оплатити штраф, 

зареєструвати бізнес або ж зайняти місце в електронній черзі на оформлення 

закордонного паспорта тощо.  

Висновки. У законодавстві України немає обмежень щодо 

використання на підприємстві єдиної програми, яка дозволяє створювати 

електронні документи. Для організації внутрішнього електронного 

документообігу підприємству достатньо придбати спеціальне програмне 

забезпечення для генерації електронних підписів. Основні переваги 

електронного документообігу – це зменшення масиву інформації, швидкості 

та ефективності їх обробки, оперативності отримання даних. Але не 

виключаться виникнення проблем через ймовірність несанкціонованого 

доступу до інформації, некваліфікованих дій користувачів, технічних 

неполадок та вірусів, що руйнують систему. 
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Вступ. Оцінка сталого розвитку сільськогосподарських підприємств є 

цілісною глобальною основою для оцінки стійкості процесу виробництва 

продуктів харчування й сільського господарства загалом з охопленням 

міжнародної практики для оцінки компромісів і синергізму між усіма 

аспектами сталого розвитку. Зрозумілість комплексу сталого розвитку та 

його складових сільськогосподарським підприємствам як агрохолдингам, так 

і дрібним фермерам, які займаються виробництвом, переробкою, розподілом 

і продажем сільськогосподарської продукції, є основною передумовою 

вирішення проблеми «сила – слабкість» і «прогрес – регрес». Вимоги до 

подання інформації сталого розвитку різняться залежно від країни — у 

більшості країн, що розвиваються, й країнах з перехідною економікою є 

недетермінованими, або взагалі відсутніми. Якщо у фінансовій звітності не 

знаходить відображення інформація з екологічної та соціальної ситуації, то 

це знижує довіру інвесторів до фінансової звітності.   

Результати дослідження. Відсутність оцінки теперішньої вартості 

майбутніх еко-соціальних зобов'язань підвищує вартість вкладеного капіталу. 

Таким чином, екологічна та соціальна інформація повинна бути невід'ємною 

частиною фінансово-економічної звітності, особливо для 

сільськогосподарських підприємств, які мають безсумнівний вплив на стан 

навколишнього середовища. Розробленню стандартів обліку сталого 

розвитку логічно передує визначення його концепції, принципових засад, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/851-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n294
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n294
http://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
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тобто сукупності основних теоретичних принципів ведення бухгалтерського 

обліку та складання звітності сталого розвитку. Такі концептуальні засади 

існують практично в усіх країнах.  

Відсутність вітчизняного стандарту з обліку та звітності сталого 

розвитку, як і будь-якого спеціального стандарту з обліку складової сталого 

розвитку, в тому числі з обліку витрат на раціональне природокористування, 

охорону природи, задоволення соціального добробуту зовнішнього та 

внутрішнього оточення, можна пояснити, з одного боку, природою 

міжнародних стандартів, а з іншого — недостатністю теоретичних розробок 

у певній галузі обліку. Оцінка сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств повинна уособлювати неподільну структуру, що охоплює всі 

аспекти сталого рослинництва, тваринництва, рибальства, водного й лісового 

господарства, переробки, розподілу, споживання й реалізації. Для 

універсальності та простоти застосування дана оцінка має ґрунтуватися на 

перевірених схемах сталого розвитку, яка дозволяє сільськогосподарським 

підприємствам використовувати існуючу надійну інформацію й об'єднати 

зусилля з іншими інструментами та ініціативами в галузі сталого розвитку. 

Стандарт обліку та звітності сталого розвитку є внутрішньогалузевим 

довідковим документом, еталоном, який визначає елементи сталого розвитку 

й межі для оцінки компромісів і синергізму між усіма аспектами стійкості. 

Межі стандарту повинні починатися з оцінки рівня всеосяжних аспектів 

сталого розвитку: встановлення загальних принципів, методів та цілей для 

специфіки кожного виду сільськогосподарського виробництва. Основний 

принцип стандартизації полягає в уникненні дублювання та ускладнення 

існуючих загальноприйнятих систем оцінки з розумінням елементів системи 

сталого розвитку, такими як методологія, інформація та індикатори.   

Вітчизняні науковці й практики постійно порушують питання 

стандартизації бухгалтерського обліку, зокрема й обліку сталого розвитку. 

Так, В. М. Жук пропонує щодо адаптації національних вимог обліку та 

звітності «прийняття галузевого стандарту з обліку та звітності, відновлення 

річного звіту сільськогосподарського підприємства та його подання, крім 

Державного комітету статистики України і по системі Міністерства аграрної 

політики України, з метою посилення впливу на методологію обліку 

сільськогосподарських підприємств та покращення управління галуззю на 

регіональному та державному рівнях». Дане  твердження дозволяє 

підсумувати, що об'єктом звітності сталого розвитку є: продукція, процес, 

виробництво, що є предметом традиційного бухгалтерського обліку за 

схемою: організація, яка визначає цілі та сферу застосування системи 

стандартів, а також правила використання цієї схеми (облікова політика).  

Оцінка сталого розвитку сільськогосподарських підприємств повинна 

ґрунтуватися на системі спеціальних принципів, базою якої є узагальнення 

принципів та інструментів обліку й звітності сталого розвитку. Найпершим 
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етапом будь-якої дії є планування, інструментом якого на національному 

рівні може бути державна програма розвитку. Так, для України 

основоположним документом є Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» 

та проект Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року 

Звітність, з іншого боку, є потужним і ефективним інструментом 

відображення реального стану сталого розвитку та резервів його поліпшення. 

Спираючись на низку різних ініціатив та керівництв оцінки сталого розвитку, 

зокрема й сільського господарства, можна резюмувати, що саме вони є ядром 

універсальних стандартів соціальної, корпоративної, нефінансової 

відповідальності.  

Найбільш ефективним та швидким інструментом обліково-

аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств є метод бенчмаркінгу — процес пошуку стандартного чи 

еталонного стандарту з метою порівняння з власним або існуючим та 

запозичення його найкращих методів роботи. Бенчмаркінг легко синтезується 

з інструментом ініціатив та керівництв з визначення, поліпшення та оцінки 

сталого розвитку, предметом яких є звітність та стандарти. Стандартизація 

обліку й звітності сталого розвитку за видами сільськогосподарської 

діяльності є координатором усіх складових сталого розвитку для єдності 

зусиль у досягненні конвергенції.  

Використання єдиних правил, норм і стандартів прискорює процес 

оцінки для користувачів, уникаючи при цьому дублювання інформації 

шляхом інтеграції існуючих даних. Облікові дані формуються на основі 

реєстрації фактичних результатів діяльності сільськогосподарського 

підприємства, що можуть характеризуватися прозорою критеріальною 

індикацією облікових результатів (на ґрунті різних традиційних принципів 

обліку й звітності).  

Поряд з тим формуються аналітичні дані на основі критеріїв вибору 

основних характеристик діяльності сільськогосподарського підприємства у 

розрізі соціального, екологічного, економічного напрямку діяльності, як 

всередині підприємства, так і за його межами.  

Висновки. Отже, можна сформулювати визначення звітності сталого 

розвитку в сільському господарстві як уніфікованої, верифікованої, 

документально оформленої інформації щодо діяльності 

сільськогосподарського підприємства, що відображає його середовище 

функціонування, принципи та методи співробітництва зі стейкхолдерами, 

результати діяльності в соціальній, екологічній та економічній сфері з метою 

надання інформації у вигляді показників фінансового та нефінансового 

характеру на засадах сталого розвитку. Індикатори оцінки сталого розвитку 

сільськогосподарського підприємства складаються з сукупності облікової та 

аналітичної інформації в економічній, соціо - екологічній сфері діяльності за 

певний проміжок часу.  
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Згідно Закону України «Про стандартизацію» можна визначити 

сутність поняття «стандарт сталого розвитку АПК», що є нормативним 

документом, заснованим на консенсусі регламентації формування 

екологічних, соціальних та економічних показників для загального й 

неодноразового використання сільськогосподарськими товаровиробниками 

щодо результатів діяльності, спрямованих на досягнення оптимального рівня 

сталого розвитку.  
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
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Вступ. З кожним роком доступ до різноманітної інформації стає все 

більш ширшим і доступнішим. Поряд із загальною економічною 

інформацією набирає масштабності облікова інформація. Це дає можливість 

підприємствам та різним бізнесовим структурам формувати думку про 

діяльність підприємства в цілому та окремо про конкурентів, контрагентів, 

інвесторів тощо. Основою економічного розвитку країни та основним 

джерелом забезпеченості населення продовольством є аграрний сектор. Як 

зазначено в Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України, 

«аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським 
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господарством, є системоутворюючим у національній економіці, формує 

засади збереження суверенності держави, продовольчу та у визначених 

межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток 

національної економіки та формує соціально-економічні основи розвитку 

сільських територій. [3] 

Отже, як і інші організаційні структури, аграрні підприємства не 

менше, а то й більше, потребують збалансованого обліково-інформаційного 

забезпечення для покращення своєї діяльності та обґрунтування власного 

стратегічного розвитку. Тому дані дослідження направлені на поглиблене 

вивчення даного питання. 

Результати дослідження.   Інформація в усі часи мала цінність. Вона 

залежала від потреб різних верств населення, історичного періоду, часу, 

місця, культурних цінностей, специфіки виробництва тощо. З часом набули 

розвитку такі поняття як «обліково-аналітичне забезпечення», «обліково-

сервісне забезпечення», «обліково-інформаційне забезпечення». Різна 

інформація повинна працювати не тільки на потреби сьогодення, а й 

впливати на обґрунтування стратегії розвитку підприємств.  

Необхідно розуміти, що облік – це сфера обслуговування управління; це 

сервіс, який дає можливість управлінцям різних рівнів своєчасно приймати 

відповідні рішення як теперішнього, так і стратегічного характеру. Висока 

проінформованість керівників та менеджерів про бізнес-процеси та загрози 

дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити конкурентні переваги [4, с. 282].  

Процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове 

керування підприємством, визначають специфічні цілі діяльності, 

розробляють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні 

зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених 

відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються, створюють таку 

систему як стратегічне управління. Тобто, виникнення одного із підвидів 

обліково-аналітичної системи, такого як стратегічний управлінський облік, 

виявилось зручною та корисною, оскільки він дозволяє зосередитись на 

стратегічних перспективах діяльності підприємства. У процесі стратегічного 

управління важливо зрозуміти роль та місце стратегічного управлінського 

обліку.  

Керівництво постійно потребує інформації особливого, а то й 

специфічного характеру для здійснення функцій планування, прийняття 

різних управлніських рішень та контролю. Облікова інформація повинна 

відповідати особливостям інформаційних запитів користувачів. Вона є 

індивідуальною, унікальною, визначеною тільки потребами періоду запиту і 

не потребує приведення її у відповідність із процесуальними нормами 

підготовки фінансових звітів. Тобто, інформація завжди розрахована не 

тільки на внутрішніх, але й на зовнішніх користувачів.  
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Так, наприклад, працівники у свою чергу зацікавлені в інформації щодо 

прибутковості та стабільності діяльності підприємства, здатності 

підприємства забезпечувати вчасну і оптимальну оплату праці, постійність 

роботи та зайнятість. Узагальнення інформації про ресурси компанії, 

результати її діяльності потребують зовнішні користувачі. Така інформація 

ними буде використана у разі прийняття рішень про інвестиції, надання 

кредитів, укладанні контрактів тощо.  

Аграрний сектор завжди був, є і залишається об`єктом уваги фахівців 

різних рівнів. Різноманітність спеціальностей (посад), різних видів діяльності 

потребує постійної інформації стосовно потреб спеціалістів різних рівнів 

виробництва та управління. Нажаль звуженість інтересів не дає можливість 

обліковим працівникам розкривати інформаційне забезпечення для 

структурних підрозділів. Обліковець повинен розуміти потреби менеджерів, 

економістів, фінансистів, агрономів, зоотехніків тощо. Система обліково-

інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту повинна 

враховувати специфіку аграрного виробництва та реальні соціально-

економічні умови вітчизняного бізнесу: диспаритет цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію; недостатність державної підтримки, 

стимулювання і захисту вітчизняних товаровиробників; надто дорогі 

кредитні ресурси; низький рівень соціально-економічного розвитку сільських 

територій; незначна платоспроможність внутрішнього попиту на 

сільськогосподарську продукцію; нестабільність каналів збуту 

продовольства; інфляційні процеси; виникнення екологічних проблем 

сучасного агропромислового виробництва [1, с. 15]. 

Аграрна сфера повинна ставити за мету бажання вижити, мати певну 

стабільність, самовдосконалюватися, планувати отримання прибутку для 

свого розвитку. Отже, стратегічні завдання повинні включати часовий 

інтервал, спосіб досягнення цілі, кінцеву межу, а для цього необхідно 

налагодити систему обліково-інформаційного забезпечення між усіма 

структурними підрозділами підприємства. 

Висновки.  Одні й ті ж господарські операції, які здійснює 

підприємство, працівники структурних підрозділів розглядають із різних 

точок зору. Так, наприклад, технічний відділ займається виробничим 

процесом; фінансовий відділ забезпечує планування і організацію фінансів, 

регулювання доходів і витрат, стимулювання кінцевих результатів 

виробництва; відділ маркетингу забезпечує аналіз ринку та дбає про продаж 

виготовленої продукції; юридична служба оформляє договори з 

контрагентами підприємства; бухгалтерія реєструє та узагальнює факти 

господарської діяльності; програмісти забезпечують впровадження в 

господарський процес комп’ютерних програм та ін. Але нажаль, дані відділи 

і служби працюючи на одне підприємство, не співпрацюють в системі, що 

знижує їх результативність щодо ефективного ведення господарської 
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діяльності. Можна підтримати думку науковців, що найефективніші рішення, 

найдієвіші справи можливі лише за умови злагодженої співпраці всіх служб, 

а співпраця не завжди виходить, оскільки люди не можуть говорити однією 

мовою, а тому часто не розуміють один одного. Це зумовлено тим, що на 

підприємстві ігнорується найбільш інформаційно багата та інформаційно 

насичена мова – бухгалтерський облік, який доступний для розуміння тільки 

тим, хто називає себе бухгалтером, хто вивчив його основи, хто розуміє його 

значення. [2, с. 10] Таке непрофесійне відношення до співпраці, отримання і 

обробки інформації створює передумови прийняття управлінським 

персоналом неякісних управлінських рішень. Тому, для чіткого 

обґрунтування стратегічного розвитку аграрної сфери необхідно:  

- формування системи складових управління підприємством як 

цілісності;  

- збалансованість системи обліково-інформаційного забезпечення між 

різними відділами і службами підприємства;  

- налагодження системи контролю за якістю і строками надходжен-ня, 

обробки та передачі облікової інформації. 
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людської діяльності, а й як важлива функція управління, як засіб для 

вирішення завдань економічного та соціального розвитку, як наука. Без 

вчасної, якісно сформованої, достовірної інформації  управління 

підприємством є неможливим. Фінансова звітність є однією із складових 

інформаційного забезпечення, що пов'язує підприємство з суспільством та 

діловими партнерами і ґрунтується на узагальнених даних бухгалтерського 

обліку підприємства та підтверджується результатами діяльності.  

Результати дослідження. Базою дослідження методики складання і 

подання балансу виступило ПБВТК «Захід». Бухгалтерський облік на даному 

підприємстві ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», а фінансова звітність складається 

відповідно до П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта господарювання». 

Основним видом діяльності підприємства є КВЕД 4120 «Будівництво 

житлових і нежитлових приміщень». 

Головним завданням бухгалтерського балансу є виконання покладених 

на нього функцій, що полягають у наданні корисної інформації для 

прийняття економічних рішень шляхом оцінки активів, власного капіталу, 

зобов'язань підприємств та фінансового стану в цілому за допомогою 

аналітичних процедур з метою контролю за досягнення встановлених цілей.  

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал 

підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі 

зобов'язань та власного капіталу. Актив відображається в балансі за умови, 

що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в 

майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Витрати 

на придбання та створення активу, який не може бути відображений в 

балансі, включаються до складу витрат звітного періоду. Зобов'язання 

відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена 

та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок 

його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з 

відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. 
Основними нормативно-правовими документами, які регламентують  

складання і подання балансу є: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 

про "Порядок подання фінансової звітності" [1], Наказ Міністерства фінансів 

України № 433 "Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності" [2], НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"[3] , 

П(С)БО №25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»[4]. 

Джерелом даних для заповнення звіту є оборотно-сальдова відомість на 

кінець звітного періоду. При заповненні Балансу (графа 3) дані на початок 

звітного періоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець 

звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з 

https://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-07-02-2013-73?app_id=23
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Головної книги за журнальною формою обліку або з оборотної відомості за 

синтетичними рахунками при інших формах обліку. Баланс складається на 

підставі зведених даних синтетичного та аналітичного обліку на кінець 

звітного періоду. Такими даними є облікові регістри (відомості, книги, 

журнали), які в свою чергу складаються на основі первинних документів. 

Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні 

відповідним даним на кінець року в балансі за попередній період. 

ПБВТК «Захід» складає Баланс (ф. №1 –мс).  

Згідно П(С)БУ №25 звіти зa формами 1-мс тa 2-мс подаються: 

1) суб'єктами малого підприємництва - юpидичними особами, які 

мають пpаво на застосування спрощеного бухгалтерського oбліку доходів і 

витрат; 

2) суб'єктами малого підприємництва - юpидичними особами, які 

відповідають кpитеріям мікропідприємництва; 

3) непідприємницькі товариства. 

Критерії мікропідприємства в Законі України «Про бухгалтерський 

облік» сформульовані так: до 700 тисяч євро складає чистий дохід від 

реалізації, до 350 тисяч євро складає балансова вартість активів, до 10 осіб 

дорівнює середня кількість працівників. Фінансова звітність 

мікропідприємства (зa формами №1-мс тa № 2-мс) зaповнюється в тис. грн. з 

oдним десятковим знаком.  

Згідно Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва  ф. №1-мс 

актив балансу  ПБВТК «Захід» включає такі розділи: І. «Необоротні активи»; 

ІІ. «Оборотні активи»; ІІІ. «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття». Сума активу на ПБВТК «Захід» згідно балансу за рік 

становить 7458,7тис. грн. 

Згідно Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва ф. №1-мс 

пасив балансу ПБВТК «Захід» включає такі розділи: І. «Власний капітал»; ІІ. 

«Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення»; ІІІ. 

«Поточні зобов’язання»; IY. «Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття». Сума пасиву на 

ПБВТК «Захід» згідно балансу за рік становить 7458.7тис. грн. 

         При складанні форми №1-мс «Баланс» ПБВТК «Захід» 

користується П(С)БО №25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва». У балансі відображаються склад майна підприємства та 

джерела його формування у вигляді залишків за синтетичними рахунками 

бухгалтерського обліку. Близькі за своїм економічним змістом рахунки в 

балансі об'єднуються в одну статтю, а статті - в розділи. Баланс поділений на 

2 частини: ліву (актив) та праву (пасив).Сальдо за активом і пасивом балансу 

має бути однаковим. Кожна стаття балансу підприємства формується 

виходячи з кінцевого сальдо конкретного рахунка або декількох рахунків. 

https://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/2653-psbu.html#psbo25
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Незважаючи на відмінності у побудові балансу в окремих країнах 

світу, в його основу всюди покладено основне балансове рівняння: Активи = 

Зобов'язання + Власний капітал. При двосторонній (горизонтальній) формі 

баланс побудований у формі таблиці, в якій активи розміщуються ліворуч, а 

зобов'язання і капітал - праворуч. Таку форму балансу використовують 

підприємства Німеччини, США, Бельгії, Італії, Португалії, Франції, Росії 

тощо.  

Вертикальна форма балансу передбачає два варіанти подання 

інформації про фінансовий стан підприємства і ґрунтується, відповідно, на 

таких балансових рівняннях: 

1) Активи - Зобов'язання + Власний капітал; 

2) Активи - Зобов'язання = Власний капітал. 

      При першому варіанті вертикальної форми балансу його елементи 

розміщуються послідовно зверху донизу: активи, пасиви і власний капітал. 

Тому її ще називають послідовною формою балансу. При цьому підсумок 

балансу такий самий, як і за горизонтальної форми його побудови. 

       Другий варіант вертикальної форми балансу передбачає таку 

послідовність: спочатку показуються активи підприємства за мінусом 

зобов'язань, а потім - власний капітал. Тобто в цьому варіанті вертикальної 

форми балансу його підсумок менший ніж за горизонтальної форми 

побудови балансу на суму зобов'язань. Така форма балансу дає можливість 

побачити робочий капітал або чисті поточні зобов'язання, що є важливим 

показником аналізу ліквідності підприємства. Вертикальну форму балансу 

використовують підприємства Великобританії, Ірландії, Нідерландів тощо. 

Висновки. Підприємства, установи складають фінансову звітність, яка 

повинна містити повну, правдиву і неупереджену інформацію про стан 

активів, зобов'язань і капіталу та результати діяльності, для забезпечення цих 

та інших вимог до інформації головний бухгалтер підприємства, установи 

повинен організувати і виконати завершальні роботи перед складанням 

фінансової звітності. Обсяг цих робіт залежить від періоду, за який 

складається звітність. Найбільш широкий обсяг цих робіт проводиться перед 

складанням річного фінансового звіту. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У МХП «ПЕРСПЕКТИВ» 

 

Вступ. Виробничо-господарська діяльність підприємства 

забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів. 

Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в 

процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом 

тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього 

середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову 

вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби 

шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах. 

Результати дослідження. Базою дослідження обліку основних засобів 

виступило МХП «Перспектив», що знаходиться в Івано-Франківській та 

Тернопільських областях на території 73 населених пунктів. Підприємство 

засноване в 2007 році. Основний вид діяльності – вирощування 

сільськогосподарських культур (зернові, бобові та інші культури).  На 

підприємстві працює 358 осіб, земельний банк в обробітку 24 932 га. 

Обов’язки ведення бухгалтерського обліку покладено на головного 

бухгалтера Прокопчук Любов Анатоліївну. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). 

Досліджуючи  нормативно-правове забезпечення обліку основних 

засобів побачила, що основними нормативно – правовими документами, що 

регулюють облік основних засобів є: Закон України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність України" №996-XIV від 16.07.99 р. [1];  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [2]; 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" [3], 

https://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-07-02-2013-73?app_id=23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11
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Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної 

форми ведення обліку для сільськогосподарських підприємств №390 [4]. 

Основними завданнями обліку основних засобів є: контроль за 

збереженням основних засобів; правильне і своєчасне документальне 

оформлення та відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього 

переміщення і вибуття об'єктів основних засобів; правильне обчислення та 

відображення в обліку сум зносу (амортизації) основних засобів; контроль за 

витратами на ремонт основних засобів, ефективністю використання основних 

засобів;отримання документально обгрунованих даних про наявність та рух 

основних засобів за місцями їх експлуатації, а також в розрізі осіб, 

відповідальних за їх збереження; виявлення результатів від реалізації об'єктів 

основних засобів або іншого їх вибуття. 

Правильність обліку та контроль за  основними засобами на кожному 

підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який в 

обов'язковому порядку повинен містити розділ про облік основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів. У МХП «Перспектив» 

розроблений та діє Наказ про облікову політику. 

При надходженні основних засобів  оформляють Акт-приймання 

передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. У МХП 

«Перспектив» введено в експлуатацію глибокорозпушувач SSDR BIG 7/300 з 

подвійним шпоровим катком з гідравлічним регулюванням 1612191 на суму 

481972,54 грн. і складено «Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів. № ЗП 100002835, даний акт підписаний 

головним інженером Крапчук С. П., головним економістом Кіндрачук Р., 

начальником відділу Кустрин І. П.  

Для оформлення приймання-здачі основних засобів з капітального 

ремонту, реконструкції та модернізації  оформляється Акт приймання-здачі 

відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів. У МХП 

«Перспектив» отримано з модернізації зерновий с. Рашків на суму 

112820,28грн. У МХП «Перспектив» складено «Акт приймання-здачі 

відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» № ЗП 

100000376, даний акт підписаний завідувачем складом Галіщук А. Т.  

Для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній 

або частковій їх ліквідації застосовують "Акт на списання основних засобів", 

або "Акт на списання автотранспортних засобів".  

Інвентарна картка обліку основних засобів застосовується для 

аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних 

засобів на підприємстві. Форма містить у собі дані про технічні особливості 

об'єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін. Традиційно ведеться в 

одному примірнику в бухгалтерії, проте існує варіант побудови обліку з 

веденням двох примірників цих форм: один — у бухгалтерії, другий - у 

місцях експлуатації основних засобів. 
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Відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із 

застосуванням наступних методів: прямолінійного; зменшення залишкової 

вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивного; 

виробничого (метод суми одиниць продукції); норм і методів нарахування 

амортизації основних засобів, передбачених податковим законодавством [2].  

МХП«Перспектив» використовує прямолінійний метод нарахування 

амортизації. При використанні прямолінійного метода вартість об'єкта 

основних засобів, що амортизується, списується однаковими частинами 

впродовж всього періоду його використання (експлуатації). Річна сума 

амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний 

термін використання об'єкта основних засобів. Місячна сума амортизації 

визначається діленням річної суми амортизації на 12 місяців. 

У МХП «Перспектив» для узагальнення інформaції про нараховану 

амортизацію тa індексацію зносу (накопиченої амортизації) необоротниx 

матеріальних і нематеріальних активів, щo підлягають амортизації 

застосовують рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротниx активів». За 

кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів" 

відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних 

активів, за дебетом - зменшення суми зносу. 

У МХП «Перспектив» рахунок 10 «Основні засоби» призначений для 

обліку й узагальнення інформації  про наявність тa рух власних або 

отриманих нa умовах фінансової оренди об’єктiв і орендованих цілісних 

майнових кoмплексів, які віднесені до склaду основних засобів, а такoж 

об’єктів інвестиційної нерухомості. 

Зa дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображаєтьcя надходження 

(придбаних, створених, безоплатнo отриманих) основних засобів нa баланс 

підприємства, які обліковуються зa первісною вартістю, сума витрат, якa 

пов’язана з поліпшенням oб’єкта (модернізація, модифікація, добудова, 

дoобладнання, реконструкція тощо), що призводить дo збільшення майбутніх 

економічних вигод, первіснo очікуваних від використання об’єктa; сума 

дооцінки вартості об’єктa основних засобів, за кредитом — вибyття основних 

засобів внаслідок продажу, безоплатнoї передачі або невідповідності 

критеріям визнaння активом, а також у разi часткової ліквідації об’єктa 

основних зaсобів, сума уцінки основних засобів.  

Аналітичний облік основних засобів ведуть у Відомості № 4.1 с.-г. 

аналітичного обліку.  Синтетичний облік за рахунком 10 ведуть в Журналі-

ордері             № 4 А с.-г [4].  

Інвентаризація — це метод контролю за збереженням майна 

підприємства, а також правильністю показування даних у бухгалтерському 

обліку. Інвентаризація дозволяє своєчасно виявити та виправити 

розходження між фактичними даними, отриманими у результаті проведення 

інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку. 
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Висновки. Основні засоби беруть участь у процесі виробництва 

тривалий період (протягом багатьох виробничих циклів), зберігаючи 

початкову форму і властивості, але поступово зношуються і переносять свою 

вартість на виготовлений продукт. Найбільша цінність - надання 

підприємству право самостійно провадити амортизаційну політику, що дає 

змогу визначати термін експлуатації основних засобів і обирати метод 

нарахування амортизації згідно з власними економічними інтересами. 
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ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ПАЛИВА 
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ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» 

 

Вступ. Для здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємства використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і 

значною частиною активів підприємства. Виробничі запаси займають 

особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й особливе місце їм 

належить у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною 

складовою при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи це 

виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме обліку виробничих 

запасів. 

Результати дослідження Базою дослідження виступила Івано-

Франківська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного 
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матеріалу», яка розташована у місті Тлумачі, Івано-Франківської області, по 

вулиці Богдана Хмельницького,58. Основним видом діяльності є 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 

олійних культур. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 

покладено на головного бухгалтера – Гнатюк Марію Петрівну. На 

підприємстві розроблений та введений в дію Наказ про обліку політику. 

Підприємство застосовує автоматизовану форму ведення бухгалтерського 

обліку 1С «Підприємство». 

Згідно П(С)БО № 9 «Запаси» запаси - активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 

перебувають у процесі виробництва готової продукції з метою подальшого 

продажу; утримуються для потреб управління підприємством.  

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 

використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси 

включають: сировину; незавершене виробництво; готову продукцію; товари; 

малоцінні та швидкозношувані предмети; поточні біологічні активи.  

Основні завдання обліку запасів полягають у своєчасному 

документуванні операцій з руху запасів; оцінці запасів при їх надходженні і 

вибутті; періодичному уточненні вартості залишків запасів на складі і в 

незавершеному виробництві; проведенні інвентаризації запасів з метою 

виявлення непотрібних та таких, що втратили свою цінність; контролі за 

збереженістю і цільовим використанням запасів. 

Основними нормативними документами, які регулюють питання обліку 

запасів є: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» №№ 996-XIV, зі змінами та доповненнями; Податковий кодекс 

України; П(С)БО № 9«Запаси»; П(С)БО №16 «Витрати»; Методичні 

рекомендації з бухгалтерського обліку запасів №2 від 10.01.07р.; Інструкція 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена 

наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291; МСБО 2 "Запаси"; 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. 

Паливо надходить на підприємство в основному від постачальників, 

взаємовідносини з якими регулюються на підставі договорів постачання. На 

матеріали, придбані у постачальників, одержують розрахункові документи 

(рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, 

вантажні митні декларації, податкові накладні). Для одержання виробничих 

запасів зі складу постачальника уповноваженій особі (експедитору) в 

бухгалтерії виписується довіреність (ф. М-2), що підписується керівником, 

головним бухгалтером підприємства і засвідчується печаткою господарства.  

http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-30-listopada-1999-r-291?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-30-listopada-1999-r-291?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-30-listopada-1999-r-291?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-2-zapasy
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-24-travnya-1995-r-88?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-24-travnya-1995-r-88?app_id=23
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Переміщення з одного складу (чи комори) до іншого та відпуск 

виробничих запасів оформляють накладною або лімітно-забірною картою. 

Разова видача палива зі складу проводиться на підставі Накладної 

(внутрішньогосподарського призначення). При систематичному відпуску 

виробничих запасів на виробничі потреби застосовують «Лімітно-забірні 

карти на одержання матеріальних цінностей».  

У Івано-Франківській філії ДП «Центр сертифікації та експертизи 

насіння і садивного матеріалу» для відпуску паливно-мастильних матеріалів 

(бензин А-92, дизпаливо, масло, олива, тосол) використовують лімітно-

забірні картки на одержання матеріальних цінностей, а  фактичні витрати 

нафтопродуктів визначають на основі «Подорожніх листів вантажного 

автомобіля» (ф. № 2), «Облікових листів тракториста-машиніста» (ф. № 67), 

«Подорожніх листів легкового автомобіля» (ф. № 3) та ін., дані з яких 

заносять у накопичувальні відомості обліку використання машинно-

тракторного парку або накопичувальні відомості обліку роботи вантажного 

автотранспорту. 

Запаси на підприємствах зберігаються у спеціалізованих та інших 

місцях (склади, комори) зберігання. Приймання, зберігання, відпуск та облік 

запасів в місцях їх зберігання здійснює матеріально відповідальна особа. 

Кількісно-сортовий облік матеріалів на складах ведеться матеріально 

відповідальними особами в книгах складського обліку (на картках) ф. № М-

17 тільки за кількістю.  

У Івано-Франківській філії ДП «Центр сертифікації та експертизи 

насіння і садивного матеріалу» застосовують для кількісного обліку палива 

Книгу складського обліку. Щомісяця матеріально відповідальна особа на 

підставі первинних документів складає Звіт про рух матеріальних цінностей 

у двох примірниках і подає його в бухгалтерію разом із документами, що 

підтверджують надходження та витрачання палива. Приймаючи звіти, 

працівники бухгалтерії перевіряють правильність їх складання, таксують і 

визначають суми обігу і залишків у грошовому вираженні. 

Для обліку палива у Івано-Франківській філії ДП «Центр сертифікації 

та експертизи насіння і садивного матеріалу» використовують рахунок 

20«Виробничі запаси», субрахунок 203 «Паливо». За дебетом субрахунку 

203“Паливо” відображаються надходження палива на підприємство, його 

дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво, відпуск (передача) на 

сторону, уцінка.  

Аналітичний облік ведуть по субрахунку 203 «Паливо» у Книзі 

складського обліку і у Звіті про рух матеріальних цінностей. Синтетичний 

облік ведуть у Журналі-ордері № 5 А с.- г. та в Головній книзі.  В кінці 

кожного місяця чи за будь-який інший проміжок часу бухгалтер має 

можливість проаналізувати рух палива підприємства, за допомогою програми 

1С«Підприємство», сформувавши оборотну відомість  по  рахунках 203.  
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Згідно оборотно-сальдової відомості залишок палива на початок місяця 

становив – 137 386,27 грн. (початкове сальдо), за місяць на підприємство 

надійшло палива – 69162,00 грн. (оборот по Дебету), за місяць витрачено 

палива – 79341,10 грн. (оборот по Кредиту), залишок палива на кінець місяця 

становить – 127207,17 грн. (кінцеве сальдо). 

Згідно Наказу про облікову політику у Івано-Франківській філії ДП 

«Центру сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» для 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності проводять інвентаризацію. Інвентаризацію палива проводять станом 

на 01 жовтня. Для проведення інвентаризації на підприємстві створюється 

постійно діюча інвентаризаційна комісія. Склад постійно діючої 

інвентаризаційної комісії підприємства затверджується наказом по 

підприємству.  

Інвентаризація ПММ – це перевірка і документальне підтвердження їх 

наявності, використання та списання. Проведення інвентаризації ПММ є 

обов’язковим: перед складанням річної фінансової звітності; у разі зміни 

матеріально-відповідальних осіб; у разі встановлення фактів крадіжок або 

зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в 

обсязі, визначеному керівником підприємства. Результати інвентаризації 

оформляють за допомогою Акта інвентаризації обсягів залишку пального, у 

якому зазначаються обсяги залишку пального. 

Висновки. Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та 

ефективного їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо 

виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для 

цього необхідно здійснювати систематичний облік, а також ефективності 

використання виробничих запасів.  

 

Бібліографічний список 

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ 

Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року №2. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань 

і господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України. 

3. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ 

Міністерства фінансів України, зі змінами та доповненнями. 

4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” № 996-XIV, зі змінами та доповненнями. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ  

У ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» 

 

Вступ. Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність 

сільськогосподарські підприємства вступають в розрахункові 

взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і особами. Ці 

розрахунки пов'язані з формуванням основних і оборотних засобів, 

реалізацією виробленої продукції і наданих послуг, з розподілом прибутку, 

розрахунками з фінансовими органами і органами соціального страхування і 

соціального забезпечення.  

Результати дослідження. ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» як 

юридична особа було створено у 2017 році. Головною спеціалізацією 

являється продаж продукції тваринництва та продукції рослинництва. Мета 

створення товариства – отримання прибутку шляхом найбільш повного 

задоволення потреб громадян, підприємств сільськогосподарською 

продукцією. 

ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття»  веде розрахунки з різними 

організаціями, від яких отримує послуги (в т.ч. комунальні), продукти 

харчування, медикаменти, основні засоби та інші матеріальні цінності, що 

необхідні для функціонування підприємства. Всі ці операції обліковуються 

як розрахунки з різними дебіторами та кредиторами. 

Кредиторська заборгованість - це зобов'язання установи перед іншими 

юридичними та фізичними особами щодо сплати їм заборгованості за вже 

отримані матеріальні цінності, роботи чи послуги. 

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив установи, що 

виникає унаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, 

серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов 

угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт чи послуг. 

Попередня оплата - оплата товарів (робіт чи послуг) готових до 

відвантаження (надання) установі після отримання платежу відповідно до 

чинного законодавства. 

Усі господарські відносини установи з постачальниками товарів (робіт 

та послуг) оформляється договорами, форми і порядок укладення яких 

регулюється Цивільним кодексом.  

Основними завданнями бухгалтерського обліку розрахункових 

операцій є: дотримання встановлених правил розрахункових відносин; 
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своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій; своєчасне і 

достовірне ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків; 

своєчасне відображення розрахункових операцій у податковому обліку; 

своєчасне взаємне звіряння розрахунків з дебіторами і кредиторами; 

недопущення нереальної дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Основними нормативно-правовими документами, що регламентують 

облік розрахунків з покупцями і замовниками  та використовує ТОВ 

«Агрокомпанія Прикарпаття є: Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» №996-ХYI [1]; П(С)БО №10 «Дебіторська 

заборгованість» [2]; Інструкція про використання Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій №291 [3]; Методичні рекомендації щодо 

застосування регістрів журнально-ордерної форми ведення обліку для 

сільськогосподарських підприємств №390 від 04.06. 2009р. [4] 

На підприємстві ТОВ «Агрокомпанії Прикарпаття»  господарські 

операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і 

безперервного документування. Записи в облікових регістрах щодо обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками проводять на підставі первинних 

документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку. 

Первинні документи  складаються в момент проведення кожної 

господарської операції, або  якщо це можливо, то безпосередньо після  її 

завершення.  

Спочатку оформлюється договір купівлі - продажу цінностей (товарів, 

робіт, послуг) між підприємством - постачальником і підприємством  –

 покупцем. Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних 

цінностей на його адресу від постачальника виставляється «Рахунок-

фактура», в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням 

ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий 

рахунок підприємства - постачальника здійснюється за допомогою документа 

«Платіжне доручення». Підтвердженням здійснення оплати постачальника є 

виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства. 

Для отримання  у постачальника придбаних цінностей самовивозом, 

представнику підприємства - покупця повинна бути видана «Довіреність на 

одержання цінностей». Видача покупцю  із складу постачальника товарно-

матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа «Товарно-

транспортна накладна». Вантажі, які надходять на підприємство від 

постачальників, реєструють у «Журнал обліку вантажів, що надійшли». 

Записи у  «Картки складського обліку»  цінностей, що надійшли, 

здійснюються на підставі товарно-транспортних накладних». 
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Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників  на 

підприємстві ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» використовується рахунок 

36 «Розрахунки  з покупцями та замовниками».  

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка 

включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори 

(обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та 

позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом - сума 

платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у 

касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунка відображає заборгованість 

покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги). За 

рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» на підприємстві 

застосовують такі субрахунки: 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями» [4].  

ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» співпрацює із такими покупцями: 

ТОВ «ГАЛИЧ ЕКОФРУКТ», ТОВ «Івано-Франківськцемент» , ТОВ «Дельта 

Сідз», ТОВ«Альфа Смарт Агро», ТОВ «Західна Агровиробнича Компанія», 

Фермерське Господарство «Ранок»,ТОВ «Райз-Схід». 

Аналітичний облік ведуть по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» ведуть за кожним покупцем та замовником окремо у Відомості 

№ 6.6. с.-г.  Синтетичний облік ведуть у Журналі-ордері № 6 с.- г. та в 

Головній книзі.  В кінці кожного місяця чи за будь-який інший проміжок 

часу бухгалтер має можливість переглянути стан розрахунків з покупцями і 

замовниками  підприємства, за допомогою програми 1С«Підприємство», 

сформувавши оборотну відомість  по  рахунках 36.  

Інвентаризація розрахунків з покупцями та замовниками полягає у 

виявленні за відповідними документами її залишків і ретельній перевірці 

обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках. Члени 

інвентаризаційної комісії встановлюють терміни виникнення дебіторської 

заборгованості, її реальність, осіб, винних у пропущенні термінів позовної 

давності, перевіряють вжиті заходи зі стягнення заборгованості. На рахунках 

обліку розрахунків  із дебіторами повинні залишатися виключно 

узгоджені суми, відображення в обліку неврегульованих сум не 

допускається. Реальність даних бухгалтерського  обліку про стан 

розрахунків підтверджується актами звірки. 

Перед початком інвентаризації підприємство ТОВ «Агрокомпанія 

Прикарпаття» усім дебіторам  повинно передати виписки про  їх 

заборгованість, що пред’являються 

інвентаризаційній комісії для  підтвердження реальності заборгованості. 

Підприємства-дебітори зобов’язані протягом десяти днів від дня отримання 

виписок підтвердити заборгованість або надати свої заперечення.  
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Висновки. Враховуючи вищесказане, можна констатувати, що 

бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками є одним з 

найбільш складних ділянок облікової роботи підприємства в силу: частої 

повторюваності даних операцій; великої різноманітності форм розрахунків; 

великої кількості контрагентів підприємства. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ   

У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЦЕНТРІ 

ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Вступ. Серед розрахункових операцій особливе місце займають 

розрахунки з підзвітними особами, які є на кожному підприємстві, незалежно 

від форми власності та галузі діяльності. Оскільки, операції по розрахунках з 

підзвітними особами, відображаються і в податковому, і в фінансовому 

обліку, то на них необхідно звернути особливу увагу. Щодо фінансового 

обліку — усі суми, які витрачені підзвітною особою і затверджені 

керівником включаються до витрат підприємства. Актуальність теми 

пов’язана із необхідністю видачі з каси готівки працівникам під звіт у 

процесі господарської діяльності на господарські витрати та службові 

відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з 

підзвітними особами. 
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Результати дослідження. Базою дослідження стану розрахунків з 

підзвітними особами виступив Івано-Франківський ОДЦЕСР, метою 

діяльності якого є забезпечення практичної реалізації вимог Закону України 

“Про охорону прав на сорти рослин”, інших законодавчих нормативно 

правових актів, наказів Мінагрополітики та державна науково-технічна 

експертиза сортів рослин. 

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за 

розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого 

населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 

постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок 

службового відрядження з основною діяльністю підприємства).  

Нормативними документами, які регулюють здійснення витрат на 

службові відрядження в межах країни та закордоном є: Кодекс законів про 

працю в Україні від 10.12.1971 № 322-VIII [1]; Податковий кодекс України 

від 02.12.2010 № 2755-VI [2],  Інструкція про службові відрядження в межах 

України та за кордон від 13.03.1998 р. №59 [3], Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011р. 

№98 [4].  

У Івано-Франківському обласному державному центрі експертизи 

сортів рослин направлення працівників установи здійснюється директором з 

оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення; назва 

установи, куди відряджається працівник, термін і мета відрядження. 

Граничні строки направлення працівників Івано-Франківського 

ОДЦЕСР — для  відрядження в загальному випадку не повинні 

перевищувати : відряджень у межах України — 30 календарних днів; — для 

відряджень за кордон — 60 календарних днів.  

Івано-Франківський ОДЦЕСР  є бюджетною установою, а тому розмір 

добових визначає постанова КМУ "Про суми та склад витрат на відрядження 

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 р. 

№ 98, тому у 2020 році – по Україні — 60 грн; – за кордон – залежно від 

країни відрядження суми у доларах США згідно додатку 1 до постанови № 

98. 

Після завершення відрядження працівник Івано-Франківського 

ОДЦЕСР звітує про кількість і напрями використання виданих на 

відрядження грошових коштів. Для цього він заповнює і подає Звіт про 

використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. До нього 

обов’язково мають бути додані оригінали документів, що підтверджують 
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суми понесених у зв’язку з відрядженням витрат. А також повертає суми 

надміру витрачених у відрядженні коштів (за наявності). 

Агроном 1-ї категорії Івано-Франківського ОДЦЕСР Збіглей Н.П., 

згідно з наказом керівника, була направлена у відрядження у м. Київ.  Після 

повернення з відрядження працівниця склала Звіт про використання коштів 

на відрядження або під звіт № 1 від 04.02.2019р. в сумі 3182,42 грн. До Звіту 

додані первинні документи, які  підтверджують здійснені витрати. Всього за 

звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 

04.02.2019р., відшкодуванню підлягає 3182,42 грн. 

Строк подання Звіту та повернення коштів залежить від способу 

розрахунків, а саме: у разі отримання готівки з каси залишок коштів 

необхідно повернути разом із поданням Звіту до закінчення 5-го робочого 

дня до каси або на рахунок установи. Відлік починається з наступного дня за 

датою прибуття працівника до місця постійної роботи; якщо 

працівник отримав готівку, застосовуючи платіжні картки, він подає Звіт і 

повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього 

банківського дня. 

Якщо ж фактичні витрати, підтверджені касовими 

документами, перевищують отриману у підзвіт суму, бухгалтерія реєструє 

дебіторську заборгованість перед працівником. У  Інструкції 

№59 передбачено, що виплата суми перевищення витрат має здійснюватися 

до закінчення третього банківського дня після затвердження 

керівником Звіту. Тому перед затвердженням Звіту керівником бухгалтер 

повинен ретельно перевірити підтвердні документи на їх відповідність 

вимогам Інструкції №59 і постанови № 98 та на достовірність [3]. 

 У Івано-Франківському ОДЦЕСР відображають розрахунки з виплати 

коштів на відрядження за спеціальним субрахунком 2116 «Дебіторська 

заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» ведеться облік 

розрахунків з працівниками суб’єкта державного сектора за виданий аванс на 

господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на 

господарські потреби або видатки на відрядження підзвітними особами 

відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту 

про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку 

авансу в касу відображається як зменшення такої заборгованості. 

Дані руху коштів за субрахунком 2116 «Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з підзвітними особами» переносяться до меморіального ордера 

№8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», 

який ведуть в розрізі КЕКВ та окремо за кожною підзвітною особою, а по 

закінченні кварталу підсумки заносяться в книгу “Журнал-головна”. 

Ревізуючи операції розрахунків за субрахунком 2116 «Дебіторська 

заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», необхідно 

перевірити: список підзвітних осіб; дотримання діючого порядку видачі 
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підзвітних сум на операційні та адміністративно-господарчі видатки, 

службові відрядження; своєчасність здачі авансових звітів про використання 

підзвітних сум і виконання завдань по службових відрядженнях; законність і 

доцільність проведених витрат та правильність оформлених виправдувальних 

документів та арифметичних підрахунків у них; правильність бухгалтерської 

кореспонденції рахунків щодо отримання і використання підзвітних сум; 

своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум. 

Ревізія розрахунків із підзвітними особами проводиться суцільним 

способом, її необхідно розпочинати з перевірки дотримання встановленого 

порядку видачі готівки в підзвіт. За даними аналітичного обліку субрахунку 

2116 необхідно встановити, чи не було випадків видачі авансів понад 

встановленого обсягу, а також видачі їх до повного розрахунку за раніше 

отриманими авансами, передачі авансів однією підзвітною особою іншій, 

прихованого авансування на особисті потреби тощо. Своєчасність здачі 

авансових звітів перевіряється шляхом зіставлення дати закінчення роботи з 

датою здачі звіту.  

Перевіряючи авансові звіти використання підзвітних сум на операційні 

і адміністративно-господарські витрати, насамперед слід з'ясувати, чи не 

можна оплатити такі витрати безготівковим способом та визначити 

законність і доцільність витрат. Разом з тим необхідно уважно вивчити 

документи, прикладені до авансових звітів на підтвердження проведених 

витрат, на оплату готівкою вантажно-розвантажувальних робіт та послуг, 

придбання матеріальних цінностей і т.п. При виникненні сумнівів щодо їх 

достовірності доцільно провести зустрічну звірку. 

Висновки. Щоб запобігти надмірного збільшення заборгованості за 

підприємством перед працівниками по розрахунках з підзвітними особами, у 

Івано-Франківському ОДЦЕСР  потрібно посилити контроль за розрахунками 

та вчасно погашати заборгованість. 
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                       РОЛЬ АУДИТУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Вступ. Аудит має досить давню історію. Перші незалежні аудитори 

з'явилися ще в XIX ст. в акціонерних компаніях Європи. 

Аудит це вид діяльності, що полягає в зборі й оцінці фактів, що 

стосуються функціонування і положення економічного об'єкта (самостійного 

господарського підрозділу) або стосуються інформації про такий стан і 

функціонуванні, і здійснюваний компетентною незалежною особою, яке, 

виходячи із встановлених критеріїв, виносить висновок якісній стороні цього 

функціонування.  

Отже, під аудитом розуміється незалежна перевірка і вираження думки 

про фінансову звітність підприємства. Головна мета аудиту полягає у 

визначенні достовірності та правдивості фінансової звітності суб'єкта 

перевірки, а також контроль за дотриманням клієнтом законів і норм 

господарського права і податкового законодавства. Потреба в послугах 

аудитора виникла в зв'язку з відокремленням інтересів тих, хто 

безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, 

менеджери), хто вкладає кошти в його діяльність (власники, акціонери, 

інвестори), а також держави як споживача інформації про результати 

діяльності підприємств. 

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність 

функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати 

наслідки прийняття економічних рішень. 

Ефективне управління підприємствами в Україні забезпечується 

функціонуванням системи внутрішнього контролю, найважливішим 

елементом якого є внутрішній аудит. У більшості українських підприємств, 

де створений відділ внутрішнього аудиту, його функції на сучасному етапі 

обмежуються контролем правильності ведення бухгалтерського обліку і 

відповідності вимогам зовнішніх і внутрішніх нормативних документів, а 

також здійсненням комплексних перевірок філій. Разом з тим в сучасній 

світовій практиці склалося значно ширше розуміння цілей внутрішнього 

аудиту. Його головна місія нині визначається як сприяння підприємству в 

досягненні поставлених цілей шляхом усесторонньої оцінки внутрішніх 

систем управління, риски-менеджменту і контролю; надання рекомендацій 

по підвищенню їх ефективності. 
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Актуальність  полягає, перш за все, в тому, що колективні власники - 

акціонери, пайовики, а також кредитори не в змозі самостійно переконатися в 

тому, що всі операції підприємства, численні і найчастіше дуже складні, 

законні і правильно відображені у звітності, тому що вони звичайно не мають 

доступу до облікових записів і відповідного досвіду, а тому потребують 

послуг аудиторів. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, 

коли вона не є обов'язковою, безсумнівно, має важливе значення. 

 Результати дослідження. Становлення аудиту - процес досить 

тривалий. З часом здійснюються типи і цілі аудиторських перевірок. Звідси і 

визначення аудиту має бути досить ємним, щоб охопити всю широту завдань, 

які постають перед ним. Так, сьогодні існують спеціальні теорії, які 

визначають роль аудитора з точки зору різних груп зацікавлених 

користувачів. Деякі теорії носять "екзотичні" назви.  

Наприклад: 

- "поліцейська теорія" (або теорія "сторожового пса"), яка вважає, що 

роль аудитора полягає у перевірці фактичного існування і точності явищ в 

минулому; 

- теорія "підтвердження кредитоспроможності" зводить роль аудитора 

до встановлення кредитоспроможності підприємства на основі результатів 

бухгалтерської звітності; 

- теорія "модератора", згідно з якою аудитор виступає у якості 

посередника між різними сторонами; 

- "квазікритична теорія" - після збору доказів і складання думки 

аудитор робить висновок з урахуванням всіх обставин, які виникли; 

- "теорія агентів" - акціонери виступають у якості керівників, які 

назначають директорів для управління компанією - "агентів". 

Для того щоб закріпити свої позиції і не дозволити знизити заробітну 

платню, директора повинні надавати акціонерам звіти про свою діяльність. 

Цю функцію і виконують аудитори; 

- "теорія про роль аудитора як інструмента соціального контролю за 

веденням бухгалтерського обліку". 

Приведені теорії мають свої позитивні і негативні сторони. 

Аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та 

висловлення думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законності 

відображених господарських операцій. З ростом ринкових відносин потреби 

щодо аудиторських послуг зростають, а отже, розширюються рамки 

тлумачення аудиту. 

Згідно із законом України "Про аудиторську діяльність": "Аудит - 

перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 

України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 
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(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів".  
Для ефективного аудиту суттєвою є інформація. Якщо її пропуск,  або 

неправильне відображення може вплинути на економічне рішення 

користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. 

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), 

аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на 

його проведення". 

Р.Адамс, автор книги "основи аудиту" наводить класичне висловлення, 

що стосується аудиту: "Без аудиту нема надійності рахунків. Без надійності 

рахунків нема контролю. А без контролю що вартує влада". 

Аудит складався з наступних етапів: 

 збирання даних 

 перевірка даних 

 встановлення істинності даних 

 зіставлення (аналіз) 

 формулювання доказів 

 реєстрація доказів 

 складання звіту 

Висновки. Місія аудиту - зменшення рівня невизначеності, достатнього 

для прийняття управлінського рішення щодо предмету його (аудитора) 

професійного судження. Концептуально аудит - це совість сучасного бізнесу. 

Завдання - зробити своє професійне судження максимально адекватним 

фактичному стану речей, про які він виказує свою професійну думку. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ 

ФОРМУВАННЯХ 

 

Вступ.  Дослідження історії розвитку управлінського обліку дозволяє 

зробити висновок про його виникнення разом із бухгалтерським обліком, що 

характеризувався складанням калькуляцій. Надалі вимоги до управлінської 

інформації зумовили доповнення обліку іншими складовими як обліку так і 

управління, такими як нормування, контроль, аналіз, оцінка, звітність, 

планування. Це призвело до формування управлінського обліку, як такого, 

який на кожному етапі набував нового змісту. 

Результати дослідження. Важливою відмінністю управлінського 

обліку від бухгалтерського є відсутність одного єдиного стандарту: 

управлінський облік індивідуальний на кожному підприємстві, особливо 

аграрному. Кожне підприємство має свої цілі, пріоритети, інтереси, стратегії, 

цінності, традиції, культуру, які відрізняються від того ж набору атрибутів в 

інших підприємствах. У кожного аграрного підприємства свої особливості в 

управлінні бізнесом, організаційна структура, фінансова стратегія, політика 

ціноутворення, система розподілу і передачі відповідальності, партнери, 

проблеми, ринки збуту продукції. Тому немає такої сили, яка змогла б 

змусити більшість підприємств підкоритися якомусь одному стандарту в 

управлінні бізнесом. 

Управлінська звітність за сегментами виробничої діяльності залежить, 

насамперед від особливостей організації та технології виробництва даної 

галузі господарств, та повинна забезпечити точне обчислення собівартості 

продукції та контроль за доцільним і економним витрачанням коштів. 

Управлінський облік має забезпечити управління господарством системою 

облікової інформації про кількісні і якісні показники сільськогосподарської 

продукції, показувати рівень і величини витрат, місця зберігання, торгові 

витрати, перспективні шляхи реалізації продукції. 

Найважливішими завданнями управлінського обліку процесів 

реалізації продукції в сучасних умовах є: 

вибір оптимальних варіантів поставок за договорами продукції 

споживачам; 
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вільний продаж на ринку з можливим узагальненням в системі рахунків 

бухгалтерського обліку; 

організація управлінського обліку вартості реалізованої продукції, 

управлінського обліку витрат транспортування, навантаження і 

розвантаження за видами продукції; 

оперативне виявлення, документування відхилень від норм прямих 

транспортних витрат, навантажувальних і розвантажувальних робіт за 

видами продукції; 

впровадження системи рахунків, що відображають повну облікову 

інформацію про виконання договорів поставки з торговими організаціями; 

процес формування витрат на доставку продукції за договорами, 

відхилень і змін від них для подальшого контролю і визначення показників 

реалізаційної діяльності підприємств. 

Важливою умовою ведення управлінського обліку в ринкових умовах є 

наукове обґрунтування і вибір прогресивних методів управління. Одним з 

найважливіших завдань управлінського обліку для керівників аграрних 

підприємств повинно бути формування повної і достовірної облікової 

інформації про результати діяльності виробничих і функціональних 

підрозділів підприємств, необхідної для оперативного керівництва та 

управління, а також використання їх внутрішніх і зовнішніх резервів. 

Ведення управлінського обліку на підприємстві повинно бути теоретично 

обґрунтовано, методично виправдано і придатним до практичного 

використання. Науково обґрунтоване калькулювання фактичної собівартості 

сільськогосподарської продукції необхідно для визначення рентабельності та 

ефективності виробництва. 

Висновки. Дані, отримані на основі калькулювання, використовуються 

для аналізу рівня фактичної собівартості сільськогосподарської продукції та 

виявлення резервів її зниження, для організації управлінського обліку, 

встановлення цін на вироблену продукцію та оцінки фінансово-господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств. За допомогою правильного 

ведення управлінського обліку керівники аграрних підприємствах зможуть 

мінімізувати витрати на виробництво продукції й одержати максимально 

можливий рівень рентабельності або норми прибутку. 
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE JAKO CZYNNIK 

ROZWOJU GOSPODARKI REGIONU – UJĘCIE TEORETYCZNE 

 

Wstęp. Inwestycje zagraniczne są postrzegane jako jeden z najistotniejszych 

czynników innowacyjności, wzrostu i modernizacji gospodarki. Niestety, brak 

środków kapitałowych często uniemożliwia ich podejmowanie. Punktem wyjścia 

w budowie wzrostu gospodarczego jest wzrost podaży kapitału. Szansą na 

inwestycje, a zarazem modernizację i poprawę konkurencyjności gospodarki 

danego kraju daje napływający kapitał zagraniczny zwłaszcza w formie 

bezpośredniej.  

Wyniki badań.  BIZ według definicji opracowanej przez OCED, to nakłady 

kapitałowe rezydenta jednej gospodarki (bezpośredniego inwestora) poniesione w 

celu osiągniecia trwałego zaangażowania w przedsiębiorstwie będącym 

rezydentem innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Za 

przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania OCED uznaje takie 

przedsiębiorstwo zagraniczne, w którym inwestor dysponuje udziałem 

przynajmniej 10% akcji własnych lub głosów [6,s.108]. Cechą charakterystyczną 

BIZ jest to, że wiąże się ona nie tylko z transferem zasobów, ale także z przejęciem 

kontroli. Oznacza to, że filia nie tylko ma zobowiązanie finansowe wobec firmy-

matki, ale jest częścią tej samej struktury organizacyjnej [3, s.237]. BIZ obok 

zagranicznych kredytów bankowych i inwestycji portfelowych są zewnętrznym 

źródłem kapitału dla kraju przyjmującego. BIZ mogą mieć charakter inwestycji 

typu „greenfield” i „brownfield”.  

BIZ są tematem wciąż aktualnym i ważnym, gdyż uznawane są za jeden z 

najistotniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Ich obecność odgrywa 

znaczącą rolę w kształtowaniu rynku pracy, oraz pozytywnie wpływa na tworzenie 

nowych miejsc pracy. Kapitał zagraniczny przyczynia się do uzupełnienia 

niedoborów kapitałowych w gospodarce, oraz podniesienia jej efektywności [4, 

s.173, 177, 184]. BIZ stanowią niezbędny czynnik stabilizacji kursu walutowego 

РОЗДІЛ ІV 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
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oraz bilansu płatniczego. Wzrost inwestycji zagranicznych przyczynia się do 

przyspieszenia restrukturyzacji gospodarki, ożywienia rozwoju gospodarczego, 

podwyższenia konkurencyjności wielu gałęzi gospodarki, a także wpływa na 

rozwój eksportu [2, s.2-3]. 

Istotną rolę w rozwoju regionu odgrywają innowacje i ich dyfuzja. Są to 

czynniki, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionów oraz 

mniejszych jednostek terytorialnych. Dyfuzja nowych technologii służy 

modernizacji regionu. BIZ wpływają pozytywnie na poprawę konkurencyjności 

regionu poprzez realokację zasobów, innowacje, zdobycie nowych rynków, czy 

dostosowywanie struktury do zmian w gospodarce światowej. Dzięki przepływu 

kapitału zagraniczne przedsiębiorstwa dokonują transferu technologii, 

nowoczesnego zarządzania i kapitału intelektualnego. Ważnym elementem 

znaczenia BIZ dla rozwoju regionu jest ich wpływ na rozwój lokalnej działalności 

badawczo-rozwojowej. Rozwój ośrodków B+R, wzrost zapotrzebowania na usługi 

lokalnych ośrodków B+R, zwiększania zatrudnienia miejscowego personelu w 

wewnętrznych komórkach B+R, to jedne z najważniejszych korzyści dla regionu. 

Wprowadzanie innowacyjności, modernizacja, transfer technologii, szczególnie 

cenne są w regionach słabo rozwiniętych. Oprócz transferu technologii ważnym 

oddziaływaniem inwestycji zagranicznych na region przyjmujący jest stosowanie 

nowoczesnych modeli organizacji pracy i zarządzania. Przedsiębiorstwa z 

zagranicznym kapitałem wprowadzają nowoczesne modele zarządzania za pomocą 

najnowszych technik oraz procedur. To z kolei powoduje, że uzyskują przewagę 

nad firmami miejscowymi. Przedsiębiorstwa lokalne wprowadzają nowatorskie 

rozwiązania, co podnosi zdolność konkurencyjną regionów goszczących [7, s.348, 

352-353]. Oprócz roli katalizatora rozwoju i szybkiego wzrostu gospodarczego, 

BIZ stanowią ważny element w innych aspektach tj. zatrudnienie. Tworzą 

korzystne warunki zatrudnienia w przyjmujących regionach. Tworzone przez 

przedsiębiorstwa miejsca pracy, mogą promować rozwój i wzrost oraz zmniejszać 

ubóstwo. BIZ często tworzą nowe, korzystne warunki miejsc pracy. Pozwalają na 

rozpowszechnienie postępu technicznego poprzez transfer umiejętności, zwłaszcza 

poprzez nabycie nowych technik organizacyjnych i menadżerskich. Pomagają 

pobudzać wzrost w regionach słabo rozwiniętych, podwyższając poziom 

kwalifikacji pracowników, głównie poprzez zwiększenie konkurencyjności i 

eksportu. BIZ zajmują coraz ważniejsze miejsce w rozwoju gospodarczym, gdyż 

są istotnym środkiem finansowania rozwoju. Stanowią jedno z najważniejszych 

działań obrazujących globalizację gospodarczą [1, s.9, 11, 14]. BIZ uznawane są 

za ważny czynnik pobudzający rozwój gospodarczy. Dodatkowo mają pozytywny 

wpływ na zmianę struktury gospodarki, rynek pracy czy też potencjał innowacyjny 

przedsiębiorstwa. Dają wielokrotne korzyści związane ze wzrostem zatrudnienia       

i eksportu [8, s.183]. BIZ są najbardziej pożądanym przez kraje rodzajem 

inwestycji, bowiem oprócz wyżej wymienionych kwestii są ważną determinantą 

wzrostu gospodarczego. W wyniku napływu kapitału zagranicznego może nastąpić 
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poprawa zasobów krajowych oraz ich produktywności. Przyczynia się również do 

restrukturyzacji regionu. Udział BIZ w inwestycjach może spowodować wzrost 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ponieważ firmy zagraniczne muszą 

konkurować z przedsiębiorstwami lokalnymi o siłę roboczą. Obecność kapitału 

zagranicznego, wpływa pozytywnie na poziom dochodów własnych gmin, 

ponieważ z nich finansowana jest infrastruktura będąca ważną stymulantą dla 

kolejnych inwestycji.  Regiony o wysokim poziomie BIZ charakteryzują się 

wyższym wynagrodzeniem, wyższym PKB, oraz niższym poziomem bezrobocia 

[5, s.111, 114, 116, 119, 121-122]. 
Wnioski. Wychodząc z analizy rezultatów źródeł teoretycznych 

dotyczących BIZ podkreśla się ich ogromną rolę oraz znaczenie dla kraju 

przyjmującego. Należy jednak pamiętać, że istnieje także wiele zagrożeń 

wynikających z napływu tych inwestycji. Globalizacja gospodarki światowej oraz 

nasilająca się konkurencja na międzynarodowych rynkach spowodowała, że dużo 

krajów rozwijających się zabiega o przyciąganie z zagranicy strumieni kapitału w 

formie BIZ. Kapitał zagraniczny postrzegany jest jako jeden z najważniejszych 

czynników wzrostu, modernizacji i innowacyjności gospodarki. Konkurencyjność 

regionu można mierzyć poziomem zainwestowanego kapitału zagranicznego i 

wielkością ponoszonych nakładów na B+R. Dzięki przepływu kapitału, 

zagraniczne przedsiębiorstwa dokonują transferu technologii, nowoczesnego 

zarządzania i kapitału intelektualnego. Przepływowi kapitału towarzyszy przepływ 

know-how, wiedzy, ludzi i innych czynników rozwojowych. BIZ odgrywają ważną 

rolę w procesie transformacji gospodarki, a także w  kształtowaniu rynku pracy. 

Kapitał zagraniczny jest najważniejszym czynnikiem rozwoju regionalnego, gdyż 

znacząco oddziałuje na funkcjonowanie regionalnych struktur gospodarczych.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  АГРАРНОГО 

БІЗНЕСУ 
 

Вступ.  Становлення сучасного типу економіки в умовах сталого 

розвитку пов’язано із соціально відповідальною поведінкою суспільства, 

держави, бізнесу. Формування соціальної відповідальності аграрного сектору 

економіки є головним напрямом ефективного розвитку всіх рівнів 

функціонування, оскільки соціальна відповідальність окремого підприємства 

є прямо пропорційною соціальній відповідальності держави. Виходячи з 

того, що аграрний сектор є одним із пріоритетних напрямів розвитку країни, 

то стратегія соціальної відповідальності аграрного бізнесу покликана вивести 

Україну на найвищі світові рейтинги за економічними та соціальними 

показниками. Прагнення розвивати аграрний бізнес найбільш ефективним 

шляхом формують актуальність теми дослідження. 

Результати дослідження. Соціальна відповідальність аграрного 

бізнесу – це категорія, яка характеризує новий рівень розвитку бізнесу та 

сільськогосподарських підприємств,  яка  інтегрує  у  собі національну  

стратегію,  загальні  людські  цінності  та  етичну  поведінку  бізнес-

організацій, споживачів, працівників, органів влади, інститутів 

громадянського суспільства, науково-дослідницьких установ тощо.   

Царик  І.  М. вважає, що  соціальна  відповідальність  є  виразом  всієї 

багатоманітності соціально-економічних відносин у бізнесі, у т.ч. на рівні  

суб’єктів  господарювання  агросфери  та  узагальнений  вираз  усіх  форм 

відповідальності [4, с. 86].  

Згідно міжнародного стандарту  ISO-26000  «Керівництво  із  

соціальної  відповідальності»: «соціальна  відповідальність  –  це  

відповідальність  організацій  за  вплив  своїх рішень  та  дій  на  суспільство  

та  оточуюче  середовище,  що  реалізується  шляхом прозорої та етичної 

поведінки, яка узгоджується зi сталим розвитком, здоров’ям та добробутом 

суспільства; відповідає інтересам груп та заінтересованих осіб, чинній 

нормативній базі та відповідним міжнародним зобов’язанням та є 
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інтегрованою у діяльність  та  стратегії  розвитку  організації  або  компанії  

та  здійснюється  у повсякденній діяльності» [3]. 

Соціальна відповідальність бізнесу є певним визначеним рівнем 

добровільної безкорисної підтримки вирішення соціальних проблем з боку 

підприємця, що має місце поза вимогами державних органів. Нині у 

більшості  розвинених країн  світу підвищується увага до соціальних 

проблем як всередині, так і за межами підприємств, а розуміння значущості 

«морального» чинника в бізнесі стає запорукою ділового успіху. Світова 

практика застосування соціальної відповідальності свідчить не тільки про 

покращення власної репутації, а й про отримання прибутку від  збільшення  

лояльності  споживачів [2, с.63]. 

У нашій країні бізнес-середовище перебуває на шляху до втілення в 

життя сучасних вимог бізнесу, головним завданням якого має бути не стільки 

прибуток, а створення належних умов для сталого розвитку бізнесу, особливо 

його соціальної складової. Проте, в Україні процес формування соціальної 

відповідальності дещо відрізняється від інших країн, оскільки у розвинених 

країнах світу, під соціальною відповідальністю розуміють не тільки сплату 

податків, благодійництво, а й забезпечення населення необхідними 

продуктами харчування, які є якісними та безпечними для життя людини.  

Впровадження  заходів  з соціальної відповідальності в Україні  мають 

як зовнішні, так і внутрішні перешкоди. Так, до зовнішніх перешкод можна 

віднести політичну ситуацію в країні та недосконалість нормативно-правової 

бази,  а до внутрішньої – нестача коштів  і  часу,  невідпрацьований механізм  

впровадження соціальної  відповідальності,  недостатність  власного досвіду. 

Практика ведення бізнесу на основі концепції його «соціальної 

відповідальності» показує, що підприємство спроможне: прискорити темпи 

зростання, підвищити прибутковість; отримати доступ до «соціально 

відповідальних інвестицій»; покращити ділову репутацію, що дозволить 

сформувати нові групи споживачів; підвищити лояльність споживачів та 

реалізацію продукції; підвищити якість продукції тощо. Соціальні 

заохочувальні програми суттєво впливають на зростання іміджу 

підприємства як роботодавця. 

Застосування інтенсивних чинників виробництва – підвищення 

врожайності рослин; залучення інвестицій; підвищення продуктивності праці 

за рахунок підвищення кваліфікації працівників є запорукою успішної 

діяльності підприємства. Все частіше, орієнтуючись на міжнародні соціальні 

стандарти, аграрний бізнес долучається до соціальних чинників розвитку як 

суспільства, так і підприємства. Розвиток локальної соціальної 

відповідальності аграрних підприємств залежить від наявності ресурсів, місії 

та цінностей підприємства, розуміння та зацікавленості у веденні соціальної 

політики на підприємстві. 
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До найбільш суттєвих конкурентних переваг успішно впровадженої 

аграрним підприємством соціальної відповідальності Гребеннікова А.А. 

відносить [1]: 

- нарощування обсягів продажу та прибутків; 

- зростання інвестиційної привабливості; 

- удосконалення ризик-менеджменту та управлінського менеджменту; 

- оптимізація операційних процесів та зниження виробничих витрат; 

- підвищення продуктивності та якості; 

- зростання зацікавленості та відповідальності персоналу; 

- покращення репутації компанії, збільшення лояльності покупців; 

- поліпшення фінансової та економічної ефективності діяльності тощо. 

Невід’ємною особливістю успішної бізнес-стратегії аграрних 

підприємств є дотримання принципів соціальної відповідальності,таких як 

систематичність та цільова спрямованість, завдяки яким відбувається 

зміцнення  репутації  підприємства  та  мінімізація  негативних  наслідків  

кризових ситуацій. 

Якщо аграрне підприємство позиціонує себе як соціально 

відповідальне, то його діяльність повинна бути спрямована на збереження 

навколишнього середовища, відповідальне ставлення до працівників, 

відповідну політику за якість та безпеку сільськогосподарської продукції 

тощо.  

Основоположними  стимулами  впровадження  соціальної  

відповідальності для  аграрного бізнесу,  стало  б  зменшення  

адміністративного  тиску,  введення пільгового  оподаткування,   

затвердження програм соціального розвитку на рівні регіону.  

Висновки. Отже, соціальна відповідальність аграрного бізнесу 

формується як під впливом суспільства, так і самих підприємств, що 

прагнуть знайти свою нішу в конкурентному середовищі, збільшити кількість 

споживачів, зацікавити у співпраці потенційних партнерів та перспективних 

спеціалістів. Соціальна відповідальність агарного бізнесу може проявлятись 

різноманітними заходами, акціями, спонсорською допомогою, 

благодійництвом, проте найважливішим є те, що вона має приносити користь 

не лише суспільству,  місцевій  громаді,  працівникам,  а  й  безпосередньо  

виробникам продукції. 
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GLOBALIZACJA STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH –WADY I ZALETY 

 

Wstęp. Globalizacja jest pojęciem bardzo popularnym w ostatnich czasach. 

Nic dziwnego, że ciągle gdzieś się z nim spotykamy, czytamy w prasie 

ekonomicznej czy słyszymy w telewizji. Globalizacja współczesnej gospodarki jest 

faktem. Przez jednych traktowana jako rozwiązanie wszystkich problemów, przez 

innych określana mianem samego zła. Czym charakteryzuje się proces 

wzbudzający tak silne i skrajne emocje? Dlaczego często podmioty gospodarujące 

nie potrafią dostrzec i rozpoznać jego mechanizmów? Czy to, co dzieje się wokół 

to globalizacja, jej przesłanki, a może już skutki? To tylko kilka z wielu pytań, na 

które odpowiedzi wywołują spory między naukowcami, a których rozstrzygnięcie 

może mieć realny wpływ na przyszłość świata. 

Wyniki badań.  Myślę, iż na początek warto dokonać próby zdefiniowania 

terminu ,,globalizacja’’, choć jest to zadanie niewątpliwie niełatwe. Według jednej 

z definicji terminem „globalizacja” określa się najczęściej zjawiska gospodarcze, 

społeczne i polityczne o charakterze ogólnym, które zachodzą w świecie, a ich 

zasięg przekracza granice jednego kraju. Inna, której autorstwo przypisuje się R. 

Robertsonowi, stanowi, iż globalizacja to proces, poprzez który świat staje się w 

coraz większym stopniu jedynym wspólnym miejscem [2, s.2].  

O zjawisku globalizacji zaczęto mówić już w czasach pierwszych odkryć 

geograficznych, a więc pod koniec XVII wieku. Natomiast to wiek XX był czasem 

gdzie zaobserwowano najintensywniejsze jego oddziaływanie. W latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych omawiany proces zyskał na znaczeniu i od 

tego czasu stale jest badany i analizowany [3, s. 148]. 

http://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
270 

 

Jak słusznie zauważa T. Sporek, globalizacja niesie za sobą zarówno 

konsekwencje pozytywne jak i negatywne. Wpływa ona korzystnie na 

konkurencyjność kraju, pojawianie się nowych technologii, poszerzenie zasięgu 

dostępności informacji, swobodny przepływ kapitału, towarów i usług, a także 

rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dzięki temu odległe i różniące 

się od siebie regiony świata mogą się integrować. Niestety, wzrost gospodarczy 

państw jest nierównomierny, a dodatkowo zauważa się polaryzację, czyli 

występowanie państw charakteryzujących się bardzo wysokim poziomem rozwoju 

oraz państw o bardzo niskim poziomie. Słabo rozwinięte kraje są niemal 

wykluczane, dużo mniej skorzystają na postępie globalizacyjnym. Poprzez 

globalizację rozwija się także przestępczość w skali globalnej, zasięg chorób 

nieuleczanych, zastępowanie ludzkiej pracy maszynami oraz bankructwa małych 

przedsiębiorstw [5, s. 48-49]. 

Zwolennicy globalizacji uzasadniają swoje stanowisko następującymi jej 

zaletami : stwarza dogodne warunki do kooperacji ludzi różnych społeczeństw w 

tworzeniu programów ekonomicznych i prawnych,prowadzi do wydłużenia 

maksymalnej dożywalności na skutek umasowionej medycyny i profilaktyki, 

szybkiego rozprzestrzeniania się osiągnięć światowej kultury dzięki elektronicznej 

sieci informatycznej, umożliwia rozwój wielkich korporacji gospodarczych 

międzynarodowych i międzykontynentalnych, daje możliwość nieograniczonego 

transferu technologii i przepływu siły roboczej – możliwość – szansa na 

zwalczenie ubóstwa, upowszechnia proces globalnego komunikowania poprzez 

telekomunikację, telewizję satelitarną i Internet, dzięki globalizacji świat jest 

zjednoczony, bez wojen i granic [1]. 

Nie przez wszystkich globalizacja traktowana jest jako dobrodziejstwo i 

niejako środek na słabości społeczne i gospodarcze. Jej przeciwnicy formułują całą 

listę zagrożeń:    prowokowanie buntów i rewolucji światowych - globalny 

terroryzm,  narastanie nierówności społecznej wskutek nierównomiernej 

dystrybucji dóbr, usług i finansów, katastrofalne rozmiary zagrożeń 

środowiskowych w związku z rozwojem przemysłu i urbanizacji,  realna 

możliwość katastrofy lub wojny nuklearnej, szerzenie demoralizacji, głównie przez 

wszechobecne mass media, ubezwłasnowolnienie narodów,  niszczenie tradycji i 

religii - propagowanie „mieszanki” kulturowej,  promowanie sztucznego autorytetu 

„gwiazdy”, a nie prawdziwych wartości moralnych,   dominacja społeczeństwa 

konsumpcyjnego nad twórczym, „zmniejszenie się świata” - likwidacja geografii 

świata [1]. 

Krytycy przypisują globalizacji wspieranie materialistycznego stylu życia, 

dostosowywanie narodowego prawa do interesów korporacji, wzmacnianie pozycji 

ogólnonarodowego kapitału. Zwracają uwagę na występowanie „wędrówek” z 

ekonomicznych powodów, których następstwem są różnego typu napięcia 

społeczne. Podkreślają, iż w wyniku globalizacji wysoko rozwinięte państwa będą 

się szybko rozwijać, zaś państwa biedne przypuszczalnie będą stać w miejscu. 
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Wśród negatywnych cech globalizacji jej przeciwnicy wymieniają także:  

zagrożenie suwerenności państw ze strony instytucji finansowych oraz korporacji 

międzynarodowych,  niebezpieczeństwo degradacji naturalnego środowiska,  

możliwość zaniku ekonomicznej niezależności społeczeństw,  pogłębienie się 

przepaści między bogatymi a biednymi [4].  

Analizując szanse i zagrożenia towarzyszące globalizacji, można z całą 

pewnością stwierdzić, że nie jest to automatyczny, zbawczy proces we 

współczesnym świecie, którego finałem będzie idealny i bezkonfliktowy świat, 

idealne i efektywne gospodarki. Globalizacja może okazać się nie totalną 

integracją, lecz totalnym rozpadem. Obserwować narazie można ogólną 

dezorganizację życia społecznego, wzrost napięć i agresji [1]. 

Wnioski. Chyba każdy z nas zauważa obecnie każdego dnia skutki 

globalizacji gołym okiem. Niemal codziennie na naszych drogach zauważamy 

pochodzące z innych krajów pojazdy, żywimy się pokarmami transportowanymi 

do nas z odległych krajów, rozmawiamy przez sieć internetową ze znajomymi z 

całego świata, bądź też gramy z nimi w komputerowe gry. Wielu spośród młodych 

ludzi ma pozytywny stosunek do postępowania procesu globalizacji, gdyż dzięki 

niemu ma szanse na wyższy standard życia niż choćby ich rodzice czy dziadkowie. 

Czy jednak proces globalizacji przynosi same korzyści? Rzecz jasna nie. Ocena 

skutków procesu globalizacji stosunków ekonomicznych, szans i zagrożeń, 

wypływających z możliwości swobodnego przepływu towarów, kapitału czy 

technologii jest zróżnicowana. Efekty globalizacji zawsze są dwukierunkowe 

zarówno pozytywne jak i negatywne. Problem tkwi w ostatecznym saldzie 

kosztów i korzyści. Globalizacja stosunków ekonomicznych nie jest lekiem na całe 

zło. Kwestia, która ma istotne znaczenie dla rozwoju współczesnych gospodarek, 

to jak czerpać korzyści z globalizacji, unikając jednocześnie czyhających zagrożeń. 

Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu z pewnością nie wyczerpują 

ogromu zagadnień związanych z globalizacją, stanowią jedynie wycinek refleksji 

nad konsekwencjami tworzenia współzależnego rynku globalnego. Rozkład 

niekorzyści, wynikających z globalizacji zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i 

pomiędzy regionami, krajami jest bardzo zróżnicowany. Niezwykle istotnym 

problemem jest ocena oddziaływania globalizacji na stopień ubóstwa oraz ocena, 

czy dysproporcje oraz ubóstwo zmniejszają się czy zwiększają. Ja natomiast 

uważam, mimo wszystko, że jest to zjawisko w większym stopniu pozytywne, niż 

negatywne, gdyż dzięki niej żyjemy w dużo łatwiejszym świecie. Chociażby 

mamy dostęp do takich wynalazków, które niesamowicie upraszczają życie jak 

telefon czy Internet. Owszem, nie każdy kraj może z tego procesu skorzystać w 

takim stopniu jak państwa przodujące na świecie, ale myślę, że tempo postępu i 

ogrom możliwości, jakie daje globalizacja jest przeważającym atutem nad 

wszystkimi wadami. Dobrze było by gdyby udało się włączyć do tego procesu 

słabiej rozwinięte kraje i myślę, że taka koncepcja będzie stopniowo wdrażana  w 

życie. 
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РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Вступ. Біоекономіка  є однією із складових економічної діяльності, що 

враховує позитивний вплив біологічних процесів і поновлюваних біоресурсів 

на здоров'я населення, на процес економічного зростання і розвитку, а також 

як економіка, яка повністю ґрунтується на використанні відновлюваних 

джерелах енергії, кінцевих результатах біопроцесів і потенціалі 

екотехнологій для виробництва новітніх біопродуктів, отримання прибутку 

від їх реалізації та створення додаткових робочих місць. Поява і розвиток 

біоекономіки розглядається як альтернатива існуючим підходам до розвитку 

галузей економіки. 

Результати досліджень. Біоекономіка – це невід’ємна частина 

економіки, яка дає можливості підвищувати енергоефективність, рівень 

повторного використання відходів, розвивати відновлювану енергетику на 

основі біомаси, здійснювати екологізацію промислового сектора, 

підвищувати стійкість сільського господарства, виробляти нові продукти 

харчування тощо.  

Основними напрямками розвитку біоекономіки в аграрному секторі є:  

утилізація відходів (первинних і вторинних) сільськогосподарського 

http://zs-wolomin.edupage/
http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta
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виробництва; створення нових сортів рослин; розведення нових порід тварин; 

створення відновлюваних джерел енергії на основі біомаси; розвиток 

органічного землеробства; виробництво біодобрив; виробництво засобів 

біологічного захисту рослин. 

Ще однією важливою об’єктивною особливістю України є те, що в ній 

зосереджено значні площі так званих «солодких» чорноземів. У цьому 

криються ще одні об’єктивні конкурентні переваги української 

сільськогосподарської продукції перед продукцією інших країн. Науковці-

аграрії передбачають, що, увійшовши до ЄС і піднявши врожайність до його 

стандартів, Україна здатна зайняти лідерські позиції у світі за експортом 

продуктів харчування, біопродуктів, біопластику та органіки. 

На сучасному етапі розвитку біоекономіки в Україні особлива увага 

відводиться  екологізації та збереженню ресурсів. Біоекономіка як економіка 

сталого розвитку потребує  не тільки інвестицій чи  нових технологій, а 

екологічно орієнтованих новацій.  

В Україні основні стратегічні цілі щодо державної екологічної 

політики прописані у Законі України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» [2]. 

Дана стратегія екологізації передбачає: розробку і застосування 

природоохоронних технологій; досягнення Україною цілей сталого розвитку;  

ширше використання технологій утилізації відходів; розвиток інформаційних 

технологій та виробництво нових видів продукції; формування вимог до 

екологічного контролю вже існуючих технологій. 

Одним із напрямків розвитку біоекономіки в агарному секторі є 

розвиток органічного виробництва, яке останніми роками набирає швидких 

обертів у країнах Європейського Союзу. Така ситуація пов’язана з належною 

державною підтримкою господарств через субсидії. Україна має всі 

передумови для ефективного виробництва органічної продукції та певні 

конкурентні переваги і  перспективи інтегрування у світовий простір.  

Проведено аналіз кількості операторів органічного ринку в динаміці 

(рис. 1). Активізація  розвитку    виробництва  органічної продукції можлива 

за  рахунок:  збільшення площ  сільськогосподарських  угідь для  ведення  

органічного  землеробства; зниження  ризиків щодо вирощування органічної 

продукції;  стимулювання  товаровиробників, які займаються вирощуванням 

органічної продукції;  удосконалення  контролю  за  якістю органічної 

продукції; створення належної системи  сертифікації такої  продукції;  

сприяння  просуванню органічної  продукції  на ринках.   
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Рисунок 1. Аналіз кількості операторів органічного ринку в Україні* 

 *Джерело: побудовано за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

 

Розвиток біоекономіки потребує обов’язкової підтримки з боку 

держави. Державне регулювання розвитку біоекономіки полягає у фінансовій 

підтримці та в технічному регулюванні. Механізм державного регулювання 

розвитку біоекономіки  можна подати у декілька етапів: 1) визначення 

конкретних об’єктів регулювання  та їх цілей;   2)  виявлення  оптимальних  

методів  впливу  на  об’єкти  регулювання;  3) аналіз  інструментів  

регулювання; 4) визначення  сукупності необхідних ресурсів [1, с. 38]. 

Україна має всі передумови, достатній потенціал і ресурси, для 

ефективного розвитку біоекономіки, на що вказує  проведений нами SWOT–

аналіз розвитку біоекономіки (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 
164 175 182 

210 

426 

504 

617 

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

К
іл

ьк
іс

ть
 о

п
е

р
ат

о
р

ів
 о

р
га

н
іч

н
о

го
 р

и
н

ку
 

Роки 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
275 

 

Таблиця 1. SWOT-аналіз розвитку біоекономіки в аграрному секторі України 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

• вигідне географічне положення 

(окремих регіонів) 

• наявність відповідної освіти в галузі 

біотехнологій, біоенергетики; 

• значний потенціал 

сільськогосподарської біомаси; 

• високий рівень біорізноманіття з 

низьким негативним впливом на 

навколишнє середовище; 

• наявність достатньої кількості вільної 

робочої сили; 

• наявність висококваліфікованих кадрів 

та науковців; 

• виробництво органічної продукції. 

• низька зацікавленість держави і 

бізнесу з питань біотехнології; 

• відсутність національної стратегії 

розвитку біоекономіки; 

• недостатня кікість бізнес-структур в 

аграрному  секторі для розвитку 

біоекономіки; 

• низька частка аграрних підприємств, 

які виробляють інноваційні продукти 

на основі біотехнологій; 

• недостатньо розвинена 

інфраструктура; 

• нерозуміння ведення інноваційного 

менеджменту в галузі біотехнологій 

Можливості (O) Загрози (T) 

• якісна інноваційна культура, освіта та 

позитивні інституційні перетворення; 

• природно-ресурсний потенціал та його 

ефективність; 

• популяризація біотехнологій; 

• інвестиційна привабливість; 

• подальший розвиток біоенергетики; 

• зацікавленість населення в 

інноваційному розвитку; 

• використання сільськогосподарських 

угідь, виведених з обороту; 

• переробка біологічних відходів; 

• налагодження співпраці з зарубіжними 

країнами з питань розвитку  

біоекономіки. 

• недосконалість законодавчої бази; 

• дисбаланси в економічному розвитку; 

• стрімкий розвиток біоекономіки у 

світі; 

• висока конкуренція на світових 

ринках; 

• зростання кількості товарів-

замінників; 

• зростання цін на енергетичні ресурси; 

• міграція інтелектуального капіталу; 

• вивезення сировини з країни для 

промисловості інших країн; 

• недостатність фінансування  

біотехнологічних проектів. 

 

 

Висновки. Отже, Україна має значний потенціал для розвитку 

біоекономіки як системи відносин між суб’єктами господарювання, в тому 

числі й аграрного сектору і передбачає досягнення взаємодії між 

збільшенням валового виробництва сільськогосподарської продукції, 

підвищенням добробуту населення та  збереженням навколишнього 

природного середовища. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF ECONOMIC 

RELATIONS IN UKRAINE 

 

          Introduction. The development of economic relations is based on the 

continuous improvement of material and non-material production. Man naturally 

strives for a better life, which confirms in historical aspect the change of 

technological means of production (from the industrial to the post-industrial, 

information), constantly tries to reach the top of the development of all spheres, 

including human well-being. Ways to achieve excellence in economic relationships 

between business entities are different. Confirmation of the above is the 

considerable theoretical experience of scientists, who are often put into practice, 

where they were able to show their ability or inability to organize the economic life 

of the country. 

      Results of the research. Issues and factors that influence the formation and 

development of economic relations have received considerable attention in the 

scientific literature. Among the researches and publications on which the author 

relies, we can distinguish the works of such scientists: V. Basilevich, V. Zombart, 

M. Kovalenko, S. Mocherny, Y. Nikolenko, A. Sirko and others. Despite 

considerable improvements in this area, it remains open and needs further 

investigation of the nature and factors of development of economic relations. 

The economic activity of the state is realized through its functions as a result of a 

complex mechanism of interaction and struggle of interests of different segments 

of the population [1, p. 253]. Therefore, it remains an important task for the state to 

build a system of social behavior that would balance the interests of different 

economic entities and not lose its stability, since the economic system has different 

opportunities at each stage of its development. That is, the state coordinates the 

actions of individual business entities and directs them in the desired direction. 

Today, in the mixed economy, the economic functions of the state having a social 

orientation are becoming more and more widespread. Consider some of them: 

1. Ensuring the efficiency of the economy: development, adoption and 

organization of the implementation of economic legislation (the legal basis 

of entrepreneurship, taxation, crediting, etc.), ie the creation of an economic 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
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climate that would ensure the effective functioning of production, promotion 

of small and medium-sized enterprises, support for young and promising 

industries; ensuring the conditions of normal functioning of the market 

mechanism (demonopolization of the economy, intensification of 

competition, anti-inflation policy, support of public finances in a deficit-free 

state, etc.). 

2. Ensuring economic stability: smoothing out cyclical crises in the economy 

both at the macro level and within the country, ie, to eliminate fluctuations 

in the situation, sectoral imbalances, etc .; responsibility for economic 

growth, support for the rational structure of the national economy and the 

priority of domestic production, the solidity of the national currency, full 

employment, stable price levels and foreign economic equilibrium. 

3. Ensuring social justice: solving economic problems that the market 

mechanism is unable to solve or does not solve sufficiently effectively, it is 

important here that a fair distribution of income in society, creating 

conditions for self-realization, the introduction of social standards of living 

(living wage, guaranteed minimum wage, for providing the public with 

public goods, etc.) [2, p. 162; 17, p. 358; 4, p. 268]. 

        Conclusions. The variety of tasks that a state faces in a mixed economy can 

be expressed by its economic functions, which are derived from the above. In the 

literature there are many approaches to their classification and differentiation, 

among which are the following:  

1. Ensuring external and internal economic security. 

2. Compensation for the negative sides of the market. 

3. Conducting a sound fiscal policy. 

4. Development of basic research (especially those requiring significant 

funds, long payback periods and high risk, as well as new industries with 

uncertain prospects). 

5. Solving regional and environmental problems [1, p. 254; 3, p. 352]. 

     At the same time, all functions of the state are intertwined and comprehensively 

formulate economic policy, which is manifested in the mechanism of state 

regulation, which is complemented by market self-regulation. 

      Not only is the modern state involved in regulating the economy, it is now also 

acting as an independent economic entity. World practice proves that state 

ownership remains the core sector of the economy. Based on it, the state develops 

a policy of macro-regulation, forms a strategy for economic development of 

society, optimizes the structure of the national economy, which allows to 

determine its final orientation to man [1, p. 256]. 

      It should be noted that the national development characteristics of each country 

are determined by the economic and social policy of the government, which 

depends on a specific political orientation and a corresponding theoretical model of 

economic development, where the quality of state intervention in the economy, 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
278 

 

which is guaranteed by the high competence of the political elite in these issues, 

remains an important factor. And also their honesty towards all citizens. 

Accordingly, socio-economic relations should be based on a spiritual and moral 

imperative. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

НА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Вступ. В умовах формування інформаційного суспільства, що 

характеризується нестабільністю макро- і мікро- економічних факторів, 

одними з першочергових завдань стають формування та оцінка поточних 

перспективних можливостей підприємства, тобто його ресурсного потенціалу. 

Максимальне збалансування можливостей аграрних підприємств із 

потенціалом зовнішнього середовища є одним із першочергових завдань 

керівництва для досягнення запланованих задач з підвищення економічної 

ефективності, а також для виживання в умовах конкуренції сьогодні та в 

подальшому. 

 Результати дослідження. Умови інформаційного суспільства 

вимагають прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення 

обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, що 

передбачає ефективне використання усіх видів ресурсів підприємства, їх 

оптимальну структуру, від яких залежить фінансовий стан підприємства. У 

зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання формування 

ресурсного потенціалу підприємств з метою підвищення 
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конкурентоспроможності сільського господарства та національної економіки 

загалом. 

 Ресурсний потенціал є складною системою ресурсів виробництва, що 

знаходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності. Тому йому притаманні риси, 

властиві будь-якій системі. Перша з них – це  цілісність,  яка  означає, що всі 

елементи потенціалу служать загальній цілі, яка постає перед системою. 

Другою визначною рисою ресурсного потенціалу є складність. Вона 

виявляється в наявності декількох складових елементів, кожний з який є 

сукупністю окремих частин, які включають більш дрібні частини потенціалу. 

Використання в процесі планування й відтворення таких системних 

особливостей ресурсного потенціалу, як взаємозамінність його окремих 

елементів і збалансоване оптимальне співвідношення між ними, відкриває 

можливості створення господарської системи, що відрізняється максимальною 

продуктивністю і взаємодіючих між собою частин, що мають відносну 

самостійність і багатофункціональність.  

 Одним  із  складових  елементів  системи ресурсного потенціалу є земля. 

Вона активно впливає на процес виробництва, є його найважливішим 

складовим елементом, базою для органічного поєднання інших виробничих 

ресурсів. Рівень ресурсного потенціалу залежить не тільки від розміру і 

структури сільськогосподарських  угідь, але й значною мірою від економічної 

родючості землі, яка залучається до виробничого процесу. Водночас вона 

вимагає особливого підходу до організації її використання, оскільки, маючи 

обмежені розміри, є предметом конкуренції різних галузей господарського 

комплексу. 

 Основними ознаками та якісними параметрами інформаційного 

суспільства є особлива роль знань і побудованих на них технологій, 

домінування інформації, пришвидшення технічного прогресу, зменшення 

частки матеріального виробництва у сільськогосподарському виробництві, 

розвиток сфери послуг, підвищення якості життя сільського населення. 

Основним завданням розвитку інформаційного суспільства є сприяння на 

засадах широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологічних можливостей створенню інформації та знань, користуванню 

та обміну ними, виробленню товарів та наданню  послуг, 

реалізації повною мірою свого потенціалу, підвищенню якості свого життя і 

сталому розвитку країни  [1, c. 30]: Ресурсний потенціал та інформаційне 

суспільство є надзвичайно важливими економічними категоріями. Їх тісний 

причинно-наслідковий зв’язок виявляється за різними напрямами впливу. 

Так, вплив становлення інформаційного суспільства на формування 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств також є досить багатогранним і 

неоднозначним. Умовно його можна розподілити в розрізі основних ознак 

інформаційного суспільства (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Основні напрями впливу інформаційного суспільства на 

формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств 

Ознака 

інформаційного 

суспільства 

Вплив на ресурсний потенціал аграрних 

підприємств 

 

Зростання ролі 

інформації та знань 

– зростання значення рівня ресурсного потенціалу 

для ефективного розвитку аграрних підприємств; 

– підвищення вимог до особистісно-

кваліфікаційних характеристик економічно 

активного сільського населення 

 

Поширення 

інформаційних 

технологій 

– поширення нових форм конкурентної 

боротьби серед суб’єктів агропромислового 

комплексу; 

– зменшення потреби в робочій силі у кількісному 

аспекті через автоматизацію 

сільськогосподарського виробництва; 

– комп’ютеризація освіти, дистанційне навчання 

сільського населення 

Формування 

глобального 

інформаційного 

простору 

формування інформаційної мобільності населення 

Зростання частки 

інформаційних 

продуктів та послуг у 

валовому 

внутрішньому 

продукті 

– переважання в галузевій структурі 

нематеріальних форм аграрного виробництва; 

– виникнення нових видів економічної діяльності 

аграрних підприємств 

Комп’ютеризація, 

інформатизація через 

використання 

телефонного зв’язку, 

інтернет-зв’язку, 

телебачення тощо 

– створення більш сприятливих умов для реалізації 

економічного потенціалу аграрних підприємств; 

– створення більш сприятливих умов для соціально-

економічного зростання через більш вільний 

доступ до інформаційних ресурсів 

З іншого боку, вплив ресурсного потенціалу на розвиток інформаційного 

суспільства відображається такими тенденціями, як: 

– зміна векторів розвитку людства; 

– подальша еволюція суспільних, зокрема соціально-економічних, відносин; 

– визначення нових шляхів вирішення глобальних проблем людства; 

– поширення нанотехнологій, зокрема енергозберігаючих; 

– створення нових продуктів через диференціацію інноваційних підходів. 
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 Тому з метою забезпечення результативного процесу формування 

ресурсного потенціалу під час його організації необхідно враховувати 

сукупність факторів, що впливають на нього і водночас визначають його 

ефективність. Основними такими аспектами є екологічний, соціальний, 

економічний, виробничий та фінансовий, що виступають як невід’ємні 

елементи системи підвищення ефективності використання ресурсного 

потенціалу. 

Висновки. Проведений аналіз оцінки ефективності формування 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств дає підстави говорити про 

значні невикористані резерви збільшення виробництва продукції, 

підвищення її якості і, як наслідок, конкурентоспроможності на 

внутрішньому і зовнішньому ринках.  Необхідно визнати, що категорії 

ресурсного потенціалу та інформаційного суспільства сьогодні виступають 

базовими постулатами ефективного економічного розвитку та 

функціонування аграрних підприємств. Покращення економічної ситуації в 

сільському господарстві і забезпечення максимального використання його 

ресурсів можливі лише за умови раціонального використання потенціалу в 

умовах формування інформаційного суспільства на основі їх пропорційності 

і збалансованості. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ  ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙ В АГРАРНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ 

 

Вступ. Однією з актуальних проблем агропромислового комплексу 

України є інноваційний шлях розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 2021 рік може розпочати найшвидшу технологічну гонку в 

історії сільського господарства. Поєднання досягнень сучасної науки із 

штучним інтелектом та технологіями, можуть призвести до революційного 

ведення сільського господарства способами, про які тільки мріяли у фільмах. 

Результати дослідження. Впровадження технологій – 

безальтернативний варіант розвитку аграрного бізнесу. Майбутнє АПК 
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нерозривно пов’язане із автоматизацією всіх процесів. Уже сьогодні гіганти 

сфери АПК починають використовувати системи точного землеробства, 

проводити супутниковий моніторинг у онлайн-режимі, використовувати 

GPS-навігацію, картування, безпілотники, квадрокоптери, впроваджувати 

мережі метеостанцій, власні науково-дослідні центри.  

Експерти підкреслюють: родюча земля і сприятливий клімат вже не 

грають вирішальну роль у врожайності культур. В останні роки у світі зросла 

кількість мобільних додатків для аграріїв. Програми пишуть і українські 

айтішники. Їх рішення націлені на економію грошей і збільшення 

ефективності роботи підприємства[4]. 

Фермери продовжують витрачати великі кошти на насіння та добрива. 

Однак їм все ще бракує достовірної інформації, щодо вирішення питань: яке 

насіння придбати, скільки посадити та які добрива дадуть найкращий 

результат у різних регіонах? Ось тут приходить на допомогу штучний 

інтелект та машинне навчання.  

Штучний інтелект та інновації не будуть ліквідувати робочі місця 

фермерів, а лише, поліпшують їхні процеси та забезпечують їх більш 

ефективними способами виробництва, збирання та продажу основних 

культур. У 2019 році ринок штучного інтелекту у сільському господарстві 

оцінювався у 0,77 млрд доларів й очікується, що до 2025 року він 

досягне 2,47 млрд доларів [5]. 

Перспективними напрямами для розвитку агробізнесу стали екологічні 

проекти, спрямовані на збереження довкілля, переробку відходів та 

виготовлення органічної продукції. Здатність біологічного світу вирішувати 

виклики сучасного сільського господарства — активно використовується 

вченими.  Боротьба зі шкідниками та збільшення поживних речовин завдяки 

біопрепаратам — біологічні рішення, що швидко розвиваються навіть на 

звичайних полях. 

У доповіді Американської академії мікробіології підкреслили, що 

сільськогосподарські мікробні розчини можуть підвищити врожайність 

деяких культур на 20 % [2]. Вчені також вважають, що мікроорганізми 

можуть знизити потреби на пестициди та добрива на 20 % протягом 

наступних 20 років. 

Стверджувати, що аграрний комплекс України далекий від інновації, 

було би хибним. Хрестоматійний вже приклад застосування технологій в 

АПК – дрони. У сільському господарстві їх використовують для контролю 

застосування ресурсів, внесення добрив, спостереження посівів – 

агромоніторінгу полів, у результаті якого можна отримати вичерпну 

характеристику посівів аж до наявності бур'янів або потенціалу врожайності 

[1].  

Уже сьогодні компанії, що працюють на сході та півдні нашої країни, 

замислюються над потребою інвестувати в зрошення та новітні технології з 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ai-in-agriculture-market
https://www.asm.org/Academy/Academy
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вирощування посухостійких культур. До слова, британська компанія ED&F 

Man заявила нещодавно про плани інвестувати понад 60 млн доларів в 

іригаційні системи Херсонської та Миколаївської областей, аби забезпечити 

високу врожайність цукрових буряків у посушливих умовах. 

Однак, нажаль більшість українських сільгоспвиробників поки що 

лише стоїть на порозі впровадження інновацій. В Україні вирощують понад 

70 % з усіх видів сільськогосподарської продукції, якою торгують на 

світових біржах, при цьому лише десята частина агрокомпаній почала 

впроваджувати інновації в своїй роботі.  

Одна з головних причин — низька інформованість і погана взаємодія 

між новими стартапами і існуючим агробізнесом.  

Основними проблемами щодо спрямування аграрного сектору України 

в інноваційному векторі є наступні [3]:   

 не інноваційний менталітет населення України, зокрема 

державного апарату управління, підприємницької спільноти;   

 надмірне податкове навантаження не сприяє розвитку 

інноваційного підприємництва;  

 недостатнє інвестиційне забезпечення науково-технічної та 

інноваційної діяльності; 

 відсутність дієвих заходів та інструментів стимулювання 

інноваційної діяльності підприємництва, зокрема, сучасна система 

державних закупівель та замовлення, чинне законодавство не сприяють 

надходженню інноваційної продукції;  

 залучення лише окремих підприємств та організацій до 

інноваційного процесу; 

 слабкість організаційного та нормативного забезпечення 

розвитку суб’єктів господарювання в інноваційній сфері;   

 недостатній ступінь впровадження на підприємствах новітніх 

інформаційних технологій; 

 порівно невисока здатність підприємств до запозичення та 

освоєння, адаптації новітніх технологій;   

 низький рівень платоспроможного попиту на інновації;  низька 

частка якісної освіченості персоналу; 

 низький рівень захисту інтелектуальної власності, служб 

сертифікації інноваційної продукції 

Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві України – 

важливий напрям по нарощуванню конкурентних переваг, оскільки аграрна 

галузь економічно розвинутих країн поступово перетворюється в 

наукомістку галузь виробництва. 

Нині Європейський Союз здійснює стратегію ЄС під назвою «Горизонт 

2020», метою якої є просування інноваційного, сталого та інклюзивного 

зростання в усіх сферах економіки. Бюджет стратегії складає 3851 млрд євро, 
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або 5% від загального бюджету ЄС. У зазначеній стратегії поставлено 5 

ключових цільових завдань, які повинні бути досягнуті до кінця 2020 року. 

Стратегія «Горизонт 2020» передбачає створення системи європейського 

партнерства інновацій. Мета такого підходу полягає в генерації нових ідей і 

перетворенні існуючої системи неявних знань в цільові рішення. Такий 

підхід повинен не тільки стимулювати спільне створення інновацій і 

впровадження цих рішень у практику, а й прискорити поширення 

інноваційних ідей. Економічна привабливість Європейського Союзу для 

України полягає насамперед у можливості долучитися до високої культури 

ефективного ринкового господарювання і підняти до такого ж рівня власну 

економіку. 

Висновки. Отже, одним із перспективних напрямів розвитку аграрних 

підприємств України є використання інноваційних підходів до здійснення 

господарської діяльності в сільському господарстві. Впровадження 

інноваційних технологій в агросфері дасть Україні не тільки додаткові 

відсотки до ВВП, але і створить нові робочі місця. Крім того, це збільшить 

урожайність та зменшить витрати для агровиробників.  

Але поки Україна лише на початку цього шляху. Поки українська 

агросфера відстає в питанні застосування інноваційних технологій (за 

різними даними, близько 10-12 % розумних технологій використовуються в 

аграрному секторі України). 
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АГРОІННОВАЦІЇ – ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІТЬ 

Вступ. Основою стабільного зростання економіки країни, як і 

аграрного сектора зокрема, є інноваційна діяльність. У результаті 

інноваційної діяльності створюються інноваційні продукти, інноваційна 

продукція, а також інновації. Замовниками розробок агроінновацій для 

українських IT-фахівців у 90% випадків виступають іноземні інвестори. 

Якщо українські агрокомпанії не переглянуть своє ставлення до інновацій, 

вони будуть приречені на те, щоб постійно наздоганяти іноземних 

конкурентів у впровадженні нових технологій.  

Результати дослідження . На фоні загального розвитку українського 

IT-ринку українські розробники останніми роками все більше звертають 

увагу на такий популярний напрям, як розроблення аграрних інновацій. 

Сьогодні в Україні налічується близько 200 нових агростартапів, і близько 30 

із них уже стали успішними компаніями зі своєю базою клієнтів як в Україні, 

так і за кордоном. Серед них Kray Technologies, GrainTrack, eFarmer, Skok 

Agro, BIOsens, SmartEP, UAberry, AgroportEx, Tradomatic. При тому, що 

Україна наразі гостро потребує підвищення ефективності сільського 

господарства, розроблення інновацій в агросфері в українських програмістів 

замовляють аж ніяк не українські агрокомпанії, а іноземні інвестори. 

Специфіка застосування основних понять теорії інновацій до сільського 

господарства має свої характерні особливості, які полягають у вплітанні його 

технологічних процесів в процеси, що відбуваються в природному 

середовищі, в участі у виробництві живих організмів, які можуть також бути 

об’єктами інновацій. На думку О. Кот агроінноваціями слід вважати «... 

системні впровадження в аграрну сферу результатів науково-дослідницької 

роботи, що призводять до позитивних якісних та кількісних змін у 

характеристиці взаємозв’язків між біосферою та техносферою, а також 

поліпшують стан навколишнього середовища» [3, с. 32].О. Шпикуляк і М. 

Грицаєнко вважають, що «... агроінновація – це перетворення в аграрній 

сфері, метою яких є одержання різних видів ефектів на основі задоволення 

певних соціальних потреб для забезпечення продовольчої безпеки країни» [4, 

с. 16].Виходячи з вищенаведеного, агроінновація – це кінцевий результат 

системних впроваджень новацій в аграрну сферу (сорту рослин, порід 

тварин, технологій вирощування тощо), який привів до отримання 

економічного, соціологічного, екологічного ефекту і забезпечив процес 
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розширеного відтворення. . Інноваційна діяльність у ринкових умовах є 

вирішальним чинником ефективного розвитку й нарощування обсягів 

аграрного виробництва. Вона зумовлює якісні зміни технологій виробництва, 

суттєві зрушення в його структурі, переоцінку системи мотивації. 

Найбільшим попитом на ринку інноваційної продукції користуються нові 

високопродуктивні сорти й гібриди сільськогосподарських культур, породи 

племінних тварин і птиці, машини та механізми, знаряддя й устаткування, 

сучасні засоби організації виробництва та ін. Ринок інновацій, як свідчать 

результати його функціонування у розвинутих країнах, в основному виконує 

такі функції: забезпечення – задовольняє потреби учасників у реалізації й 

придбанні інноваційних продуктів; регулювання – оптимально формує попит 

і пропозицію на інноваційні продукти й інноваційні послуги, забезпечуючи їх 

раціональний розподіл між суб’єктами інноваційної діяльності та 

встановлюючи рівень цін на них; інформування – є посередником при 

розповсюдженні інформації між учасниками інноваційного процесу; 

стимулювання – сприяє створенню конкурентоспроможного інноваційного 

продукту, розширенню переліку інноваційних послуг і засобів їх здійснення. 

Ринок інновацій агропромислового виробництва формують наукові установи 

й освітні організації, комерційні підприємства, творчі колективи, окремі 

вчені та винахідники.  Покупцями інноваційного продукту виступають 

агропромислові підприємства різних організаційно-правових форм 

господарювання і форм власності. Для сільського господарства України 

проблема активізації інноваційних процесів набуває особливого значення. 

Інноваційні процеси в цій галузі мають певні особливості, пов’язані з її 

специфікою, а саме: наявністю живих організмів, сезонністю, підвищеними 

ризиками тощо. Тому саме в сільському господарстві, на відміну від інших 

галузей, розвиток інновацій відбувається повільніше, що вимагає 

застосування на державному рівні мотиваційних економічних інструментів. 

Активізація інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах 

– це впровадження у виробництво нових конкурентоспроможних технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції у рослинництві та 

тваринництві; застосування високопродуктивних порід у тваринництві та 

стійких до хвороб і несприятливих природо-кліматичних проявів сортів і 

гібридів рослин; біотехнологій, що дають змогу одержати нові високоякісні 

продукти з оздоровчим і профілактичним ефектом; застосування нових 

технічних засобів і технологій обробітку ґрунту, очищення та зберігання 

сировини; застосування енергозберігаючих технологій, екологічних 

інновацій, які відповідно дають змогу підвищити врожайність та 

продуктивність, мінімізувати втрати й підтримувати якісний стан 

навколишнього природного середовища. Ефективна інноваційна діяльність 

тісно взаємозв’язана з продовольчою безпекою держави. 
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Висновки. Інноваційна діяльність в аграрному секторі є різновидом 

підприємницької діяльності, тому в інноваціях мають бути зацікавлені 

насамперед сільськогосподарські товаровиробники. Інноваційна пасивність 

керівників і спеціалістів агропідприємств пов’язана значною мірою з вкрай 

незадовільними фінансовими можливостями, а також нездатністю значної 

частини управлінських кадрів адаптуватися до ринкових умов 

господарювання. Національна модель інноваційного розвитку в аграрній 

сфері має забезпечити об’єднання зусиль державних органів, установ, 

організацій, закладів науково-технічної сфери, підприємницького сектора 

економіки на користь прискореного використання досягнень науки і 

технологій з метою реалізації національних стратегічних інтересів, що буде 

предметом подальших наукових досліджень. 
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РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ 

  

Вступ. Історично мораторій на обіг земель сільськогосподарського 

призначення неодноразово продовжувався, востаннє ‒ до 01.01.2020 р. В 

реаліях постійної зміни його кінцевих строків та породженої цим правової 

невизначеності мораторій наразі сприймається як фактично необмежений. 

Основними підставами, якими керувався законодавець, вчергове 

продовжуючи мораторій, є вірогідність виникнення загрози національній і 

продовольчій безпеці та недопущення обезземелення українських громадян. 
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До зазначених підстав, які начебто стримують відкриття ринку землі, 

додаються гучні заяви противників скасування мораторію, які найчастіше 

аргументують свою позицію побоюванням надмірної концентрації землі в 

руках іноземців або осіб, які не мають інтересу в розвитку фермерської 

сфери, а також деградації землі внаслідок її неякісної обробки або взагалі 

через відсутність такої обробки. 

При цьому перехід до відкритого ринку землі можливий лише шляхом 

прийняття необхідного пакета законодавчих актів, які забезпечать 

поетапність та повну прозорість такого переходу. 

В ніч на 31 березня Верховна Рада України проголосувала за Закон 

України №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який з 1 липня 

2021 року має відкрити ринок землі в Україні.  

Результати дослідження. На сьогодні активно обговорюється питання 

продажу землі сільгосппризначення. За результатами соціологічного 

дослідження, думки людей з цього приводу розділилися фактично 

пропорційно. При цьому більшість українців все ж проти зняття мораторію 

на продаж землі. Це означає, що дане питання необхідно більш детально 

вивчати і не включати «турборежим» по його вирішенню. 

Більшість представників влади, аргументуючи позицію щодо 

вирішення питання продажу землі, вказують на те, що будьяка людина 

повинна мати можливість розпоряджатися своєю власністю, тому це право на 

відчуження потрібно відновити. Це звісно, дуже правильна позиція, проте до 

цієї проблематики не можна підходити формально або застосовувати 

аналогію. 

Спробую окреслити коло проблем. Отже: 
1. Відповідно до Конституції України, земля є власністю Українського 

народу. Якщо вона буде належати підприємствам, нехай і українським, проте 

бенефіціарами будуть іноземці, чи можна вважати, що земля залишається 

власністю нашого народу? А якщо власник змінить громадянство, як його 

зобов’язати відчужувати землю? Адже виходить, що ми, відновлюючи одне 

право, порушуватимемо інше, а саме: «змушуватимемо» людину продавати 

землю. 

2. Кожна людина, відповідно до Основного Закону України має право 

на отримання землі, проте більшість його не реалізувала. При цьому місцева 

влада вказує на неможливість такої реалізації у зв’язку з обмеженістю вільної 

землі. Водночас держава каже, що землі достатньо багато. Упевнений, що 

для проведення ринку землі потрібно вишукати можливість віддати кожному 

українцеві земельну ділянку, щоб кожен міг нею розпорядитися. Адже в нас 

усі рівні? Чому житель села має право на ділянку, а житель міста не має? 

Однак усі розуміють, що реалізувати це буде дуже складно. 

https://agropolit.com/zakonodavstvo/517-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-obigu-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya
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3. У далекому минулому виділення землі саме працівникам колгоспів 

було пов’язано з необхідністю збереження ведення сільського господарства. 

Таким чином, держава фактично надала можливість жителю села мати право 

обробляти землю або отримувати з неї систематичний дохід. У такий спосіб 

держава гарантувала всім українцям те, що ці землі будуть оброблятися і 

сільськогосподарські землі не зникнуть. Адже ці землі ‒ це наше багатство, 

яке потрібно цінувати, а не знищувати або продавати. 

4. Чому ми повинні дозволяти продавати те, чого людина не 

створювала? Наприклад, якщо людина хоче продати гараж, то вона його або 

побудувала, або купила, або отримала в дарунок, але в будь-якому випадку ‒ 

це нерухомість, яку хтось колись створив. Із землею інакше, оскільки вона 

вже була до появи людства. Крім іншого, за Конституцією ‒ це власність 

народу. Хто буде вносити зміни до Основного закону? Адже фактично 

розробка законопроектів про відчуження землі ‒ це фактично дії, які йдуть 

врозріз із Конституцією. 

5. Меседж влади в тому, щоб власник паю міг отримати гроші і вкласти 

їх кудись, куди захоче. Вибачте, але це смішно. Адже в далекі 90-ті ми вже 

вкладали свої ваучери, і до чого це призвело? Якщо власник паю продасть 

свої 3-4 гектари, отримає за них 1-2 тисячі доларів, то це не ті гроші, які 

допоможуть йому відкрити бізнес або вирішити стратегічні проблеми. Життя 

його від цього не стане кращим. Але ж ми ставимо саме таку мету, саме 

цього чекають усі українці. Тому продаж землі зараз може стати початком 

кінця існування життя в селі. 

6. Крім того, ніхто не замислюється, а як бути з орендарями, які вже 

орендують землю і термін закінчення оренди яких закінчується через 30-35 

років, оскільки останнім часом всі брали землю на 49 років? Адже зміна 

власника не змінює умови по оренді. Іншими словами, новий власник зможе 

тільки отримувати плату за оренду, а реально обробляти землю буде 

попередній орендар. Невже це проблема вирішена? 

З огляду на спірність ситуації, є непопулярна пропозиція, що всю 

землю необхідно зробити комунальною (в окремих випадках державною, на 

стратегічних об’єктах), тобто закріпити її за громадами. При цьому землі, які 

перебувають у власності громадян, переоформляються в їх постійне 

користування. Таким чином, ніяких порушень прав не відбувається, людина 

продовжує використовувати землю і ніхто інший на неї не претендує. При 

цьому, якщо людина захотіла продати своє житло, право постійного 

користування землею передається автоматично новому власнику житла. Що 

це дасть? По-перше, земля буде вважатися комунальною і місцева влада 

завжди зможе перевірити її цільове використання. 

Крім того, це дозволить вирішити питання самовільної забудови. 

Погодьтеся, сьогодні власник землі аргументує свою самовільну забудову 

тим, що це його земля і він що хоче, те й робить. Інспектора архітектурно-
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будівельної інспекції, як і інших представників контролюючих органів не 

пускає на територію обійстя, прикриваючись приватною власністю. Крім 

того, я вважаю, що за землю потрібно платити, оскільки наше багатство 

повинне приносити нам дохід. Мається на увазі, що місцева влада повинна 

встановлювати суму плати за землю протягом року, за аналогією з податком 

на нерухомість. При цьому, як і в ситуації з нерухомістю, повинні бути 

пільги. Наприклад: сім’я з 3-х чоловік має право на 5 соток землі кожен, які 

не обкладаються податком. Це те, що належить людині. Але в разі, якщо в 

людини ще є земля, або вона взяла в користування водойму чи лісопосадку, 

будь ласка, користуйтеся, але платіть в місцевий бюджет податок. Від цього 

використання землі стане ефективним, місцевий бюджет буде 

поповнюватися, а село розвиватися. 

Висновки.Дуже важливо думати не лише про сьогоднішних жителів 

сіл, а й про тих, хто далі житиме тут і розвивати його (село). Крім того, 

питання розпорядження землею повинні вирішувати не кілька чиновників, а 

Український народ, адже саме йому належить земля. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ В АГРОБІЗНЕСІ ТА ЇХ ВПЛИВ  

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Використання безпілотних літальних апаратів (дронів) у 

сільському господарстві, на сьогоднішній день, є одним з найбільш 

актуальних і перспективних напрямків застосування цієї технології. Вони 

дозволяють отримувати актуальну і ефективну інформацію тоді, коли вона 

вам необхідна. Крім того, накопичена за тривалий період інформація, 

дозволяє аналізувати процеси у виробництві сільськогосподарської 

продукції, що сприяє підвищенню ефективності роботи і отриманню 

більшого прибутку за відносно менші проміжки часу. 

Результати дослідження. Результати дослідження показують, що 

використання дронів у сільському господарстві потенційно може бути дуже 

широким. 

До сих пір основною перешкодою в сільському господарстві була 

велика площа оброблюваних земель і низька ефективність контролю за 

посівами. Сьогодні технологія безпілотних літальних апаратів пропонує 

велику різноманітність можливостей застосування за відносно низькою 

ціною. Крім того, дрони можуть бути інтегровані на всіх етапах виробництва. 

Це, зокрема: 

 спостереження за станом рослин на різних етапах їх розвитку: 

починаючи від контролю за сходами і закінчуючи оцінкою стану 

озимих на початку весняного відновлення вегетації. Це включає оцінку 

забур’яненості, оцінку розвитку рослин у різні фенологічні фази, 

моніторинг захворюваності та пошкодження шкідниками, оцінку 

забезпеченості рослин елементами живлення, насамперед азотом, 

контроль щодо потреби рослин у зрошенні, перевірку дозрівання та 

якості збирання врожаю; 

 контроль якості виконання технологічних операцій – обробітку ґрунту, 

сівби, зрошення, внесення добрив тощо; 

 спостереження за станом ґрунту – дані високоточних зйомок 

використовують для побудови ґрунтових карт, оцінки неоднорідності 

ґрунтового покриву за рівнем гумусу та забезпеченості елементами 

живлення, для моніторингу ґрунтових деградаційних процесів, що 
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активно розвиваються (ерозія, підтоплення, осолонцювання, 

засолення); 

 інвентаризація угідь; 

 спостереження за великою рогатою худобою. 

Отже, дрон як віддалений спостерігач дає змогу агроному бачити поля 

так би мовити «із середини», тобто те, що зазвичай закрито від 

безпосереднього спостереження. Маючи детальну інформацію про будь-яке 

поле, агроном може: 

 скорегувати кількість та час обробок і підживлень; 

 оптимізувати витрати насіннєвого матеріалу та агрохімікатів; 

 своєчасно спланувати пересівання частини площ у разі значних 

пошкоджень рослин; 

 оптимізувати витрати води на зрошуваних землях; 

 виявити та виправити недоліки проведення обробітку ґрунту, 

сівби чи збирання рослин. 

Додатковий прибуток від використання дронів складається з економії 

паливно-мастильних матеріалів, насіння та агрохімікатів, а також підвищення 

середньої врожайності сільськогосподарських культур за рахунок 

вирівнювання її по полю та своєчасної корекції проведення агрозаходів і 

попередження непродуктивних втрат врожаю. 

За даними, що поширюються постачальниками послуг, що надаються 

дронами, економія паливно-мастильних матеріалів, добрив та отрутохімікатів 

при правильному використанні даних зйомки з безпілотних літальних 

апаратів становить до 30 %, а економія насіннєвого матеріалу, в залежності 

від рельєфу, може сягати до 15 %. Досвідом фермерів свідчить, що завдяки 

застосуванню дронів підвищення врожаю становило в середньому до 10 %. 

Український ринок безпілотних технологій наразі тільки формується, 

проте вже за останні роки можна впевнено стверджувати, що попит на них є і 

він постійно зростає. І якщо кілька років тому безпілотниками цікавилися 

виключно великі підприємства, то сьогодні цей показник зростає і серед 

невеликих сільськогосподарських товаровиробників. Однак мало просто 

зафіксувати проблеми на полях за допомогою дронів, ці технології 

дозволяють зібрати дані і аналізувати ситуацію на посівах ще до початку 

настання проблемних ситуацій. 

Не зважаючи, на такі відносно якісні показники використання дронів, 

споживач, особливо, якщо він є власником дрібного агробізнесу,стикається з 

проблемою неможливості або/та небажання замовлення послуг 

дистанційного моніторингу. Вона виникає внаслідок наступних підпроблем: 

1) Недоведеність економічної доцільності пропозицій щодо 

дистанційного моніторингу. 

1) Аналіз пропозицій різноманітних компаній з послугами дистанційного 

моніторингу, показує, що всі вони навіть приблизно не вказують 
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можливий економічний ефект застосування послуг, що пропонують 

при тому що вартість послуг доволі висока для українського фермера, 

крім того більшість пропозицій щодо дистанційного моніторингу 

розраховані на крупного споживача, з мінімальними обсягами 

замовлення в декілька тисяч гектарів; 

2) Більшість пропозицій просуваються із розрахунком на вимоги точного 

землеробства, яке сьогодні в Україні має досить обмежене 

застосування, оскільки потребує додаткових суттєвих 

капіталовкладень. 

Отже, при всьому об’ємі пропозицій, для непідготовленого користувача 

так і лишається незрозумілим, навіщо йому дистанційний моніторинг, тому 

що економічна ефективність використання дронів не доведена. Проблема 

ускладнюється закритістю внутрішньої комерційної інформації холдингів, 

тобто навіть ті, хто вже можливо і має позитивний економічний досвід, не 

спішать ним ділитися. З іншого  боку, такий споживач, як контролюючі 

органи, сьогодні не зацікавлений у дронах, тому що їх діяльність не 

врегульована чинним законодавством. 

Ну і все ж таки варто розуміти, що безпілотні літальні апарати це 

тільки частина технологій точного землеробства, а вирішувати проблеми на 

полях потрібно комплексно і системно. 

Висновки. Отже, згідно проведених досліджень, загальна світова 

вартість ринку дронів, що використовуються у виробничій діяльності, 

оцінюється у 127 мільярдів доларів. В Україні ними користуються 

господарства із сукупним земельним банком понад 3 мільйони гектарів 

земельних угідь. Оскільки спеціальних аграрних безпілотних літальних 

апаратів в Україні не виробляють, їх імпортують. Зокрема, у 2017 р. сума 

імпорту безпілотних літальних апаратів становила більше 9 мільйонів 

доларів, проти 5 мільйонів у 2016 р. Це цілком зрозуміло, оскільки дрони в 

змозі швидко збирати і обробляти дані, що дозволить сільському 

господарству стати високотехнологічною галуззю, заснованою на точних 

розрахунках. 

Технологія безпілотних літальних апаратів пропонує велику 

різноманітність можливостей застосування за відносно низькою ціною. Тому, 

сьогодні, дрони можуть бути інтегровані на всіх етапах виробництва 

продукції у сільськогосподарських підприємствах, що значно підвищить 

ефективність їх діяльності. 
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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

 

Вступ. Безробіття виступає макроекономічною проблемою країни, є 

важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці та 

формується під впливом таких чинників: структурні зрушення в економіці, 

що призводять до масштабних змін у кількості попиту на робочу силу; 

зниження темпів економічного розвитку спричиняє зменшення кількості 

робочих місць, порушення збалансованості кількості працівників і кількості 

робочих місць; недостатній сукупний попит; інфляція викликає скорочення 

капітальних вкладень, зниження реальних доходів населення, що викликає 

збільшення пропозиції зі зменшенням попиту на робочу силу; 

співвідношення цін на чинники виробництва, яке веде до переважання 

працездатних технологій; сезонні коливання виробництва, що викликають 

зміни у попиті на робочу силу; науково-технічний прогрес, що збільшує 

диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили [6]. 

Результати дослідження. Наявність безробіття в суспільстві свідчить 

про неповне використання трудових ресурсів. Законом України «Про 

зайнятість населення» визначено, що «безробітними вважаються люди 

працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них причин, не 

мають заробітку, а також ті громадяни, що вперше виходять на ринок праці, 

зареєстровані в центрах зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до 

праці». На сьогодні в Україні прослідковується тенденція невідповідності 

кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, 

кількості найнятих робітників, які скористалися послугами служби 

зайнятості, та потребі у робочій силі. Гострою на сьогодні є проблема високої 

частки безробітних з вищою освітою в Україні. Так як виникає питання про 

раціональність державної політики щодо фінансування навчання такої 

великої кількості місць для різних спеціальностей у системі вищої освіти. 

Останнім часом також постійно загострюється ситуація з зайнятістю молоді в 

Україні, питома вага якої у загальній кількості безробітних досягла 30% [3]. 
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Основними причинами виникнення безробіття є: добровільне 

звільнення з метою пошуку більш сприятливого варіанта трудової діяльності; 

спад виробництва на підприємствах; зниження попиту на ряд професій та ін. 

Як повідомляє РБК-Україна, в Україні збільшилася кількість 

безробітних на 49,3 тисяч людей за один місяць. Згідно з оприлюдненим 

дослідженням, в грудні 2019-го в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 

тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж у листопаді – 288,9 тисяч. Також 

зменшилася кількість вакансій. У листопаді минулого року їх було 80,9 

тисяч, а в грудні стало на 27% менше, або на 59 тисяч. Індекс навантаження 

зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб. В Україні без 

роботи залишається більше жінок, ніж чоловіків. Наприклад, станом на 

кінець 2019 року 177,3 тисяч жінок і 160,9 тисяч чоловіків шукали роботу, з 

них: міського населення 176 тисяч осіб, сільського – 162,2 тисячі [1]. 

На жаль, на сьогоднішній день наша держава відома у світі як джерело 

постачання дешевої робочої сили. Але трудову міграцію українців скоріше 

можна назвати вимушеною. Важко навіть уявити, скільки б ще українців 

виїхало на заробітки, якби не існувало ніяких обмежень на шляху вимушеної 

трудової міграції, адже згідно із соціологічними опитуваннями, кожний 

третій економічно активний громадянин України висловив бажання податися 

на заробітки до країн близького та далекого зарубіжжя [2].  

Ступінь негативного впливу безробіття на стан у країні залежить від 

конкретних параметрів економічної ситуації. У результаті чого безробіття 

викликає такі негативні наслідки, як: масова дискваліфікація; посилення 

соціальної напруженості; зниження трудової активності; знецінення наслідків 

навчання; скорочення обсягів виробництва валового національного продукту; 

зростання витрат на соціальну допомогу безробітним; зниження податкових 

надходжень до державного бюджету [3]. 

З макроекономічної міркувань виділяють економічні та неекономічні 

наслідки безробіття, які проявляються як на індивідуальному, так і на 

суспільному рівні. Неекономічні наслідки безробіття – це психологічні, 

соціальні і політичні. На індивідуальному рівні неекономічні наслідки 

безробіття полягають у тому, що неможливість знайти роботу протягом 

тривалого періоду часу породжує почуття власної неповноцінності, 

призводить людей до психостресів, відчаю, нервових (аж до самогубства) і 

серцево-судинних захворювань, втрати друзів, розвалу сім'ї тощо. Втрата 

стабільного джерела доходу може штовхнути людину на злочин (крадіжку і 

навіть вбивство), асоціальну поведінку. А на рівні суспільства – це зростання 

соціальної напруженості аж до політичних переворотів. Не випадково 

американський президент Ф. Рузвельт, пояснюючи причину розробки і 

проведення ним політики «Нового курсу» для виходу з Великої депресії, 

головною проблемою якої було безробіття, писав, що тим самим він хотів 

«запобігти революції відчаю». Дійсно, військові перевороти і революції 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
296 

 

пов'язані, як правило, саме з високим рівнем соціальної та економічної 

нестабільності. Соціальними наслідками безробіття є також зростання рівня 

захворюваності та смертності в країні і рівня злочинності. До витрат 

безробіття слід віднести і ті, які несе суспільство у зв'язку з фінансуванням 

освіти, професійної підготовки і забезпечення певного рівня кваліфікації 

людям, які в результаті не в змозі їх застосувати, а отже, і окупити [5].  

Економічні наслідки безробіття на індивідуальному рівні полягають у 

втраті доходу або частини доходу в сьогоденні, а також у втраті кваліфікації 

(що особливо погано для людей новітніх професій) і тому зменшенні шансів 

знайти високооплачувану, престижну роботу, що обумовлює можливе 

зниження рівня доходу в майбутньому.  Безробіття несе прямі економічні 

витрати для всього суспільства. Коли частина людей залишається без роботи, 

це означає, що виробництво скорочується порівняно з обсягом, що міг бути 

досягнутий в умовах повної зайнятості. Згідно з оцінками експертів, 

збільшення безробіття на 1% призводить до втрати майже 2% обсягу річної 

продукції. На рівні суспільства в цілому ці наслідки полягають у 

недовиробленні ВНП, відставанні фактичного ВВП від потенційного.  

На мікрорівні безробіття є однією з головних причин зниження 

ефективності праці та виробництва в цілому, тобто погіршення якості 

продукції та зниження її конкурентоспроможності. Це пов'язано з тим, що 

окремі й достатньо значимі групи населення змушені погоджуватися на 

непрестижну, нецікаву для них роботу, що їм не до душі. Це породжує 

неефективну, неякісну працю, високу плинність кадрів. Більш того, за таких 

обставин неможливо сформувати стабільні виробничі колективи. 

Висновки. Отже, відсутність трудового джерела доходу та тривала 

соціальна допомога призводять до втрати самоповаги, моральних цінностей, 

розпаду сім’ї тощо. Ще Іоанн Павло ІІ говорив, що «безробіття – це не просто 

відсутність грошей у людини, це одна із форм її духовної смерті».  

Тому основні шляхи вирішення проблем безробіття мають включати 

цілу низку заходів, зокрема: приведення законодавства України у 

відповідність до міжнародних норм і принципів; запровадження механізмів 

захисту внутрішнього ринку праці; реалізацію Державної та регіональних 

програм зайнятості; сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих 

підприємств; зниження податків для підприємств за умови збереження 

робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників); 

забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та 

створення нових; створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу 

та підприємницької діяльності безробітних; надання державою пільгових 

кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві, які за 

розміром будуть дорівнювати зарплаті; легалізацію тіньової зайнятості [4]. 
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Вступ. Глобалізація ставить перед урядами більшості країн проблемні 

завдання пошуку нових форм та методів адаптації національного, 

економічного та політико-правового середовища. У період світової 

економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що 

активно впроваджують та використовують інноваційні технології. Залежність 

України від імпорту, значні масштаби якого створюють умови для вимивання 

коштів з економіки країни, знищують перспективу створення нових робочих 

місць та сприяння інноваційному розвитку. Становлення держави, як 

високотехнологічної конкурентоспроможної, неможливе без впровадження 

новітніх технологій в різні сфери діяльності. 

Результати дослідження. Необхідною складовою соціально-

економічного розвитку України є впровадження інновацій в різні галузі 

національної економіки. Важливого значення набуває інноваційне 

забезпечення аграрної сфери держави, так як Україна має сприятливі 

природні та кліматичні умови для розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Впровадження інновацій супроводжується низкою проблем, 

але саме за допомогою формування та реалізації інноваційного потенціалу 

http://www.ednist.info/news/96399
http://epi.cc.ua/posledstviya-bezrabotitsyi.html
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можна значно підвищити ефективність діяльності аграрного сектору. 

Базовою складовою здійснення інноваційної діяльності є інноваційний 

потенціал, який являє собою сукупність елементів, які необхідні для 

вирішення конкретних виробничих завдань та відображають готовність 

підприємства для їх рішення.  

Інноваційний потенціал підприємства виступає у якості одного із 

найважливіших компонентів загального економічного потенціалу. 

Інноваційний потенціал розглядають, як здатність до сприйняття ідей 

інновацій, можливість і економічна доцільність виробити і просувати 

інновації на ринку. Поклонський Ф.Ю. визначає інноваційний потенціал 

підприємства як здатність підприємства розробляти і впроваджувати 

нововведення у відповідності з необхідними якісними стандартами з метою 

адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Лапін Є.В. вважає, що 

інноваційний потенціал разом з інформаційним є складовими частинами 

інтелектуального потенціалу підприємства. Вони регулюють виробничі 

процеси, сприяють підвищенню продуктивності праці, ефективності 

використання предметів праці і енергетичних ресурсів, допомагають 

піднести рівень і ефективність технологій. 

Виділяють наступні базові складові елементи, необхідні для здійснення 

інноваційної діяльності:  

1) ринок – характеризує відповідність можливостей підприємства зовнішнім 

ринковим потребам інновацій, які формуються ринковим середовищем;  

2) ерудованість – визначає можливості до створення та прийняття ідей, 

задумів, новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, 

організаційних і управлінських рішень;  

3) працівники – визначається чисельністю персоналу, його розподілом за 

фаховою підготовкою, підрозділами на рівні, що відповідає сучасному 

розвитку науки та техніки;  

4) техніко-технологічна складова – показує здатність гнучкість та 

оперативність реагування виробничих потужностей підприємства потребам 

ринку;  

5) інформаційно-довідкова складова ‒ є показником інформаційної 

забезпеченості підприємства, ступінь повноти і точності інформації, 

необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень;  

6) взаємодія – визначає можливості приведення у відповідність 

різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного процесу (рівень 

надійності взаємодії з суб’єктами інноваційного процесу);  

7) дослідження – характеризує наявність запасу результатів науково-

дослідних робіт достатнього для утворення нових знань, можливість 

проведення досліджень з метою перевірки ідей інновацій і оцінки 

застосування інновацій у процесі виробництва нової продукції. 
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Проте підприємства повинні концентрувати увагу не тільки на 

внутрішніх справах, але й виявляти та враховувати у своїй діяльності вплив 

зовнішнього середовища. Інноваційний клімат (країни, регіону, 

підприємства) можна розглядати як всі фактори зовнішнього середовища, що 

впливають на інноваційний потенціал підприємства. Кожен із факторів прямо 

чи опосередковано може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив 

у певний період часу та за певних обставин, а також зумовлює появу нових 

можливостей для підприємства. Для ефективного управління інноваційним 

потенціалом підприємства керівництво повинне постійно відслідковувати 

зміни інноваційного клімату, а також систематично працювати над 

покращенням внутрішнього середовища на підприємстві. 

Нині більшість вітчизняних агропідприємств неспроможні виробляти 

високоякісну й конкурентоспроможну продукцію. Це є результатом таких 

негативних явищ як: застарілий машинно-тракторний парк, диспаритет цін на 

продукцію промисловості і сільського господарства, постійне зростання цін 

на паливо-мастильні матеріали, недосконала кредитно-фінансова система і 

законодавча база, обмеженість інформаційних ресурсів, втрата 

висококваліфікованих працівників тощо. Недостатнє забезпечення або 

забезпечення головним чином застарілими технікою і технологіями 

підприємств аграрно-промислового комплексу є причиною, внаслідок якої 

відбуваються руйнівні процеси в аграрній сфері.  

Ключовими перешкодами інноваційного розвитку агропромислового 

виробництва є обмеженість фінансово-кредитного забезпечення; дефіцит 

бюджетного фінансування; неузгодженість інструментів бюджетного й 

позабюджетного фінансування інновацій; певна монополізація ринку 

інновацій; низький рівень інноваційних розробок, що знижує можливості 

отримання бюджетних фінансів; низька платоспроможність 

товаровиробників, що потенційно потребують інноваційних розробок; 

неналежна якість новацій; недостатня мотивація товаровиробників до 

впровадження новацій, а також невизначені потенційні шляхи збуту 

інноваційної продукції; недостатня підготовка кадрів і обмеженість 

інформаційних ресурсів.  

Висновки. Активне впровадження інновацій суб’єктами 

господарювання на сучасному етапі розвитку є основним засобом підтримки 

високих темпів розвитку й досягнення необхідного рівня прибутковості. 

Успішне управління інноваційним потенціалом забезпечує високий рівень 

конкурентоспроможності підприємства, а отже, власне його існування. 

Високий рівень інноваційного потенціалу аграрних підприємств є 

фундаментом, який обумовлює можливість переходу до сталого розвитку 

АПК в Україні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Останніми роками світовий ринок органічної 

сільськогосподарської продукції демонструє доволі високі темпи зростання. 

Це пов’язано з постійним зростанням попиту на харчові продукти та 

непродовольчі товари, які вироблені без застосування штучних хімічних 

речовин та не шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. 

Продукція підприємств органічного сектору має потенційні та реальні 

можливості для задоволення зростаючої суспільної потреби на екологічно 

безпечний продукт. 

Так, як Україна має великий природний потенціал для розвитку 

сільського господарства та харчової галузі, актуальним є питання 

виробництва саме екологічно чистої (органічної) продукції. Але основною 

проблемою для споживачів залишається висока вартість такої продукції. 

Україна входить до двадцятки найбільших світових виробників екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції. Станом на кінець 2017 року в 

Україні налічувалося 289 тис. га сертифікованих земель та земель в 

перехідному статусі. Зважаючи на те, що в Україні 40 млн га с/г земель, що 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2015_1_6
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обробляються, органічна земля займає близько одного відсотка. Але об’єми 

органічного ринку та його експорту постійно зростають – 10-12% на рік. 

Результати дослідження.  До цілей Сталого розвитку на період до 

2030 року, які опубліковані Організацією Об’єднаних Націй, входить ціль № 

12 – відповідальне споживання та виробництво. Одним з важливих аспектів 

цілі є те, що до 2030 року більшість людей в усьому світі повинні бути 

проінформованими про сталий розвиток та способи життя в гармонії з 

природою. Компанії повинні пояснювати, де вони знаходяться в ланцюжку. 

Результатом буде збільшення попиту на прозорість: те, що в нашій їжі, звідки 

походить наш одяг, куди вкладаються наші гроші і який вид енергії ми 

використовуємо [1]. Це важливий елемент соціальної відповідальності 

бізнесу перед суспільством.        

У 2014 році вступив в силу Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [2]. Таким чином, 

на даний час в Україні існує система виробництва, сертифікації та контролю 

органічних продуктів, але однією із важливих причин, що гальмує розвиток 

цього ринку, є низька платоспроможність населення, оскільки органічні 

продукти набагато дорожчі за продукти, які виготовлені відповідно до 

стандартних технологій. Ринок органічної сільськогосподарської продукції 

може бути надзвичайно привабливим для потенційних інвесторів. У цілому в 

економічно розвинених країнах Європейського союзу (Німеччина, Франція, 

Бельгія та інших) або в Швейцарії 15-20% споживачів готові платити більше 

за екологічно чисті продукти або продукти без ГМО. Але специфічним у 

вирощуванні органічних продуктів є те, що існує дуже висока частка ручної і 

механізованої праці у витратах, а продуктивність культивування деяких з цих 

продуктів значно нижче, ніж існуючі агропромислові технології. Це 

призводить до значного збільшення цін на органічні продукти. 

споживання на одного громадянина України 0,67 євро органічної 

продукції на людину. Для порівняння – у ЄС середнє споживання органіки 

близько 40 євро на людину, у США – 117 євро. За даними щорічного 

збірника органічної статистики The World of Organic Agriculture, по світу в 

середньому – 11,3 євро на людину. [4]. 

За умови стимулювання розвитку органічного виробництва ми 

зможемо за 4-5 років вийти на рівень 2-3 євро на людину. Поки що органічна 

продукція – це нішева продукція, хоча на полицях майже кожного 

супермаркета органіка представлена. Вистачає молочних продуктів, круп 

органічних.   

Найбільше операторів органічної продукції у Києві та Київській 

області. Також це південь – Одеська та Херсонська області. Там здебільшого 

вирощують зернові культури. Взагалі, зернові складають більше 90% 

органічного експорту України – у ЄС. Потім, через країни ЄС, зерно через 
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хаби Голландії та Німеччини йде далі. У 2018 році було експортовано 276 тис 

тонн органічних зернових на 70 млн євро.  

На другому місці олійно-бобові – біля 35 тис тонн на 18,5 млн євро. На 

третьому місці – плодово-ягідні культури – малина, ожина, лохина. [4]. 

За результатами проведених досліджень, до проблем розвитку ринку 

органічної продукції можна віднести: – недосконалість нормативної бази (не 

повністю відповідає законодавству ЄС у сфері органічного виробництва, 

створює торгові бар’єри для виробників-експортерів, споживач не захищений 

від фальсифікату «органіки»; екологічні стандарти носять тільки 

рекомендаційний характер); – обмежений доступ на зовнішні ринки 

органічної продукції; – відсутність маркетингового досвіду підприємств з 

виробництва і реалізації органічної продукції; – слабкий розвиток 

внутрішньої інфраструктури тощо. Окрім того, є цілий ряд питань, які 

необхідно вирішувати для того, щоб органічне виробництво почало стрімко 

розвиватися. До таких питань належать: – адаптація міжнародного досвіду до 

українських умов та розробка стратегії та програм розвитку органічного 

ринку України; – створення сприятливих умов для залучення інвестиції в 

органічне сільське господарство; – підвищення обізнаності громадськості про 

органічну продукцію через інформаційні канали (державне телебачення, 

радіо, видавнича справа, сайти компаній тощо); – розвиток соціально 

відповідального маркетингу на підприємствах; – підтримка фермерів, які 

займаються органічним виробництвом (наприклад, субсидії, доступ до 

кредитів тощо); – розвиток стейкхолдерського підходу корпоративної 

соціальної відповідальності в частині органічного виробництва; – розвиток та 

захист добросовісної конкуренції серед українських виробників органічних 

продуктів, переробників і роздрібної торгівлі; – розвиток місцевих 

міжнародно акредитованих і визнаних лабораторій; – розробка органічних 

технологій виробництва продукції рослинництва, тваринництва, активне 

використання досягнень науково-технічного прогресу і нових біотехнологій, 

використання ресурсозберігаючих технологій для виробництва екологічно 

чистої продукції тощо. [1]. 

Висновки. Ринок органічної продукції в Україні пройшов період 

становлення. Наразі відбувається розвиток цього ринку. Щороку 

відбувається збільшення господарств, які займаються виробництвом 

органічної продукції, розширюються площі, задіяні під таким виробництвом. 

Одночасно зі збільшенням масштабів виробництва продукції зростає об’єм 

внутрішнього ринку. Для подальшого розвитку ринку органічної продукції 

необхідно: на місцевому рівні – розвивати кооперацію між підприємствами 

органічного землеробства та проводити популяризацію органічної продукції, 

а на загальнодержавному – проводити роботу щодо лібералізації міжнародної 

торгівлі та розвитку ефективної системи сертифікації виробництва. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
303 

 

Головний виклик для ринку органічної продукції України – вчасно 

адаптуватися до виробництва товарів з високою доданою вартістю – 

переробленої продукції – і активно просувати його як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринку. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АПК 

 

Вступ. У процесі освоєння інвестиційних проектів важливим аспектом 

є формування методичних підходів до оцінювання економічної ефективності 

вкладених інвестицій. Метою управління капітальними інвестиціями є вибір 

найефективніших інвестиційних проектів і забезпечення реалізації окремих 

інвестиційних програм. Функціонування інвестиційного механізму аграрних 

проектів має бути орієнтованим на дотримання балансу між ресурсними 

можливостями та перспективними напрямами їх розвитку, досягнення 

результатів стратегічного і тактичного розвитку інвестиційно-інноваційної 

діяльності та підвищення її ефективності, побудову гнучкої системи 

контролю за етапами інвестування в аграрні проекти. 

Результати дослідження. Особлива увага приділяється вибору 

інвестиційних проектів, що здійснюється на основі оцінки їх ефективності 

при забезпеченні послідовності проведення аналізу. Ефективність 

інвестиційних проектів оцінюється на основі таких принципів: 

перший – оцінка повернення інвестованого капіталу повинна 

здійснюватися на основі показника грошового потоку, який формується за 

рахунок сум чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі 

експлуатації інвестиційних проектів; 

другий – обов’язкове приведення до теперішньої вартості як 

інвестованого капіталу, так і сум грошового потоку;  

третій – вибір диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) у 

процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів. 

У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих з 

альтернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої 

ефективності. З метою отримання результатів такої оцінки за кожним з 

проектів, що розглядаються, має бути проведено відповідний фінансовий 

аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють між собою ефект та витрати за 

РОЗДІЛ V 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМ  

МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК 
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кожним проектом, що розглядається, з урахуванням рівня інвестиційних 

ризиків за ними. 

Існує значна кількість показників і методів визначення ефекту та 

витрат за інвестиційними проектами різних видів. Використання цих 

показників і методів передбачає, що в процесі розробки інвестиційного 

проекту вже проведено необхідні технологічні, маркетингові, організаційні 

та інші дослідження і складено капітальний бюджет за ним, який включає всі 

види необхідних інвестиційних витрат у кожному інтервалі часу. При цьому 

показники як доходів, так і витрат, які розглядаються в процесі фінансового 

аналізу інвестиційних проектів, повинні мати безпосереднє відношення до 

інвестиційного процесу[2].  

Інвестиційний процес аграрних проектів в цілому і реалізація окремих 

програм характеризуються як надходженням відповідних доходів, так і 

здійсненням інвестиційних витрат протягом окремих інтервалів часу. Якщо в 

певному інтервалі часу сума доходів, пов’язаних із реалізацією 

інвестиційного проекту, перевищує суму інвестиційних витрат, підприємство 

одержує чистий інвестиційний дохід або “позитивний грошовий потік”. 

Якщо ж в окремому інтервалі часу сума інвестиційних витрат більша, ніж 

сума отриманих доходів, то підприємство має так звані чисті інвестиційні 

витрати або “відлив грошових коштів”. Уся сукупність позитивних і 

відливних грошових потоків протягом періоду реалізації інвестиційного 

проекту має назву “чистий грошовий потік”. 

Однією з базових концепцій теорії фінансового аналізу інвестиційних 

проектів є оцінка вартості грошей у часі. Вона полягає в тому, що вартість 

певної суми грошей в інвестиційному процесі є функцією виникнення певних 

грошових доходів і витрат у часі. Кожна гривня, отримана сьогодні, коштує 

більше, ніж гривня, яку інвестор може отримати в інвестиційному процесі у 

будь-якому інтервалі часу наступного періоду. З цією базовою концепцією 

пов’язана необхідність проведення у фінансовому аналізі інвестиційних 

проектів процесів дисконтування (визначення теперішньої вартості) та 

нарощення (визначення майбутньої вартості грошових потоків у вигляді 

інвестиційних доходів і витрат) [1]. 

В умовах конкуренції при прийнятті рішень необхідно також 

враховувати фактори ризику і розраховувати показники ефективності 

використання капіталу на підставі чистих грошових потоків, що виникають у 

результаті реалізації інвестиційних проектів. У розвинених країнах 

накопичений значний досвід аналізу функціонування аграрних проектів і 

оцінки  ефективності використання капіталу, що направляється на просте й 

розширене відтворення виробничих фондів. 

Висновки. Ефективне функціонування аграрних проектів неможливе без 

ефективного розвитку інвестиційного процесу. Оцінювання ефективності 

інвестиційних проектів – один із головних елементів інвестиційного аналізу. 
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Помилка в оцінці ефективності здатна викликати значні фінансові ризики та 

втрати проекту. Щоб звести їх до мінімуму, необхідно вибирати найбільш 

об’єктивні методи визначення ефективності інвестиційних проектів. На 

передінвестиційній фазі аграрних проектів необхідно зважати на виявлені 

дослідниками основні проблеми, що мають місце в аграрній сфері, і 

максимально враховувати їхній вплив. 
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ПІДРИВНІ ІННОВАЦІЇ: ОСНОВНА ІДЕЯ ТА СФЕРА 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Вступ. Підривні інновації описують процес, за допомогою якого 

продукт або послуга спочатку захоплює незначну частку ринку - як правило, 

є менш дешевою і доступною, а потім невпинно, стрибкоподібно захоплює 

ринок, зрештою витісняючи встановлених конкурентів. 

Однак сам термін «підривні інновації» є також один із найбільш 

неправильно зрозумілих та неправильно застосовуваних термінів у бізнес-

лексиконі. Підривні інновації не є проривними технологіями, які роблять 

хороші продукти кращими; швидше це інновації, які роблять продукти та 

послуги більш доступними. Принципи підривних інновацій можуть бути 

корисними для усіх сфер суспільства, включаючи освіту.  

Результати досліджень. Концепцію підривних інновацій вперше 

описав у своїй книзі «Дилема інноватора» Клейтон М. Крістенсен - професор 

ділового адміністрування Гарвардської бізнес-школи Кім Б. Кларк. Його 

вважають одним із найкращих світових експертів з питань інновацій та 

зростання . У 2011 році журнал Forbes назвав Клейтона М. Крістенсена 

одним з найвпливовіших теоретиків бізнесу за останні 50 років. Сама книга 

«Дилема інноватора» у 1997 році отримала від авторитетного журналу The 

Economist звання однієї з шести найважливіших книг про бізнес, написаних 

коли-небудь. 
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Однак сам термін «підривні інновації» є також один із найбільш 

неправильно зрозумілих та неправильно застосовуваних термінів у бізнес-

лексиконі. Підривні інновації не є проривними технологіями, які роблять 

хороші продукти кращими; швидше це інновації, які роблять продукти та 

послуги більш доступними. Принципи підривних інновацій можуть бути 

корисними для усіх сфер суспільства, включаючи освіту.  

Розглянемо основну ідею підривних технологій: 

Підривні технології випереджають попит. Темпи прогресу, яких 

потребує або які здатен підхопити ринок, можуть відрізнятися від прогресу, 

який може запропонувати технологія. Це означає, що хоча сьогодні продукти 

можуть нашим споживачам видаватися непридатними (а це підривні 

технології), уже завтра вони можуть цілком задовольняти їхні потреби.  

Усвідомлюючи таку можливість, не слід очікувати, що наші споживачі 

приведуть нас до тих інновацій, які не потрібні їм зараз. 

Більше продукту – більше технологій. Упродовж життєвого циклу 

продукту основи конкуренції змінюються, а сам еволюційний цикл 

визначається явищем надлишку продуктивності, тобто умовами, за яких 

забезпечена технологією продуктивність перевищує фактичні потреби ринку. 

Досвід показує, що надлишок продуктивності відкриває двері для простіших, 

дешевших, зручніших (і майже завжди підривних) технологій. 

Головний ресурс – співробітники. Управління інноваціями 

віддзеркалює процедуру розподілу ресурсів: досягти успіху можуть 

інноваційні пропозиції, які отримують потрібні для їхньої реалізації людські 

ресурси. Натомість пропозиції, яким присвоюється (формально чи фактично) 

низький пріоритет, відчуватимуть брак ресурсів і матимуть невисокі шанси 

на успіх. 

Вдосконалення продукту – шлях до невдачі. Якщо один бік кожної 

інноваційної проблеми — розподіл ресурсів, то інший — відповідність ринку 

і технології. Регулярно надаючи своїм клієнтам дедалі більше кращих версій 

того, що, як вони кажуть, бажають, успішні компанії здобули відпрацьовану 

на практиці спроможність впроваджувати на ринок нові підсилювальні 

технології. Це цінна спроможність для управління підсилювальними 

інноваціями, але з неї небагато користі, коли маємо справу з підривними 

технологіями. 

Досвід показує, що успішніший підхід — знайти новий ринок, на якому 

цінують теперішні параметри підривної технології. Підривні технології треба 

зустрічати як маркетинговий, а не технологічний виклик. 

Підривні технології вимагають нових підходів. Спроможності 

організацій здебільшого набагато спеціалізованіші та закорінені у 

контекстах, ніж того хотілося б більшості менеджерів, а все тому, що вони 

розвиваються всередині мереж створення цінності. Звідси випливає, що 

організації спроможні виводити певні нові технології лише на певні ринки. 
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Вони не зможуть впровадити технологію на ринок в інший спосіб. 

Організації в змозі пережити невдачі в деяких площинах, та неспроможні 

вистояти після інших видів невдач. Вони здатні заробляти гроші за певного 

рівня прибутковості, і тільки так. 

Лідерство – не завжди умова успіху. Нерозумно беззастережно 

дотримуватися лише однієї технологічної стратегії і завжди бути або лідером, 

або послідовником. Компаніям слід застосовувати одні підходи до 

управління підривними технологіями і зовсім інші до управління 

підсилювальними технологіями. 

Натомість, з підсилювальними інноваціями дуже часто лідерство не є 

важливою передумовою досягнення успіху. Існують досить переконливі 

докази того, що компанії, які постійно та поступово вдосконалюють 

традиційні технології, досягають не гірших результатів за ті, які обрали 

стратегію далеких технологічних стрибків, що одразу забезпечують 

становище лідера галузі. 

Малі компанії мобільніші. Чи не найкращим захистом для невеликих 

фірм-новачків, які створюють нові ринки для підривних технологій, є те, що 

вони займаються чимсь, що просто не має жодного сенсу для визнаних 

лідерів. Попри наявність технологій, брендів, виробничу досконалість, 

управлінський досвід, розгалужені системи збуту та й просто гроші на 

рахунку, успішні компанії з класними менеджерами справді виснажувалися, 

роблячи те, що не відповідало їхній моделі отримання прибутку. 

Висновки. Темпи прогресу, які диктують умови функціонування 

сучасного ринкового середовища, можуть відрізнятись від прогресу, який 

пропонують новітні технології. Це означає, що хоча сьогодні інновації 

можуть видаватися непридатними (а це підривні інновації), уже завтра вони 

можуть цілком задовольняти наші потреби. 
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ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

 

Вступ. Роль комунікації в менеджменті важко переоцінити. Як відомо, 

основа будь-якого управління – спілкування. Вміння спілкуватися з 

підлеглими і правильно будувати з ними продуктивні трудові відносини, що 

призведуть до успішної роботи колективу – першочергова задача менеджера. 

Невміння спілкуватися є причиною майже усіх проблем в роботі 

підприємства. 

Робочий час менеджера передбачає різні види діяльності, але більшу 

частину свого часу він проводить у спілкуванні. Спілкування приймає різні 

форми та має різні види: наради, зустрічі, телефонні розмови, робота з 

електронною поштою тощо. 

Результати дослідження. Власне, комунікації супроводжують 

менеджера і наскрізь пронизують процеси планування, організації 

мотивування та контролю в фірмі. Саме тому організаційні комунікації 

називають сполучним процесом. 

Комунікація – це процес обміну інформацією в організації, 

характеристиками є суб'єкти (відправник і одержувач), спосіб та об'єкти 

комунікації (передана інформація).  

Можна виділити  4 основні елементи у процесі комунікації:  

- Відправник інформації – це індивід, який має на меті передати певну 

інформацію або досвід до інших людей. Для цього йому необхідно на основі 

власного розвитку та розуміння змісту інформації закодувати послання за 

допомогою слів, рисунків, графіків.  

- інформація (повідомлення) – наявне формулювання ідеї відправника для 

одержувача; 

- інформаційний канал – метод передачі повідомлення (вербальне 

повідомлення через особисту зустріч, дзвінок, або поштовий та електронний 

зв'язок); 

- одержувач інформації, який декодує отримане повідомлення та інтерпретує 

для себе його значення. 

Процес кодування та декодування повідомлення є найбільшим 

джерелом виникнення помилок при передачі інформації. Ланцюг зворотного 

зв'язку передбачає визначення повного або неповного порозуміння між 

відправником та одержувачем. Наявність зворотного зв'язку характеризує 
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переміщення інформації в обидва боки і є потужним засобом підвищення 

комунікації. Шум – фактор непорозуміння між відправником та 

одержувачем, в наслідок не вірного вибору методу кодування та декодування 

інформації. 

Комунікація на підприємстві виконує такі функції: 

– інформативна (здійснює передачу відомостей); 

– інтерактивна, або спонукальна (дозволяє впливати на настрій, поведінку 

співрозмовника); 

– організаційна (забезпечує взаємодію між людьми, розподіл функцій); 

– перцептивна (створює можливість сприйняття співрозмовника, 

взаєморозуміння); 

– експресивна (дозволяє порушити емоції або змінити характер емоційних 

переживань). 

В рамках організації можна виділити такі типи комунікацій: 

комунікації між організацією та зовнішнім середовищем; формальні 

комунікації; неформальні комунікації.        

  Комунікації між організацією та зовнішнім середовищем – це 

обмін інформацією зі споживачами, постачальниками, конкурентами, 

представниками органів влади. 

Формальні комунікації пересікають всю організацію у відповідності до 

командного ланцюга та структури організації.  Формальні комунікації 

бувають: 

– міжрівневі (вертикальні) комунікації – інформація, що передасться 

всередині організації з рівня на рівень у відповідності до вертикального 

поділу праці. В свою чергу вертикальні комунікації бувають висхідними та 

низхідними; 

– комунікації між відділами (горизонтальні) – обмін інформацією між 

відділами та між співробітниками відділів. 

Окрім вертикальних висхідних і низхідних та горизонтальних 

комунікацій виділяють також діагональні комунікації, які здійснюються між 

особами, які перебувають на різних рівнях ієрархії' (наприклад, між 

лінійними і штабними підрозділами, коли штабні служби керують 

виконанням певних функцій). Такі комунікації характерні також для зв'язків 

між лінійними підрозділами, якщо один з них є головним з певної функції. 

Неформальні комунікації – обмін інформацією, не пов'язаною з 

формальними організаційними питаннями між двома або більше людьми. 

Неформальні комунікації не передбачені організаційною структурою. 

Практика свідчить, що значна частина комунікацій здійснюється 

неформально, за допомогою незапланованих керівництвом способів. В теорії 

та практиці менеджменту зарубіжних країн часто використовується термін 

"grape-vipe" (виноградна лоза) – система розповсюдження чуток, неофіційних 
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даних. Особливо слід підкреслити, що неформальними каналами комунікацій 

передається значна частина достовірної інформації. 

Неформальна інформація буває досить корисною для доповнення 

інформації, отриманої через формальні канали комунікації. Ця інформація є 

цінною для керівника, однак не можна допускати, щоб система 

розповсюдження чуток виступала замінником формальних каналів 

комунікації. Кожен працівник апарату управління повинен пам'ятати, що він 

теж частково бере участь у розповсюдженні чуток (наприклад, мовчання у 

відповідь на запитання підлеглого – це теж реакція, яка інтерпретується 

відповідно підлеглими). 

Висновки. Отже, для впровадження оптимальних управлінських 

рішень менеджери повинні використовувати не тільки формальні, а й 

неформальні канали комунікацій, хоча останні не завжди піддаються впливу і 

контролю. Слід пам'ятати, що неформальні канали комунікацій – невід'ємна 

частина організації, і їх необхідно використовувати для досягнення 

формальних цілей. 

 

Бібліографічний список 

1. https://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/ (дата звернення 

01.04.2020) 

2.  http://tourlib.net/books_ukr/nechauk120.htm (дата звернення 02.04.2020) 

3.https://pidruchniki.com/85117/menedzhment/komunikatsiyi_upravlinni( дата 

звернення 22.03.2020) 

 

Насибова Р. Л. 

студентка 5-го курсу економічного факультету,  

Науковий керівник: Войнича Л. Й. 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого  

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ МЕНТАЛІТЕТОМ. ДЕТЕРМІНАНТИ МЕНТАЛІТЕТУ 

 

Вступ. Розглядаючи Україну як складну високорівневу систему, її 

можна теоретично розділити на окремі взаємопов’язані елементи, які 

утворюють постійно діючий механізм: грошово-кредитну систему, політичну 

систему, систему розподілу капіталу та низку інших. Зазначені підсистеми 

утворюють економічну систему, яка разом із культурними та історичними 

особливостями географічного регіону утворюють державу. 

Отже, об’єктивно необхідно розглянути внутрішньо-особистісний  

чинник як першопричину складного шляху нашої держави. 

Менталітет найбільше відображає внутрішні стимули до певної дії, і 

якщо частина науковців вважають зовнішні стимули визначальними, то на 

https://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/%20(дата
http://tourlib.net/books_ukr/nechauk120.htm


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
312 

 

мою думку, в першу чергу слід розглядати внутрішні стимули людини як 

запоруку успіху організації, галузі та держави в цілому. Оскільки людина – 

істота соціальна, а її поведінка в суспільстві багато від чого залежить від 

менталітету, то саме менталітет виступає головним та визначальним 

фактором позитивної внутрішньої мотивації до праці. 

Результати дослідження.  Детермінанти менталітету можна умовно 

поділити на позитивні та негативні. Безумовно, українці мають такі 

позитивні детермінанти як працьовитість, толерантність, волелюбність, 

патріотизм, повага до культури і традицій тощо. 

Серед негативних є так звані хедлайнери – риси, що найбільше 

перешкоджають еволюційному розвитку громадянського суспільства: 

1. Індивідуалізм 

2. Патерналізм 

3. Надмірна заощадливість 

4. Недовіра до держави 

5. Передача відповідальності 

Якщо індивідуалізм та заощадливість при певних умовах можуть мати 

позитивний вплив, то патерналізм, недовіра до держави та передача 

відповідальності є визначальними складовими менталітету українців, що 

мають прямий негативний вплив на розбудову держави. Оскільки людська 

праця та поведінка, яка пронизує усі сфери виробництва та життя суспільства 

в більшості залежить від менталітету, визначальний вплив останнього стає 

очевидним. 

Вплив менталітету на економіку. Вплив менталітету, що презентує 

індекс сприйняття корупції та індекс рівня демократії, а в сукупності і на 

індекс процвітання зручно описати рівнянням функції Кобба-Дуґласа [6]: 

                                             
);( LKfY 

                                                       (1) 

Ця функція визначає взаємозв’язок  розвитку країни Y із факторами, що 

відображають ментальність країни – індекс сприйняття корупції K та індекс 

демократії L, де істотними є можливість та обмеженість заміщення факторів. 

Аналіз результатів кореляційно-регресійного аналізу дає змогу дійти 

таких висновків: 

           Між досліджуваними змінними досліджуваної системи існує достатньо 

сильний зв’язок, структура цих зв’язків та їхня щільність характеризується на 

підставі парних коефіцієнтів кореляції. 

Таким чином, лінійна функція набуває вигляду:   

Yt = 0,16324X1 + 0,25286X2 + 2,88421                              (2) 

При цьому a0 = e
a 
=e

2,884208
=17,88939, та отримаємо функцію Кобба-Дуґласа:  

Y 1= 17,88939 K
0,16324

L
0,25286                                              

(3) 

Аналіз ступеня адекватності одержаних рівнянь регресії на основі 

значень коефіцієнтів детермінації (R
2
), F-критерію і рівня його значущості р, 

а також дослідження залишків регресійних моделей з графічною 
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візуалізацією діаграми розсіювання залишків дають підстави стверджувати, 

що лінійні регресійні моделі достатньо адекватно описують взаємозв’язки 

між змінними. 

Аналіз такої залежності дає можливість оцінити значення вхідних 

параметрів, при яких функція індексу процвітання досягне максимуму. 

Дослідження функції процвітання показало, що при деяких значеннях 

показників еластичності, максимальне значення функції  процвітання 

збільшується на декілька порядків, що є важливим для стратегічного 

управління ментальністю країн. 

Висновки. За таких умов, розглядаючи менеджмент менталітету, 

стратегія вдосконалення та розвитку досліджуваної країни повинна  

включати два основних кластери: 

- всебічне вдосконалення особистості як ключ до успіху; 

- комплекс зусиль держави в управлінні менталітетом. 

Перший кластер включає в себе правильні внутрішні переконання та 

усвідомлення того, що саме ти як особистість – це і є більшість того, що 

потрібно для успіху. Потрібно усвідомлення того, що успіх – це сукупність 

зусиль, які є необхідністю, константою, яка не потребує обговорень та 

суперечок. А від так, усвідомлення останнього буде механізмом самого 

вдосконалення людини як особистості, що додасть потужності та поштовху 

до ланцюга «людина-група-організація-галузь-країна». 

Другий кластер повинен закріплюватися за країною, а саме за 

законодавчою підтримкою національної ідеї.  Яскравим прикладом є Закон 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

від 25.04.2019 [1]. Використання мови надасть стимул до глибшого вивчення 

української культури.  Проте роль держави полягає не тільки в українізації, 

яка об’єктивно зміцнює українців як націю, але й у створенні та становленні 

міцної особистості через пропаганду здорового життя, необхідності праці,  

дисциплінованості та законослухняності. Державі, як найвищому важелеві 

впливу на суспільну думку слід проводити численні заходи з покращення 

клімату в суспільно-політичному житті, створювати інститути, які б 

займалися викарбовуванням «правильних» цінностей тим чи іншим 

способом.  

Від так, дійсно, менеджмент менталітету полягає у всебічному та 

безперервному вдосконаленні детермінантів менталітету для покращення 

позиції української нації на світовому полі. Таке вдосконалення з позиції дії 

двох кластерів повинно включати в себе самовдосконалення кожного 

індивіда, дотримування гуманістичних засад, створення та підтримку 

позитивного соціального клімату, підтримку та розвиток культурної 

спадщини, тобто утворення якісно нових, важливих детермінантів 

українського менталітету, які б вивели нашу країну на новий для нас та 

настільки бажаний рівень – площину Європи; захист власних інтересів 
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полягає в утриманні позицій досягнутих позитивних детермінантів 

менталітету, а також у нівеляції впливу сусідніх країн, особливо агресивно 

орієнтованих. 
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Вступ. Молодь - це найдієвіша рушійна сила для досягнення 

найкращого майбутнього для будь-якої держави, адже саме ця частина 

населення завжди найбільше прагне змін, нововведень. Значний та 

здебільшого достатньо результативний вплив молоді вже сьогодні можна 

побачити на культурне, політичне та економічне життя держави. Молоді 

люди, здобуваючи досвід, знання та певні навички, прагнуть покращити своє 

життя та життя суспільства загалом, мати впевненість у завтрашньому дні, 

стабільності держави. Держава, з свого боку, прагне якомога краще 

налагодити роботу молодіжної політики, створюючи цілу низку 

різноманітних молодіжних організацій. Саме така успішна співпраця між 

державою та її молоддю повинна принести найкращі результати. 

Результати досліджень. Державна молодіжна політика у незалежній 

Україні веде відлік з часу прийняття Декларації «Про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні» (1992р.), Закону України «Про 

сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» (1993 р.) та 

виникнення відповідних організаційних і виконавчих структур. Важливим 

напрямом у впроваджені комплексного підходу до законодавчого 
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врегулювання питань молодіжної політики стало затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки [1].  

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. 

Напрацьовано нові механізми підтримки молоді, що знайшли своє 

відображення у дорожній карті реформування молодіжної сфери. Проте існує 

ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та 

громадської активності молоді. Так, за результатами соціологічного 

дослідження у 2015 році попри існування достатньої кількості молодіжних 

громадських організацій тільки 2% молоді є членами таких організацій та 6% 

молоді відвідують організовані ними заходи. 

Реалізація Програми дасть змогу активізувати участь молоді у 

суспільно-політичному житті держави і формуванні політики усіх рівнів з 

питань, що впливають на її життя. Зокрема, програма передбачає спільну та 

скоординовану діяльності органів виконавчої влади з інститутами 

громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з 

молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді. А також підтримку 

соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема 

молодіжних та дитячих громадських організацій та посилення роботи з 

розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції 

молоді у світову та європейську молодіжну спільноту. Затвердження 

Програми передбачено у рамках виконання Плану заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Висновки. На сьогоднішній день існує проблема неналежного, 

недостатнього інформування населення про існування та діяльність 

молодіжних громадських організацій та про програми, що реалізовують 

органи виконавчої влади. Тому дуже важливо більше уваги приділяти 

донесенню інформації про існування та діяльність молодіжних громадських 

організацій. Адже робота таких організацій в першу чергу спрямована на 

молодь та вирішення її проблем. 
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ФОРМИ ВПЛИВУ І ВЛАДИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Вступ. Для того щоб керувати своїми підлеглими, необхідно вміти 

впливати на них, а щоб впливати - потрібно мати владу. Для того щоб 

тримати владу, необхідно мати можливість тримати під своїм контролем що-

небудь значуще для виконавця, що зробить його залежним від керівника і 

примусить діяти так, як бажає керівник. 

Всі форми впливу спонукають людей виконувати бажання іншої 

людини, задовольняючи потреби або ні. Вони спонукають виконавця 

очікувати, що потреба буде або не буде задоволена, в залежності від 

поведінки виконавця. 

Результати дослідження. Дослідники всього світу і всіх часів 

намагалися віднайти той «золотий рецепт» успішної влади. Вони 

досліджували поведінки підлеглих та керівника, розробляли різні методики, 

висували нові теорії, з різних поглядів. Так, одні американські дослідники  

розробили класифікацію основних форм влади. Френч і Рейвен виділяють 

форми влади, які може застосовувати будь-який керівник (менеджер): 

- влада, яка базується на засадах примусу; 

- влада, яка базується на засадах винагороди; 

- експертна влада; 

- еталонна влада; 

- законна (традиційна) влада. 

Розглянемо коротко кожну з форм влади: 

Влада, яка базується на засадах примусу, - це вплив через страх. Багато 

людей турбуються, що вони можуть втратити захищеність, любов або повагу. 

Через це навіть у тих ситуаціях, де насильство не присутнє, страх є 

поширеною причиною того, чого люди - свідомо чи несвідомо - дозволяють 

на себе впливати. Керівник намагається впливати на своїх підлеглих через їх 

страх, наприклад втратити роботу, любов, повагу, захищеність. Проте такий 

спосіб може призвести до відсутності довіри до керівництва; у підлеглих 

може з’явитися бажання обманювати організацію, задля створення красивої 

картинки, і приховання справжніх проблем; підлеглі не розвиваються, вони 

закриті до чогось нового, інакшого, і звісно така форма влади потребує 

великих затрат в управлінні, щоб постійно її підтримувати. 

Влада, в основі якої лежать винагороди, використовує бажання 

підлеглих отримати винагороду в обмін на виконану дію (роботу), певну 

поведінку тощо. Винагорода має бути досить цінною. При цьому менеджер 
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повинен розуміти, що в кожної людини - своє сприйняття і розуміння 

цінностей (згідно з теорією очікувань). Посилення влади дуже часто 

досягається шляхом особистих послуг. Недоліками такої влади можна 

назвати: обмеженість розмірів винагороди;  можливі обмеження 

законодавчими актами, положеннями, політикою фірми; те, що не завжди 

можна з'ясувати ставлення працівника до винагороди. 

Законна влада базується на традиціях, які здатні задовольнити потребу 

виконавця в захищеності й приналежності. Вплив за допомогою традицій 

можливий тоді, коли зовнішні щодо організації норми культури сприяють 

розумінню того, що підпорядкування керівникам є бажаною поведінкою. Це 

один із найпоширеніших форм влади, особливо в нашій країні. 

Функціонування організації повністю залежить від здатності підлеглих за 

традицією визнавати авторитет законної влади. Традиції, на відміну від 

страху, спрямовані на задоволення потреб (а це вже винагорода). Виконавець 

при цьому реагує не на людину (керівника), а на відповідну посаду. Це 

забезпечує стабільність організації (вона не залежить від якоїсь однієї особи), 

швидкість та передбаченість впливу. Недоліки такої влади полягають у тому, 

що: традиції можуть бути спрямовані проти змін; немає тісного зв´язку між 

традиціями і винагородами, з одного боку та задоволенням своїх власних 

потреб - з іншого; може погано використовуватися потенціал працівника, 

оскільки його здібності залишаються непоміченими тому, що цей працівник 

не входить у формальну систему (групу). 

Влада прикладу (еталонна) формується на засадах харизми, тобто не на 

логіці, не на традиціях, а на силі особистих якостей або здібностей лідерів. 

При цьому велике значення мають характеристики харизматичних 

особистостей (лідерів): енергійність, впливова зовнішність, незалежність 

характеру, добрі риторичні (ораторські) здібності, освіченість, 

інтелігентність, достойні манери поведінки, впевненість та інші. 

До недоліків слід віднести: певну самовпевненість керівника, мож-

ливість його відмови від інших видів влади, тож особливого успіху не зазнає.  

Влада експерта у своїй основі має вплив через "розумну" віру. 

Виконавець свідомо й логічно приймає на віру цінність знань експерта 

(керівника). Чим більші досягнення у експерта (керівника), тим більше в 

нього влади. 

Менеджер повинен пам´ятати про те, що коли в групі працівників 

з´являється експерт, то група найшвидше буде сприймати рекомендації цієї 

людини, тобто підлеглий експерт перетворюється у неформального 

керівника. В організації підлеглі можуть мати більш високі знання з певної 

проблеми, що може зробити їх "експертами" і посилити вплив на 

управлінські рішення. Але з цього менеджеру не слід робити трагедії. Адже 

керівник вивільнює свій час на розв´язання інших проблем. Відмова 

керівника від порад експерта-підлеглого говорить про те, що він більше 
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турбується про власну захищеність, ніж про інтереси організації. Недоліками 

експертної влади є те, що: розумна віра менш стійка, ніж вплив 

харизматичної особистості; у підлеглого може виявитися більше влади, ніж у 

керівника,а це може призвести до конфліктної ситуації. 

Висновки. Перераховані типи влади можуть викликати у підлеглих 

різні рівні мотивації щодо виконання обов´язків. Підлеглі можуть розглядати 

вказівки лідера як обов´язкові, реагувати на них прихильно, або, навпаки, 

сприймати їх байдуже чи навіть з опором. Потрібно вміти аналізувати 

ситуацію і розуміти чи справді той вплив, що ви чините, є дієвим. Сучасний 

досвід показує, що експертна та еталонна влада є досить дієвим впливом 

керівників на своїх підлеглих, проте лише на цих засадах не побудуєш 

успішну конструкцію. Люди різні, ситуації різні, і потребують різного 

бачення того, яка саме влада буде доречна, або як можна поєднати декілька 

форм впливу, щоб найкраще вмотивувати їх на хороший результат. Тож, того 

«золотого рецепта» не може бути, адже все відносне, в кожній ситуації 

потрібно діяти унікально, а не за встановленими стандартами, відчувати 

своїх підлеглих, розуміти їх та їхню позицію. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ: ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Вступ. Що заважає менеджерам різного рівня ефективно управляти 

людьми? Три найголовніших нерозуміння, які стають бар'єрами для 

грамотного менеджменту:      

 нерозуміння, що означає керувати; 

 нерозуміння, яким повинен бути керівник;      

 нерозуміння, ким вам доводиться управляти.  

Результати дослідження. 1. Бажання все робити самому  
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Дуже багато керівників виросли з рядових працівників. Наприклад, 

начальнику відділу продажів, який раніше був звичайним продавцем, дуже 

важко «відпустити» продажу. Він хоче і керувати, і сам працювати «в полі» - 

продавати. «Нічого без мене не можуть!» - його коронна фраза. І замість 

того, щоб змусити підлеглого правильно виконувати свої обов'язки, 

начальник відсуває виконавця і починає все робити сам. 

Нам подобається робити те, що ми вміємо робити. Якщо у людей не 

виходить управляти, вони починають займатися тим, що у них виходить 

краще. Але якщо менеджер перейшов з однієї галузі в іншу, він вже не зможе 

показувати клас, виконуючи роботу підлеглих, йому вже доведеться 

вдосконалюватися як управлінцю. Бути керівником - значить вміти керувати 

людьми і делегувати завдання. Якщо ви знаєте принципи управління і 

освоїли мистецтво делегування, ви зможете управляти людьми в будь-якій 

галузі. 

У будь-якому бізнесі важливу роль відіграє лідер. Суттєвий вплив 

лідера ми відчуваємо, наприклад, у компанії Apple. Стіва Джобса не має, але 

духовно він натхненник та ідеолог компанії до сьогодні. 

2. Влада - це відповідальність  

Компанії швидко ростуть, швидко набирають персонал, і менеджерами 

середньої ланки стають молоді люди, у яких в підпорядкуванні виявляється 

пару сотень чоловік. Для них бути керівником означає дозволяти собі робити 

все, що захочеться. Їм здається, що бути керівником - це індульгенція на 

порушення правил.  

А тепер, пригадаймо древніх і сучасних монархів. Їх з самого 

дитинства готували бути володарями. Їх навчали необхідним навичкам. З 

самого дитинства розповідали правила поведінки. Їм говорили: це твоя 

територія і ти за неї відповідаєш. Тут головне не те, що ти хочеш, а те, що 

потрібно цій країні.  

Правитель, керівник повинен розуміти, що це він належить своїм 

підлеглим, а не навпаки. Влада - це не свобода, влада - це відповідальність. 

Управління - це складне мистецтво зі своїми законами і вимогами, якому 

треба вчитися. 

3. Потрібно вивчати людей 

Уявіть собі великий-великий комод з безліччю шухлядок. Кожен 

підписаний: тут «банкіри», тут «таксисти», тут «програмісти», тут 

інтроверти, тут екстраверти і так далі. І в кожній шухлядці інструкція: 

«банкіри» - вони ось такі, з ними потрібно поводитися так. «Таксисти» 

відрізняються тим-то, з ними потрібно поводитися по-іншому. З 

«програмістами» - по-третьому.  

Ось ці «скриньки» в своїй голові, ці інструкції ми створюємо протягом 

життя. І потім, коли зустрічаємо людину, відразу думаємо, в якій скриньку 

його визначити. Я помітила, що чим старше керівник, тим легше він 
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знаходить ключик до людей. А за рахунок чого? За рахунок досвіду. Він 

встиг поспілкуватися з такою кількістю людей, що у нього вже для кожного 

типу є свій «ящик».  

Багатьом керівникам не вистачає знань про людей, їм не вистачає 

«скриньок». Але обов'язок управлінця - знати, як люди думають, як вони 

реагують на навколишній світ і на інших людей, чому вони чинять так чи 

інакше. Ці знання є, вони накопичені людством, їх просто потрібно осягнути. 

Зробити це можна за допомогою навчання: читаючи книги, відвідуючи 

спеціальні курси і тренінги. 

 І ще один важливий момент. Ви ніколи не зможете контролювати 

людей, якщо не вмієте контролювати себе. Самоконтроль - це не обмеження, 

цей напрям, це спостереження і корекція.  

 Висновки. Кожен керівник повинен розуміти, що його обов'язок - 

керувати, а не робити все самому. Для цього необхідно розуміти принципи 

управління і делегування. Кожен керівник зобов'язаний усвідомлювати, що 

влада - це, перш за все, відповідальність, якої необхідно вчитися. І нарешті, 

кожен менеджер повинен добре розбиратися в людях і вміти володіти собою.  

 Ні у кого на стартовій позиції немає досвіду. Ми всі однакові. Тільки 

старання, бажання, працьовитість винагороджується в цьому світі. І це всього 

лише 50%. Решта — воля небес, випадку або удачі. 

Гарного менеджера створюють його здібності, навички та досвід. Але 

навіть якщо ви не володієте якимись специфічними унікальними здібностями 

— це не закриває перед вами двері. 
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Вступ. Кожна організація являє собою унікальну комбінацію індивідів, 

цілей і завдань. Кожен керуючий - це унікальна особистість, що володіє 

рядом здібностей. Часто трапляється так, що між сучасними поколіннями 
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з’являються певні непорозуміння. Буквально різниця всього у пару років, а от 

порозуміння ніяк не знайти.                                                          

Вчені всього світу вже досить довгий час роблять дослідження 

на подібні теми. Адже усім зрозуміло, що величезна різниця між тими 

людьми, які народилися з різницею всього у пару років, не може бути 

зумовлена просто так. Звісно, що на це є особливі причини.  

Результати досліджень. Науковці певні, що сучасних людей просто 

неможливо характеризувати шляхом об’єднання в єдине ціле. Саме тому 

виникає теорія трьох поколінь: X, Y, Z. Кожне з них заслуговує окремої 

уваги, адже те, що добре для одних не завжди добре для інших. 

Покоління X (Generation X) 

Народжені в 1965-1982 роках. 

Покоління, як і всі інші покоління до них, які росли в період, коли 

соціальні інститути ослабли і втратили довіру. У цей період знову розцвів 

індивідуалізм. А основним чинником для неспокою цього покоління є втрата 

орієнтиру до духовних цінностей. Їхньою відмінною рисою є те, що вони 

скептично ставляться до усього, що їх оточує, тому й обирають вміння 

розраховувати виключно на свої сили. Їм притаманне альтернативне 

мислення, а також висока проінформованість про абсолютно усе, 

що відбувається у світі. Вони люблять, коли їх поважають за їхні рішучі 

кроки ,що є характерним для автократичних керівників. 

  Автократичний керівник має достатню владу, щоб нав'язувати свою 

волю виконавцям, і якщо буде потреба, без коливань прибігає до цього. 

Автократ навмисно апелює до потреб більше низького рівня своїх підлеглих, 

виходячи із припущення, що це той самий рівень, на якому вони оперують. 

Дуглас Макгрегор, відомий учений в області лідерства, назвав таких людей 

поколінням  «X» 

Покоління Y (Generation Y) 

Народжені в 1983-1999 роках.                                                                                              

Вважається, що на формування світогляду ігриків вплинули: 

перебудова, розпад СРСР, «лихі 90-і», тероризм, телебачення, поп-культура, 

розвиток мобільного та інтернет-зв’язку, комп’ютерних технологій, 

соціальних мереж, digital-медіа та відеоігор. Одна з найпомітніших рис Y — 

залежність від знань, які вони знаходять не у книжках з бібліотек, 

а на інтернет-ресурсах. Лідер покоління «Y» віддає перевагу таким 

механізмам впливу, які апелюють до потреб більш високого рівня: потреби 

до приналежності до якогось елітарного шару, високої мети, автономії і 

самовираження.                                                                                                                                    

Демократичний  керівник  базується на розумінні людської природи: 

праця - процес природний. Якщо умови сприятливі, люди не тільки візьмуть 

на себе відповідальність, але навіть будуть прагнути до неї. Дуглас 

Макгрегор людей з такою думкою відносив до покоління «Y» 
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Покоління Z (Generation Z) 

Народжені в 1999-2010 роках.                                                                                                                          

Покоління зетів — це яскравий приклад людей, які з’явилися у часи 

великої глобалізації та постмодернізму. Їхньою характерною рисою є те, 

що з усіма сучасними технологіями вони на «Ти». 

Вони мають схильність до капризів та істерик, прагнуть, аби все було 

виключно так, як скажуть вони. Мають яскраво виражене нахабство, егоїзм 

та нарцисизм. Для зетів важлива свобода для одержання від них 

максимальної віддачі слід використовувати ліберально-демократичний стиль 

управління. 

Ліберальний  керівник надасть своїм підлеглим майже повну волю у 

виборі завдань та контролю за ними - це те що потрібно зетам. Основними 

позитивними характеристиками керівника-ліберала є: ввічливість, 

добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати пропозиції та навіть 

критику підлеглих тощо. Але не слід забувати, що якщо їм дати надмірну 

свободу ,вони можуть вилізти вам на голову. 

Висновки. Отже, кожне з поколінь має як позитивні, так і негативні 

риси і це абсолютно нормально, адже у світі немає нічого ідеального. Для 

них притаманні різні моральні і  духовні цінності. Вони володіють хорошим 

ресурсним потенціалом, але для відкриття його на повну, слід врахувати їхні 

відмінності. Так, людям покоління Z не буде комфортно, коли до них  буде 

застосовуватися автократичний стиль управління, представникам покоління 

Х некомфортно при ліберальному стилі, а люди покоління Y є унікальними 

тому що вони, на відміну від інших, змогли пристосуватися, адже вони 

народилися, розвивалися та працювали між двома іншими періодами. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Вступ. Формування соціально орієнтованої ринкової економіки та 

активна інтеграція України в європейський економічний простір потребує 
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пошуку новітніх підходів до ефективного використання та відтворення 

трудового потенціалу сільського господарства. Сучасні умови аграрного 

господарювання, в основу яких поступово закладаються загальноєвропейські 

цінності, відкривають перспективи створення адаптованої до світових вимог 

системи мотивації праці.  

Результати дослідження. Водночас процес реформування аграрного 

сектора економіки супроводжувався негативними явищами у сфері 

організації та оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств. 

Це призвело до поглиблення проблем безробіття працездатного населення, 

зокрема, до зниження вартості робочої сили, посилення диференціації оплати 

праці між різними категоріями працівників, втрати їх кваліфікаційного рівня, 

скорочення сукупних доходів зайнятих у сільському господарстві. Внаслідок 

цього відбулася зміна пріоритетів у мотивації трудової діяльності й джерелах 

формування доходів, втрачено зв’язок між мотивуванням та отриманням 

кінцевого результату. Резерви зростання оплати праці персоналу 

сільськогосподарських підприємств, а також обмеженість імплементації 

засобів мотивації значно відстають від інших галузей національної економіки 

та розвинених країн світу, що негативно відбивається на якості життя і 

добробуті сільського населення. 

Вважається, що матеріальна мотивація (система оплати праці) є 

найважливішим мотивом до високопродуктивної праці, що спонукає 

працівників працювати з максимальною віддачею. Вагомий мотиваційний 

вплив оплати праці пояснюється тим, що через її механізм забезпечуються 

першочергово необхідні для нормальної життєдіяльності людини потреби, 

які нині за складних умов розвитку аграрного сектора задовольняються 

недостатньо .  

Узагальнення європейського досвіду з мотивації праці дає підставу 

констатувати, що система мотивації є недостатньою та неефективною. З 

огляду на це, важливим вбачається впровадження концептуального підходу 

до формування людиноцентричної моделі, яка ґрунтується на 

загальноєвропейських цінностях та спрямована на задоволення 

персоніфікованих потреб особистості відповідно до моральних, духовних, 

культурних, освітніх уподобань, досягнення найвищої якості трудового 

життя.  

Безумовними пріоритетами сучасної європейської системи мотивації 

праці є: збільшення субсидування на розвиток сільського господарства; 

інвестування у людський капітал; стимулювання молоді для проживання і 

виробничої діяльності на сільських територіях; мотивація фермерів-

початківців; надання пільгових кредитів для початку виробництва; надання 

консультаційних послуг й сприяння розвитку сільського дорадництва. 

Висновки. Підтримка працівників агропідприємств на селі, які 

внаслідок своєї виробничої чи невиробничої діяльності створюють суспільні 
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блага та сприяють захисту довкілля при веденні сільського господарства 

мають стати одним з основних інструментів допомоги аграрним виробникам. 

Відповідно, держава через свої механізми регулювання і стимулювання 

повинна заохочувати працівників сільськогосподарських підприємств до 

надання суспільних благ через забезпечення раціонального ведення 

сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій 

відповідно. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Вступ. Розвиток ринкової системи в Україні характеризується 

недосконалістю, непередбачуваними змінами нормативно-законодавчих 

актів, економічною кризою, нестабільною політичною ситуацією, тощо. 

Задля покращення економічної ситуації держави виникає потреба 

забезпечення вітчизняного ринку конкурентоспроможними товарами 

власного виробництва та вихід на іноземні ринки. Для того, щоб покращити 

свої позиції на ринку та виготовляти конкурентоспроможну продукцію 

підприємствам необхідно реально оцінити свої можливості та 

використовувати різні інструменти та методи для досягнення бажаного 

результату. Актуальність організації і управління ринковою діяльністю 

підприємств АПК зростає, що пов’язано в першу чергу зі загостренням 

конкуренції на аграрному ринку як зі сторони вітчизняних, так і зарубіжних 

товаровиробників. Маркетинг є основою посилення конкурентоспроможності 

суб’єкта господарювання на ринку, досконалішої організації виробництва та 

формування іміджу в соціально-економічному середовищі. Основою 

маркетингу, у свою чергу, є системний та постійний аналіз ринку, покупців 

та конкурентів. Це дає змогу підприємствам розробляти ефективні цінові та 

товарні стратегії, що спрямовані на конкретні сегменти споживачів, надаючи 

при цьому певні конкурентні переваги. 
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Результати дослідження. Питанням, які пов’язані з врегулюванням 

конкурентоспроможності підприємств АПК, з врахуванням позицій 

маркетингу, присвячено багато праць провідних вчених-економістів. Проте 

подальших досліджень потребують системні наукові обґрунтування 

визначення напрямків застосування маркетингу як основи підвищення 

конкурентоспроможності. Розглядати цей процес слід як послідовний, 

планомірний, довгостроковий процес пошуку та реалізації управлінських 

рішень в усіх сферах діяльності, враховуючи мінливість зовнішнього 

середовища та стан засобів самого підприємства та внесенням коректив у разі 

потреби.  

Як свідчить теорія та практика вирішення проблем підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, до найважливіших задач 

методологічного характеру у контексті стратегії розвитку підприємства 

відносять: 

1. Ефективне використання ресурсів, новітніх технологій, потенціалу та 

навичок працівників, компонентів маркетингової діяльності, які знаходять 

своє відображення в якості та конкурентоспроможності виготовленої 

продукції та отриманні прибутку. 

2. Одержання підприємством конкурентних переваг на основі продукції 

відповідної якості. 

3. Здатність продукції підприємства успішно конкурувати на ринку з 

аналогічними товарами конкурентів. 

4. Успішне функціонування підприємства на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 

Разом із тим, конкурентоспроможність підприємств АПК має свої 

характерні особливості, що пов’язані з специфікою підприємств сільського 

господарства, високим рівнем конкуренції у середовищі 

сільськогосподарських товаровиробників, великою різноманітністю 

підприємств. 

На відміну від інших галузей, особливості маркетингового планування 

на сільськогосподарських підприємствах пов’язані з відносною стійкістю 

асортименту продукції. Тому вони вимушені спрямовувати основні зусилля 

не на планування виробництва нових товарів, а на вдосконалення вже 

існуючих товарів та на його обслуговування. На мікрорівні основними 

чинниками, що визначають конкурентоспроможність продукції є її якість та 

ціна. На мезорівні — покращення показників ефективності використання 

наявних виробничих ресурсів галузей АПК. На макрорівні основними 

чинниками є збалансованість загального стану АПК, інвестиційний клімат, 

податковий режим та тарифно-митна політика.  

Висновки. Для того, щоб забезпечити покращання якості продукції 

сільського господарства та її конкурентоспроможності необхідно 

впроваджувати у виробництво новітні енергозберігаючі технології 
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вирощування, транспортування, зберігання, переробки та збуту, 

вдосконалювати систему технічних та технологічних заходів виробництва 

продукції. Також впроваджувати у виробництво високоврожайні нові сорти 

сільськогосподарських культур, запроваджувати нові технологічні проєкти, 

що базуються на досягненнях аграрної науки.  

 

Бібліографічний список 

1. Лукан О.М. Економічна сутність маркетингової діяльності 

підприємства. Економічний простір. 2014. № 84. С. 172-180. 

2. Квятко Т.М. Агромаркетинг як складова підвищення ефективності 

діяльності вітчизняних сільгосппідприємств. Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 

Ґжицького. 2014. Т. 16. № 1(1). С. 213-218. 

3. Могилова А.Ю., Дмитрієв В.І. Маркетингова діяльність: 

особливості виходу підприємства на міжнародний рівень. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Ужгород : УНУ, 2016. Вип. 6, 

частина 2. С. 108-111. 

 

Кучіна І. В. 

студентка 2-го курсу економічного факультету, 

Науковий керівник: Михалюк Н. І. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Вступ. Інформація завжди була важливим ресурсом для організації 

будь-якого процесу, у тому числі і виробництва конкретних видів продукції, 

робіт чи послуг. Своєї особливої важливості цей ресурс набув із розвитком 

науково-технічного прогресу, а саме інформаційних технологій та 

комунікацій. Швидкість поширення інформації у сучасному світі забезпечило 

налагодження міжнародних інтеграційних зв’язків, оперативне управління 

якими можна здійснювати в умовах реального часу. За таких обставин між 

суб’єктами господарювання безперервно триває боротьба за доступ до 

об’єктивної корисної інформації економічного характеру, знання якої 

забезпечить раціональну організацію процесу виробництва і мінімізує умови 

невизначеності в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності, а 

також розробки прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень. 

Результати дослідження. Під інформацією розуміють відомості 

стосовно осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів незалежно від форми 
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їх подання, тобто це сукупність відомостей (даних), які сприймаються з 

навколишнього середовища (вхідна інформація), видаються у навколишнє 

середовище (вихідна інформація) або зберігаються у певній системі. 

Ключовою характеристикою інформації є те, що вона володіє набором 

конкретних даних, знання яких може бути корисним для її безпосереднього 

користувача.  

Еволюція вивчення суті інформації дозволила включати в неї такі 

процеси як: роз'яснення, виклад фактів, подій, витлумачення, представлення, 

ознайомлення, просвіта та інше. Погляд на інформацію з точки зору її 

споживачів дещо уточнює та деталізує її зміст. В першу чергу, це пов'язано із 

місцем виникнення певних відомостей, а також із тим, яка галузь та напрям 

їх застосування. Інформація – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і 

оцінені її користувачами як корисні. Іншими словами, під інформацією 

можна розуміти нові знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті 

сприйняття і переробки певних відомостей [1].  

 

 
Рис. 1. Класифікація основних якісних  властивостей інформації. 

 

Основними якісними  властивостями інформації є такі (див. рис. 1):  

 об'єктивність (виявляється в тому, що вона відображає зовнішній 

світ, який існує незалежно від нас. Конкретний користувач сприймає 

інформацію крізь призму своїх думок та суджень, знань і досвіду, 

пристрастей та емоційного стану і, як наслідок, може привнести 

суб'єктивність у відбиття дійсності; 

 достовірність (полягає у тому, що інформація відповідає 

реальності. Якщо інформація об'єктивна, то вона й достовірна. Суб'єктивна 

інформація не завжди є достовірною) Інформація може втратити 

 

Обєктивність 

 

Повнота 

 

Своєчасність 

 

Достовірність 

Зрозумілість та 

ясність інформації 

Корисність інформації 

Властивості інформації 
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достовірність через її навмисне спотворення (у такому разі маємо 

дезінформацію);  

 повнота (достатність інформації для розробки та прийнятті на її 

основі конкретного рішення Недостатність інформації може призвести до 

неадекватної оцінки ситуації і мати не передбачувані наслідки.); 

 своєчасність інформації (означає, що вона є саме тією, яка 

потрібна на даний момент, суттєвою, важливою на цей час. Цю властивість 

інформації називають також її актуальністю); 

 корисність інформації (визначається з огляду на ті завдання, які 

можна розв'язати за її допомогою. Часто разом з корисною подається 

некорисна інформація, тобто така, яка є зайвою або надлишковою, в таких 

умовах перед користувачем інформації постає завдання усунення зайвих 

даних, що мають конкретної цінності); 

 зрозумілість та ясність інформації (для цього інформацію слід 

викладати ясно, однозначно і подавати так, щоб споживач міг її розпізнати та 

зрозуміти. Залежно від того, для кого призначається інформація, вибирають 

ту чи іншу форму її подання). 

У свою чергу економічна інформація – це сукупність відомостей про 

соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами 

та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах. 

Висновки. Володіння повною, достовірною, актуальною та 

оперативною інформацією дає можливість господарюючому суб’єкту 

отримати конкурентні переваги, знижувати фінансові ризики, ефективно 

підтримувати та супроводжувати процес прийняття зважених, обґрунтованих 

управлінський рішень [4]. Крім того, ефективність використання 

інформаційних ресурсів в системі управління дозволяє визначити здатність 

підприємства ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем і 

реалізовувати поставлені завдання для досягнення стратегічних цілей.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ 

 

Вступ. Економічна інформація кількісно характеризує стан виробничо-

господарської та фінансової діяльності суб’єкта господарювання через 

систему натуральних і вартісних показників, циркулюючи у виробничій та 

невиробничій сферах, органах управління. За допомогою економічної 

інформації можна простежити взаємозв’язки між ланками, напрями  розвитку 

та прийняття управлінських рішень. Іншими словами, економічна інформація 

– це дані, що використовуються в процесі управління суб’єктом 

господарювання. 

Результати дослідження. Економічна інформація нараховує багато 

різновидів. Відповідно до виконуваних функцій управління виокремлюють 

такі види інформації (див. рис. 1.):  

 прогнозна – пов’язана з функцією прогнозування, відображає 

ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. 

Наприклад, прогнозований розмір прибутку; 

 планово-договірна – пов’язана з функцією планування та описує 

господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. 

Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість 

матеріалів конкретного найменування за договором; 

 облікова – пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського, 

статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже здійснилися, 

а також фактичний стан; 

 нормативна – пов’язана з функцією підготовки виробництва. 

Вона регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і 

заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб; 

 цінова – охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути 

планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні); 

 довідкова – призначена для деталізації процесів, розшифрування 

та доповнення різними відомостями. Наприклад, найменування та адреса 

підприємства; 

 ринкова – характеризує ситуацію, що склалася в конкретний 

період часу на ринку; 

 фінансова – містить відомості стосовно фінансового стану 

суб’єкта господарювання. 
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 Рис. 1. Класифікація економічної інформації. 

 

Доцільно зазначити, що економічна інформація є корисною лише після 

її логічно-структурного опрацювання та представленні у вигляді даних, що є 

цінними керівництва підприємства  

Важливою особливістю економічної інформації є те, що вона 

відображає  діяльність економічного об‘єкта через систему числових 

показників, має дискретну форму подання, розташовується на матеріальних 

носіях. Їй притаманні повторюваність й циклічність виникнення та обробки. 

Характерним для економічної інформації є й те, що її тривалий час 

доводиться зберігати й нагромаджувати у великих обсягах. З огляду на це, 

постає питання раціональної систематизації економічної інформації для 

можливості зручного користування нею у перспективі. 

Економічна інформація відіграє важливу роль в процесі організації 

виробничо-господарської діяльності підприємств, від неї залежить рівень 

його економічної безпеки; правильність управлінського рішення (залежить 

насамперед від точної і вчасної економічної інформації); якість складених 

угод та договорів; стабільність розвитку підприємства та розробка можливих 

альтернативних шляхів підвищення рівня ефективності результатів його 

господарювання на перспективу.  

Економічна інформація має першочергове значення у всіх сферах 

виробничої діяльності оскільки вона є передумовою для здійснення 

оперативного, тактичного і стратегічного планування. Кожен з показників 

економічної інформації є окремим фактором при аналізі економічного стану 

як окремих підрозділів, так і в цілому підприємства. Ключове значення має 

інформація і для захисту економічних інтересів підприємства в ході 

виробництва  продукції. 
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Серед ключових завдань економічної інформації доцільно виділити 

такі:  

 забезпечення керівника підприємства правдивими даними 

стосовно ситуації на ринку; 

 слугувати основою для здійснення бізнес-планування; 

 зменшувати ризики та умови невизначеності у ході здійснення 

виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання; 

 бути базою для розробки ефективних управлінських рішень; 

 є інструментом проведення ділових переговорів та складання 

господарських договорів. 

Висновки.  Не можна не визнавати, що у структурі традиційного  

трактування ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), що 

використовуються суб’єктами господарювання  для реалізації своєї 

діяльності та досягнення стратегічних цілей, відбувається зрушення убік тих 

ресурсів, що мають переважно інформаційну природу – інтелектуальні 

здібності персоналу, клієнтські бази, управлінські технології (у т.ч. на ІТ-

платформі), ділова репутація тощо. Інформація перетворюється на важливий 

ресурс, що дозволяє підприємству зміцнювати свою 

конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. За таких умов 

прийняття стратегічних рішень вимагає усвідомлення ролі та місця 

інформації у забезпеченні довгострокового успіху господарюючих суб’єктів, 

і головне – розроблення та впровадження в управлінську практику 

адекватних інформаційній парадигмі методів та інструментів перетворення 

інформації на реальні конкурентні переваги. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ ГОСПОДАРСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

Вступ.  Для підприємства, що прагне до завоювати міцні позиції на 

ринку стає важливим не просто нагромадити інформацію, а ефективно її 

використати у власній господарській діяльності. Тому виникає проблема 

виокремлення стратегічно важливої інформації в контексті цілей та завдань 

розвитку господарюючого суб’єкта. Така інформація, безперечно, є 

ресурсною основою розробки та прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

Результати дослідження. Управлінське рішення – це вибір однієї з 

можливих альтернатив впливу на керовану систему, тобто це модель, в якій 

із певного числа варіантів вибирається кращий. На рівні підприємства і 

об'єднань число документально оформлених рішень досягає в середньому 

трьохсот в рік, на більш високих рівнях їх значно більше. Суть розробки 

прийняття управлінських рішень полягає в діяльності людини, яка виконує 

керівні функції. Основна мета управлінського рішення – забезпечити 

координуючий (регулюючий) вплив на систему керування, що реалізує 

рішення управлінських задач персоналом по досягненню цілей підприємства. 

Досягнення цих цілей передбачає вирішення задач, що складають зміст і 

послідовність дій прийняття рішень при виконанні безпосередніх обов'язків. 

Серед основних завдань є створення інформаційної бази для прийняття 

своєчасних рішень, визначення обмежень і критеріїв управлінських рішень, 

організація діяльності персоналу управління. Слід відзначити, що якість 

рішень багато в чому залежить від злагодженості колективу, властивої йому 

організаційної культури, соціально-психологічних відносин між керівниками 

і виконавцями. Прийняття рішень в підприємстві забезпечує створення 

вибору для зміни певного існуючого стану, вибір однієї лінії поведінки з 

кількох можливих, мобілізацію певних організаційних та індивідуальних 

(технічних, фінансових) ресурсів на виконання рішень і діяльність, 

спрямовану на досягнення бажаних результатів.  

Рішення як процес містить в собі комплекс взаємопов'язаних елементів: 

постановку мети і планування діяльності за кращою з альтернатив її 

досягнення; розподіл часу, ресурсів і дій, необхідних для вирішення задачі; 

мотивацію спонукання до дії; координацію та регулювання процесу; 

здійснення обліку і контролю. За рівнем інформаційного забезпечення, що є в 
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розпорядженні людини при прийнятті рішень, рішення поділяють на 

визначені, які приймається в умовах володіння повною інформацією; 

ймовірні – такі, що приймаються в умовах ризику; невизначені – рішення, які 

приймаються в умовах невизначеності, тобто при відсутності необхідної 

інформації з проблеми. 

В реаліях сучасної економіки підприємства здатні ефективно 

функціонувати, якщо вони дотримуються однієї важливої умови - постійне 

отримання, оновлення й аналіз достовірної та оперативної інформації. 

Інформаційне забезпечення є «наріжним каменем» не тільки в процесі 

управління продуктивністю підприємства, але й на всіх інших етапах його 

економіко-господарської діяльності. 

Варто відзначити що, чим повніше і достовірніше інформація, чим 

оперативніше і якісніше її опрацьовано, тим вище обґрунтованість і 

потенційна ефективність управлінських рішень і дій. 

Інформаційне забезпечення управління – це сукупність реалізованих 

рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного складу, 

розміщення і форм організації. При цьому метою інформаційного 

забезпечення управління є своєчасне надання необхідної і достатньої 

інформації для прийняття управлінських рішень, що забезпечують ефективну 

діяльність як підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів [2]. 

Виділяють чотири  основні складові в системі інформаційного 

забезпечення управління підприємством: інформаційні ресурси, інформаційні 

технології, технічні засоби та  програмне забезпечення [3]. 

Показники подаються як найбільш ефективний і маючий особливе 

значення інструмент для здійснення моніторингу утворених за 

корпоративним типом різногалузевих та різноструктурових підприємств та 

контролю їх роботи. Вони дозволяють дати повну характеристику всім видам 

діяльності та ефективності роботи всіх складових частин підприємств. 

Наприклад, за допомогою фінансових показників здійснюється фінансовий 

контроль, а за необхідності оцінки продуктивності підприємства 

використовуються якісні показники результативності. 

Розглядаючи показники інформаційного забезпечення в аспекті 

управління продуктивністю підприємства  можна вирішити наступні питання 

(див рис. 1). 

Завданням інформаційної діяльності підприємства є отримання, 

систематизація та використання максимально достовірної, точної інформації 

і про стан зовнішнього середовища. Ця інформація повинна, передусім, 

стосуватися споживачів, конкурентів і змін у ринковому середовищі, 

коливань макроекономічних параметрів функціонування ринку та змін 

законодавства. Оскільки позитивні та негативні очікування споживачів та 

конкурентів по-різному впливають на діяльність окремого підприємства. 
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Рис. 1. Питання які вирішуються за допомогою показників 

інформаційного забезпечення. 

 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище можна зробити висновок, 

що інформаційне забезпечення – це, насамперед, динамічний процес, за 

допомогою якого інформація циркулює в системі управління. Основою цього 

процесу є інформаційні потоки, які складають цю систему. Базовими етапами 

циркуляції інформаційних потоків в управлінні підприємствами слід 

визначити такі основні етапи: підготовчий; обчислювальний; споживання.  
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SWOТ - АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ:  ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  

Вступ. Бізнес не вічний двигун, запустивши який можна спокійно 

займатись іншими справами. Якщо ваша мета не просто відкрити компанію, а 

зробити її успішною, прибутковою і конкурентоспроможною, тоді навчіться 

приймати об’єктивні та виважені рішення. Для цього необхідно чітко 

розуміти позиції компанії на ринку, можливі перспективи та наявні 

проблеми. І навряд чи щось допоможе розібратися в ситуації краще, ніж 

SWOT-аналіз. 

Результати досліджень. SWOT-аналіз - це процес встановлення 

зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, 

сильними сторонами, слабкостями, результати якого в подальшому можуть 

бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства. Він 

проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у 

певному ринковому середовищі. 

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних 

даних про можливості компанії і загрози просування її на ринку товарів і 

послуг. Тому, для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться 

наступні завдання: виявлення маркетингових можливостей, які відповідають 

ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо 

знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й 

зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабкостей фірми та 

розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних 

переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів. 

Для здійснення SWOT-аналізу на підприємстві необхідне відповідне 

інформаційне забезпечення, яке повинно включати: базу даних; методи та 

моделі, необхідні для SWOT-аналізу; набір організаційних і методичних 

прийомів, необхідних для підвищення надійності інформаційного 

забезпечення. Адже, методика SWOT-аналізу ґрунтується на підході, який 

дає змогу вивчати зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства разом. З її  

допомогою,  можна встановити взаємозв’язки між силою та слабкістю, які 

властиві підприємству, та зовнішніми загрозами і можливостями. Спершу 

виявляють сильні і слабкі сторони, а також загрози та можливості, лише 

після цього встановлюють взаємозв’язки між ними, що може бути 

використано в подальшому для розробки стратегії підприємства. 
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По-перше, при проведенні SWOT-аналізу необхідно ретельно 

визначити сферу кожного SWOT-аналізу, зрозуміти відмінності між його 

елементами, бути об’єктивним і використовувати різносторонню вхідну 

інформацію, уникати просторових і двозначних заяв.   

SWOT-аналіз повинен проводитися за участю всіх найважливіших 

членів даної організації. Це стосується загальної ідентифікації слабких і 

сильних сторін, які усередині організації мають бути добре видні; може 

виконуватися із застосуванням методу «мозкового штурму». Якість аналізу 

можна підвищити, залучаючи до його проведення осіб, що не відносяться до 

організації. Такі особи можуть виступити неупередженими арбітрами, які в 

змозі оцінити пропозиції, а також, ставлячи особливі питання, спровокувати 

організацію до переосмислення своїх положень і дій, це новий погляд 

всередині організації, який може спровокувати працівників до кращої 

продуктивності. При проведенні SWOT-аналізу, а особливо аналізу шансів і 

загроз, повинні використовуватися раніше проведені дослідження, стосовно 

громадської думки. 

По-друге, SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як 

переваги, так і недоліки. Основною його перевагою є простота і можливість 

витрачати невеликі кошти на його проведення, а також гнучкість і наявність 

безлічі варіантів. Також, це систематизація знань про внутрішні та зовнішні 

фактори, що впливають на процес стратегічного планування.  

Недоліками SWOT-аналізу, які потрібно враховувати є: неможливість 

врахування всіх сил і слабкостей, можливостей і загроз; суб'єктивність 

вибору та ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

погана адаптація до середовища, що постійно змінюється. 

Висновки. Проведення SWOT-аналізу має важливе значення для 

здійснення стратегічного планування, оскільки його методика - ефективний, 

доступний, дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації 

в установі. Він є чудовим помічником для менеджера, оскільки,  дозволяє 

систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на 

які слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку компанії на 

перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього бізнес-середовища; 

виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж 

конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і уникнути небезпек; 

приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. Тому, 

правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення відіграють на сьогодні 

ключову роль в успішній діяльності організації. Адже, саме вони роблять 

вирішальний вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в 

цілому. 
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Вступ. Підприємство, як відкрита економічна система, схильне до 

порушення стійких взаємозв’язків між її елементами, що може спричинити 

виникнення кризи. Вона може як негативно впливати на ефективність 

діяльності підприємства, так і створювати загрозу його існуванню.  

Антикризове управління застосовується  з метою запобігання 

негативних дій цих процесів на діяльність організації шляхом діагностування 

менеджерами виникнення кризових ознак і миттєвого їх усунення.  

Отже, антикризове управління характеризується як миттєвий процес 

спрямований на вирішення проблем, що з’явилися внаслідок кризи. 

Результати дослідження. Кризи у сільськогосподарських 

підприємствах не виникають спонтанно, а мають свої зовнішні, що не 

залежать від діяльності підприємства, і внутрішні причини, що залежать від 

підприємства.  

Усі кризові явища можна визначити за певними ознаками: 

1) внутрішні фактори: 

 дефіцити у фінансуванні; 

 дефіцити в організаційній структурі; 

 відсутність або незадовільна робота служб контролінгу 

(планування, аналіз, інформаційне забезпечення, контроль) [1]; 

 низький рівень кваліфікації персоналу; 

 брак інновацій та раціоналізаторства; 

 недоліки у виробничій сфері; 

 прорахунки у галузі постачання; 

 втрата ринків збуту продукції; 

 низький рівень маркетингу; 
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 прорахунки в інвестиційній сфері; 

 низька якість менеджменту; 

2) зовнішні фактори: 

 спад кон’юнктури в економіці в цілому; 

 значний рівень інфляції; 

 зменшення купівельної спроможності населення; 

 криза окремої галузі; 

 нестабільність господарського та податкового законодавства; 

 посилення монополізму на ринку; 

 конфлікти між засновниками (власниками); 

 нестабільність фінансових ринків; 

 сезонні коливання; 

 посилення конкуренції в галузі; 

 політична нестабільність у країні. 

Сьогодні розвиток сільськогосподарського підприємства залежить від 

його гнучкості і пристосування до умов нестабільного зовнішнього 

середовища. Враховуючи циклічний характер кризових явищ, 

управлінському персоналу необхідно вчасно передбачати і результативно 

впроваджувати антикризове управління підприємством. Його завданням є 

розуміння можливості використання наслідків криз і їх подолання.  

Кризи можуть бути керовані і не керовані, а щоб збагнути рівень її 

керованості у сільськогосподарському підприємстві, необхідно дослідити 

обставини виникнення кризових явищ саме в агросфері [2]. Криза, що 

обумовлена  факторами зовнішнього середовища, вкрай важко прогнозується 

і  практично не керована адміністрацією підприємства.  ЇЇ усунення потребує  

загальнодержавних засобів управління економікою [3].  Але, якщо криза є 

наслідками непрофесійного управління адміністративного персоналу то 

ситуація може бути керованою завдяки швидким, професійним і своєчасним 

діям керівників.  

Висновки. Якщо умови розвитку підприємства на всіх стадіях його 

функціонування є добре обдумані керівництвом, лишень тоді можна 

претендувати на цілісність системного функціонування і ефективність його 

розвитку. Вплив факторів на розвиток сприятливих умов є різноплановою, 

характеризуються специфічністю для окремого суб’єкта господарювання, 

впливають систематично. Причини виникнення кризи є наслідком певних 

об’єктивних чинників на певному етапі розвитку підприємства, або 

непередбачених ситуацій що виникають у зовнішнім або внутрішньому 

середовищі.  

Отож, аби запобігти виникненню кризових ситуацій необхідно 

використовувати в менеджменті системний моніторинг і планування, аби 

передбачати і гарантувати можливий майбутній розвиток підприємства. 

Використовуючи такі методи можна не тільки впливати і запобігти кризовим 
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явищам, але і антикризове  управління підприємством буде ефективнішим і 

результативнішим.   
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕФЕКТИВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Вступ. Зростання масштабів інформації та ускладнення структури 

інформаційного простору зумовлюють потребу в оптимізації інформаційних 

потоків для забезпечення ефективності розвитку підприємств. Активізація 

наукового пошуку у сфері інформаційного забезпечення управління 

розвитком підприємства відбувається у таких напрямках: уточнення ролі 

економічної інформації у забезпеченні конкурентоспроможності, принципів і 

методів управління інформаційними потоками на різних етапах життєвого 

циклу підприємства, а також створення інформаційних систем управління. 

Результати дослідження. Пошук ефективних принципів та механізмів 

інформаційного забезпечення управління господарюючими суб’єктами 

досить плідно ведуть зарубіжні й вітчизняні науковці [1]. Можна вважати, що 

прагнення фахівців знайти ефективні управлінські підходи до перетворення 

інформації в інтелектуальні активи сприятиме становленню концепції 

управління знаннями, що на сьогодні є однією з найбільш інноваційних 

напрямів розвитку у всіх сферах та галузях національної економіки. 

Підвищення економічної ефективності забезпечує зростання доходів 

підприємств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=3018
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підвищення оплати праці та поліпшення культурно-побутових умов 

працівників галузі. Проблема піднесення ефективності виробництва полягає 

в тому, щоб на кожну одиницю витрат (матеріальних, трудових і фінансових) 

досягти суттєвого збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для 

задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства. 

Інформаційне забезпечення – це рівень поінформованості керівництва 

працівників підприємства даними, що необхідні для прийняття ефективного 

управлінського рішення, вирішення поточних та стратегічних завдань, 

організації процесу виробництва продукції чи надання послуг тощо. 

Проте доведено, що для забезпечення ефективного розвитку 

господарюючого суб’єкту цей перелік завдань не є вичерпаним. Сьогодні 

недостатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, зберігати бізнес-

інформацію та підтримувати в актуальному стані бази даних. Необхідно мати 

певну економічну політику відносно управління інформацією та 

інформаційного середовища, у якому перебуває підприємство, для 

забезпечення результативного якісного покращення його діяльності. 

Тому основними завданнями інформаційного забезпечення слід 

визнати: формування, обробка, використання, зберігання та підтримку в 

актуальному режимі інформації та знань; забезпечення менеджменту 

нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та 

поточною інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних 

для їх аналізу при формуванні управлінських рішень та організації 

виробництва.  

Останнім часом існує думка стосовно необхідності виокремлення в 

групи управлінських рішень підприємства з питань управління 

інформаційними ресурсами в інформаційну стратегію, яка є «частиною 

бізнес-стратегії і регламентує спосіб використання підприємством інформації 

для створення вартості у динамічному середовищі» [4]. Розробка 

інформаційної стратегії передбачає необхідність чіткого окреслення 

інформаційного середовища (простору) підприємства, формування принципів 

поведінки підприємства у ньому та механізмів інформаційного забезпечення 

управління розвитком.  

Наголошуючи на необхідності задоволення інформаційних потреб 

суспільства та кожного його суб’єкта для підвищення ефективності 

соціально-економічних процесів, вчені наполягають на необхідності 

створення єдиного інформаційного простору, під яким пропонують розуміти 

«єдине інформаційно-технологічне середовище, яке містить у собі 

обчислювальні, інформаційні, телекомунікаційні засоби, продукти, послуги, 

фахівців, користувачів, документообіг, бази даних та ін.». Підкреслюючи 

глобальність інформаційного простору, дослідники віднесли до нього як його 

об’єктів, так і суб’єктів. Проте для мезо- та мікрорівнів змістовне наповнення 

інформаційного простору потребує відповідного уточнення на макрорівні.  
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Формування та формалізація інформаційного простору управління 

виробництва  продукції відбувається у таких напрямках:  

 створення єдиної інформаційної бази об’єктів та підрозділів 

підприємства; 

 забезпечення швидкої передачі по каналам зв’язку будь-яких 

видів інформації; 

 технічна підтримка обробки, аналізу отриманої інформації; 

 забезпечення необхідного рівня безпеки та захисту 

інформаційних ресурсів господарюючого суб’єкту. 

Розробка системи інформаційної забезпечення виробництва продукції 

передбачає окреслення інформаційного простору, як зони, в якій 

утворюються різноманітні інформаційні потоки, що забезпечують 

актуальною, повною і достовірною інформацією процес цілеспрямованих, 

незворотних, якісних за характером змін складу і зв’язків (тобто структури), 

а також функції (призначення) підприємства як системи задля подолання 

протиріч, що виникають у його зовнішньому та внутрішньому середовищі, та 

забезпечення довгострокового успіху на ринку.  

Традиційно формалізацію інформаційних потоків здійснюють за 

критерієм джерел утворення інформації. Поділ інформаційних потоків на 

вхідні та вихідні, на наш погляд, є досить умовний. Відповідно до принципів 

та стандартів управління до вхідних інформаційних потоків прийнято 

відносити інформацію про середовище, у якому функціонує та розвивається 

підприємство. Ця інформація є досить різноманітною, може включати 

фінансові та нефінансові, формальні та неформальні, кількісні та якісні 

показники. До вхідної інформації, яка надходить із зовнішніх джерел, 

відносять законодавчі та нормативні акти, інформацію загальноекономічного 

та галузевого характеру, інформацію про діяльність партнерів та конкурентів 

підприємства, статистичну звітність. У процесі формування інформаційного 

забезпечення виробництва продукції у підприємстві необхідно врахувати такі 

аспекти: 

 стратегічну орієнтацію створення інформаційного забезпечення через 

визначення мети і формування потреби у відповідній інформації, яка сприяє 

створенню нової цінності за допомогою нових знань;  

 необхідність активізації інноваційних процесів виявлення інформації, 

перетворення її у знання, генерування нових знань та їх обмін з метою 

створення інноваційних рішень;  

 виявлення комунікаційних розривів, що заважає обміну інформацією 

на організаційному рівні, пошуку причин, виявленню проблемних зон і 

діагностування управлінських проблем, забезпеченню прискорення процесу 

розкриття наявних знань в підприємств. 

Висновки. Розробка виробничих програм і виконання функцій з 

управління виробництвам базується на використанні менеджментом 
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підприємства інформації про хід виробництва, стан техніко-технологічної 

бази та її окремих елементів, поточний попит на продукцію тощо. За 

сучасних умов інформаційне забезпечення стало важливим напрямом роботи, 

що полягає в зборі й обробці інформації, яка необхідна для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про положення і 

діяльність підприємства на вищій рівень управління та взаємний обмін 

інформацією між всіма взаємопов’язаними підрозділами підприємства 

здійснюється на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших 

технічних засобів. Становлення якісного інформаційного забезпечення 

підрозділів всіх рівнів є основою ефективного управління підприємством. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Вступ. Для покращення ефективності управління складними 

виробничими процесами слід враховувати особливості інформаційних 

ресурсів, які полягають у наступному: обсяги інформації постійно зростають 

та займають ключове положення серед ресурсів; інформація впливає на 

використання інших ресурсів; потенціал інформаційних ресурсів може 

використовуватися неодноразово; у процесі використання інформаційний 

потенціал постійно збільшується і збагачується. 
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Результати дослідження. Важливим чинником підвищення 

ефективності виробництва є поліпшення управління, удосконалення форм і 

методів управління, що здійснюється на основі досягнень науково-технічного 

процесу та поступального розвитку інформаційного забезпечення,  

інформаційних потоків і інформатики. Інформаційно-технічні нововведення є 

передумовою скорочення і здешевлення апарату управління. Важливу роль 

відіграє інформація і в організаційному управлінні підприємством, що 

обумовлено змінами соціально-економічного характеру, появою новітніх 

досягнень у галузі техніки й технології. Інформаційне забезпечення є 

необхідним чинником підвищення якості робочої сили, передумовою 

ефективної організації процесу виробництва.  

Переваги подальшого вдосконалення інформаційного забезпечення 

підприємства полягають у:  економії витрат виробництва (за рахунок фонду 

заробітної платні, вартості програмного забезпечення, витрат на перерозподіл 

сировини, оформлення договорів тощо); запобіганні витрат у майбутньому 

(зниження вартості обслуговування, зменшення вимог до обробки даних, 

стала чисельність персоналу); можливому поліпшенню показників діяльності 

(підвищення продуктивності, покращення контролю, використання 

інноваційного програмного забезпечення, освоєння нових потужностей, 

покращення і прискорення обслуговування). 

У ході процесу передачі й отримання інформації вона може бути 

змінена, що пояснюється наявністю багатьох посередників, тому головною 

умовою прийняття правильних управлінських рішень є передача інформації 

швидко і з мінімальними змінами, що у кінцевому випадку забезпечить 

збільшення прибутку підприємства. Використання інформаційного 

забезпечення та інформаційних технологій у сфері управління дає 

можливість більш економічної й раціональної організації інформаційних 

процесів, підвищення їх динамічності, розширення системи чинників, що 

аналізуються для прийняття рішень і чинників, що їх обґрунтовують, а як 

наслідок, виникає можливість підвищення рівня ефективності виробництва. 

Застосування інформаційної системи дозволяє значно знизити управлінські 

витрати, шляхом підвищення ефективності проектно-конструкторських робіт 

щодо інформаційного забезпечення; покращення планування в підприємстві; 

полегшення процесу складання письмових фінансових документів. 

Використання в підприємстві дієвої інформаційної системи забезпечує 

узгодженість діяльності усіх його підрозділів і окремих працівників на 

підставі синхронізації їх виробничих та управлінських процесів. Загальна 

інформаційна система підприємства здійснює узгодженість усіх важливих 

фінансово-економічних процесів: забезпечення потреби виробничого 

процесу в усіх видах ресурсів (трудових, технічних, фінансових, 

інформаційних); забезпечення оновлення техніко-технологічної бази 

(впровадження техніки та технологій, нових видів продукції); запровадження 
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фінансування інвестиційної діяльності підприємства (вибір напряму 

інвестування коштів, вибір конкретних інвестиційних проектів і забезпечення 

їх необхідним фінансуванням). 

Система інформаційного забезпечення повинна бути безпосередньо 

пов’язана із системою менеджменту, центральним завданням якої є завдання 

регулювання. У той же час важливим завданням інформаційного 

забезпечення є умови для структуризації  даних, де ключовою позицією є 

розробка рішень із концентрації та розподілу інформації на рівні всього  

підприємства, в межах якого вирішальної ролі набуває інформація 

стратегічного і прогнозного характеру. Тут особливого значення набувають 

інформації, які залежать від функціонування  підприємства як мережевої 

складової, із виділенням потоків інформаційної взаємодії із постачальниками 

і покупцями (див. рис. 1). 

Рис. 1. Інтеграція інформаційних потоків підприємства. 

Отже, важливим завданням в організації проведення інформаційних 

досліджень є визначення режиму функціонування системи інформаційного 

забезпечення виробничої діяльності, координація потоків даних та 

спрямування зусиль всіх учасників процесу досліджень на  досягнення 

поставлених цілей. 

Висновки. Таким чином, якісне інформаційне забезпечення визначає 

якість та чіткість реалізації механізмів управління підприємством, де 

економічна інформація виступає підсистемою в системі управління 

підприємством, і утворює функціональний блок, який характеризується чітко 

визначеними завданнями, особливостями процесу функціонування та 

самостійним управлінським механізмом, що дозволяє розглядати його як 
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автономний об’єкт управління, який забезпечує необхідною інформацією всі 

сфери діяльності підприємства та проведення інформаційних  досліджень. 
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Вступ. це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної 

ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з 

ціллю системи менеджменту, тобто це основний момент в організації 

діяльності кожного керівника. У зв'язку з цим управлінське рішення може 

розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий інструмент 

системного підходу до управляємого об'єкту. Кожне підприємство є не тільки 

виробником продукції чи надання послуг, але й складовою частиною 

суспільства. Тому при прийнятті ефективного і якісного управлінського 

рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а 

сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин. 

Результати дослідження. Ефективне і якісне управлінське рішення - 

Прийняття ефективного і якісного рішення є основою управління, так як 

своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює виробництво, а 

слабке, або несвоєчасно прийняте - знижує результативність праці. 

Відповідальність керівника за прийняття рішень дуже висока, особливо 

службовців державного рівня. Керівник не має права приймати 

непродуманих і необгрунтованих рішень. 
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Потреба в прийнятті ефективних і якісних рішень обумовлюється як 

зовнішніми, так і внутрішніми обставинами. Поштовхом до прийняття 

управлінського рішення є необхідність ліквідувати проблему, зменшити її 

актуальність. Основними причинами виникнення проблем є наступні [2]: 

недосконалі принципи діяльності організації; помилкові критерії оцінки 

діяльності підприємства, підрозділу або окремого працівника; порушення 

процесу досягнення поставленої мети з помилкової або ініційованої причини; 

непередбачувані обставини. До ефективних і якісних управлінських рішеннь 

ставляться такі вимоги [4 ]: 

 

 
Рис. 1. Основні вимоги до ефективного і якісного управлінського  рішення. 

 

Всебічна обґрунтованість означає необхідність прийняття рішення на 

базі максимально повної й достовірної інформації. Але цього недостатньо. 

Необхідно зробити аналіз ресурсного забезпечення, науково-технічних 

можливостей, цільових функцій розвитку, економічних і соціальних 

перспектив підприємства, регіону, галузі. Всебічна обґрунтованість рішення 

вимагає пошуку нових форм і шляхів обробки науково-технічної та 

соціально-економічної інформації. Своєчасність передбачає, що прийняте 

рішення не повинно відставати або випереджати потреби і завдання 

соціально-економічної системи. Передчасно прийняте рішення не знаходить 

підґрунтя для реалізації, а сприяє розвитку негативних тенденцій. Запізнілі 

рішення поглиблюють негативні тенденції. 

Повноважність означає суворе додержання суб'єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління. 

Збалансованість прав і відповідальності кожного відділу, ланки або рівня 

управління є постійною проблемою виникнення нових завдань  розвитку. 

Погоджуваність з прийнятими раніше рішеннями означає 

спадкоємність розвитку. Вона необхідна для додержання законодавства, 

постанов, розпоряджень, а на рівні окремого підприємства для здійснення 

послідовної ринкової і соціальної політики. 

Прийняття і реалізація управлінських рішень вимагає високого 

професіоналізму і окремих соціально-психологічних якостей особистості. 

Вимоги до управлінського  рішення 

Всебічна обґрунтованість 

Своєчасність 

Повнота змісту 

Погоджуваність 

Повноважність 
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Процес прийняття рішення, вибору варіанта, завжди має творчий характер і 

залежить від конкретної особистості. 

У прийнятті ефективного і якісного управлінського рішення присутні в 

різній мірі три моменти: інтуїція, думка і раціональність. 

Інтуїтивне рішення будується на власному досвіді і почутті того, що 

його вибір вірний, виключно орієнтується на інтуїцію може стати 

заручником випадковості. В рішенні побудованому на думці в основі лежать 

знання і свідомий досвід минулого, обираючи кращий варіант, який принесе 

найбільший успіх.  

Раціональні рішення в основному будуються на методах економічного 

аналізу, обґрунтуванні та оптимізації стратегічних і тактичних питань. 

За характером особистості менеджера рішення розрізняють на 

урівноважені, імпульсивні, ризикові, інертні і обережні. 

Урівноважені рішення приймають менеджери, які уважно і критично 

відносяться до своїх дій. Такі особи до прийняття рішення вже мають 

сформульовану ідею. 

Імпульсивні рішення менеджери дуже легко генерують у великій 

кількості, але не можуть їх якісно перевірити, уточнити і оцінити. Такі 

рішення є недостатньо обґрунтованими і надійними, в управлінській 

діяльності. 

Ризикові рішення менеджерами чітко не обґрунтовуються, їх автори 

впевнені в собі, не бояться небезпеки. 

Інертні рішення стають результатом обережного пошуку менеджера, 

але вони не мають оригінальності, пошуку, новаторства, не відзначаються 

обґрунтованістю. 

Обережні рішення характеризуються ретельною оцінкою менеджером 

всіх варіантів. Вони теж не відзначаються новизною і оригінальністю. 

Функції, які реалізуються через управлінські рішення, діляться на: 

обумовлені процесом управлінської дії (аналітичні, цілеполягаючі, 

організуючі, координуючі, регулюючі, контрольні і оціночні) і об'єктом 

управління (політичні, економічні, бізнесові, соціальні, правові, техніко-

технологічні). Функції управлінських рішень можуть бути реалізовані тільки 

при високій якості цих рішень та ефективному їх виконанні.  

Висновки. Розробка ефективних управлінських рішень - необхідна 

умова забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства на 

ринку, формування раціональних організаційних структур, проведення 

правильної кадрової політики, регулювання соціально-психологічних 

відносин в організації, створення позитивного іміджу  підприємства. 

 

Бібліографічний список 

1. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент : навч. посібник [В. О. 

Василенко., В. І. Шостка., О. М. Клейменов]; 2-ге вид., випр. та допов. К. : 

http://ua-referat.com/Організація


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
348 

 

Центр навч. л - ри, 2005. 372 с. 

2. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник для студентів 

вищ. навч. Закладів. К. : Знання – Прес, 2002. 239 с.  

3. Гетьман О. О. Економічна діагностика : Навчальний посібник для  

студентів вищих навчальних закладів. К. : Центр навчальної літератури, 2008. 

317 с. 

4. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник. К. : Академ  - видав., 

2003. 416 с. 

 

Нікітіна А. Є. 
студентка економічного факультету Мо - 51 

Науковий керівник к.е.н., доцент  Попівняк Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

ПІДПРИЄМСТВА АПК  В ЕПОХУ МАРКЕТИНГУ В ПЕРІОД 

ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Вступ.  Побудова нових моделей поведінки підприємств на ринку у  

цих умовах особлива роль належить маркетингу як концепції управління 

виробничо-збутовою діяльністю різноманітних підприємств у ринковій 

системі господарювання. Елементи маркетингу тією чи іншою мірою 

застосовуються на практиці. Проте на підприємствах і у фірмах 

агропромислового комплексу у цій роботі відсутній комплексний підхід, 

немає чіткої економічно обґрунтованої системи маркетингу, недостатнім є 

організаційне і матеріально-технічне забезпечення. Зарубіжний досвід 

свідчить, що в агропромислових комплексах розвинутих країн активно і 

повсюдно застосовують теорію і практику маркетингу, детально вивчають, 

прогнозують і аналізують попит покупців, що значною мірою дає змогу 

уникати диспропорцій.  

В умовах України агропромислова маркетингова діяльність стає вкрай 

необхідною у зв’язку із зміною співвідношення внутрішніх (контрольованих) 

і зовнішніх (неконтрольованих) факторів, які впливають на підприємство.  

Ще більша потреба в маркетингу виникне на агропромислових 

формуваннях, які виходитимуть на світовий ринок. Для забезпечення 

виробництва конкурентоспроможної продукції в АПК і прискорення 

просування товарів до споживача необхідно не тільки формувати ринкову 

інфраструктуру мікро- і макрорівнів, виробляти власну орієнтацію 

маркетингової діяльності, але й здійснювати підготовку і перепідготовку 

кадрів з теорії і практики маркетингу. 

Результати дослідження.  Маркетинг є засобом реалізації стратегії 

суб’єктів  агропромислового виробництва, який дає змогу адаптуватися до 

динамічних змін зовнішнього середовища, забезпечити конкурентні переваги 

в економічному просторі, задовольняти конкретні потреби й запити 
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споживачів, формувати позитивне ставлення до агропромислової продукції  

та її виробників.  

    Більшість підприємств на даному ринку є не лідерами, а 

послідовниками і займають диференціальну позицію, вибравши якусь 

характеристику для спеціалізації, але не цінову 

  Вихід аграрного сектора України на шлях ефективного економічного 

зростання, подібного до європейської моделі, потребує проведення 

цілеспрямованої державної політики, яка ґрунтуватиметься на триєдиному 

підході, який широко використовується в ЄС з урахуванням економічної, 

екологічної та соціальної складових. Завдяки цьому забезпечується 

збалансованість системи заходів і засобів державного впливу на процес 

виробництва продукції АПК. З урахуванням існуючих проблем, видається 

доцільною реалізація заходів за такими основними напрямами, як: 

гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію 

згідно стандартів ЄС; налагодження сучасної інфраструктури аграрного 

ринку; посилення кооперації господарств населення виробників 

сільськогосподарської продукції; налагодження співпраці між виробниками 

сільськогосподарської продукції та дослідними установами. 

Процес дослідження ринку передбачає вивчення ринку за величиною, 

розвитком, конкурентами, споживачами.  

 Величина цільового ринку дає відповідь на питання, які обсяги 

продукції можуть бути придбані споживачами від усіх категорій виробників. 

Розвиток ринку передбачає тенденції збуту продукції на 3-5-10 років, 

збільшення або зменшення обсягів її продажу. Частка ринку характеризує 

обсяги збуту продукції підприємства в загальній масі продажу всіма 

виробниками; – вивчення основних конкурентів підприємства: наводиться їх 

перелік, відображаються переваги та недоліки порівняно з підприємством за 

якістю товарів, цінами, збутом, сервісом, комунікаціями; – встановлення 

осіб, яких необхідно опитати з метою одержання достовірної інформації про 

товар та підприємство. . На основі узагальнень приймаються рішення 

стосовно вимог до товару [2, с. 29].  

  Розвиток інтеграції на європейському рівні є сучасною ознакою 

прогресивних змін у сільському господарстві та порівняно новим напрямом 

досліджень вітчизняної аграрної науки. Європейські орієнтири надають 

аграрному сектору відповідний вектор розвитку та відкривають нові 

можливості для відродження сільського господарства, створюють додаткові 

порівняльні переваги на агропродовольчому ринку в умовах глобалізації 

економіки. Серйозним кроком з позиції поглиблення торговельних відносин 

між Україною та ЄС має стати Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ), яка 

сприятиме наближенню вітчизняного аграрного сектора економіки до 

європейських стандартів, адаптації його до Спільної аграрної політики ЄС та 
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розширенню присутності на українському агропродовольчому ринку нових 

країн-членів ЄС. 

Висновки. Таким чином, маркетингова орієнтація  агропромислового 

виробництва сприяє оптимальному використанню обмежених ресурсів 

підприємств, зниженню видатків виробництва та обігу, забезпеченню 

необхідного рівня рентабельності. Ефективність маркетингу продукції 

агропромислового виробництва залежить від максимального задоволення 

потреб споживачів у високоякісній продукції АПК через раціональне 

використання наявних виробничих можливостей, сприяння у вирішенні 

соціальних, екологічних проблем, налагодженні вигідних довготривалих 

відносин із партнерами по бізнесу. 

Досягнення європейських стандартів функціонування аграрного 

сектора економіки можливе лише за умов визначення базових пріоритетів, 

здатних забезпечувати синергетичний і кумулятивний ефекти в економічній 

та соціальній сферах.  
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Вступ. Явище конкуренції складає одну з основних тенденцій розвитку 

ринкового середовища.  
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Поняття конкурентоспроможності підприємства дуже багатогранне і 

важливе, воно безпосередньо пов’язане з реальною побудовою систем 

управління діяльністю підприємств, галузей, окремого товаровиробника або 

продукції, економіки держави в цілому. 

Проблема конкурентоспроможності є визначальною в промисловому та 

аграрному розвитку країн світу. Вона має глобальний характер, тому що з 

однієї сторони, визначає багато аспектів економічної і соціальної політики 

країн, а з іншої – стосується інтересів всіх їхніх громадян, що виступають у 

ролі споживачів.  

Значення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери в 

мовах сучасної економіки незмінно зростає, набуває більшої необхідності 

насичення ринку сільськогосподарськими продуктами вітчизняного 

виробництва, покращення їх якості, розширення асортименту та визначає 

спроможність країни реалізовувати свою продукцію як усередині так і поза 

країною. 

Результати дослідження. Не існує єдиного визначення поняття 

«конкурентоспроможність підприємства», думки вчених відносно 

термінології конкурентоспроможності значно розходяться. Більш того, не 

завжди вдається встановити фактори, через які в рівній конкурентній 

боротьбі одні підприємства процвітають, а інші – потерпають від краху. 

Феномен конкурентоспроможності ще недостатньо вивчений як 

вітчизняними так і закордонними вченими. 

Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності 

підприємств є предметом уваги багатьох вчених-економістів, зокрема: Г. 

Азоєва, Е. Вогеля, Е. Ворнера, Р. Ербе, Д. Кісінга, П. Кругмана, М. Познера, 

М. Портера, Дж. Стренда, Е. Хекшера, В. Андріанова, Ю. Куренкова, В. 

Попова, В. Сіденка, С. Соколенка, Р. Фатхутдінова, О. Онищенка, М. Маліка, 

П. Макаренка, Л. Мельника, І. Червена та ін. Однак чимало питань 

потребують подальшого дослідження, насамперед, з’ясування економічного 

змісту поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Поняття «конкуренція», «конкурентоспроможність» у користуванні 

вітчизняних вчених-економістів з’явилися з переходом економіки до 

ринкових відносин, хоча дослідження цієї проблематики велися ще з 1970-х 

рр. Вивчення й оцінка конкурентоспроможності є частиною теорії 

конкуренції й займає важливе місце в сучасній економічній науці. 

Конкуренція є цивілізованою, легалізованою формою боротьби за 

існування і один з найбільш дієвих механізмів відбору і регулювання в 

ринковій економіці. 

Вперше поняття «конкурентоспроможність» було введено наприкінці 

1970-х рр. М. Портером, який під конкурентоспроможністю приймає 

рентабельність та продуктивність використання ресурсів. В середині 1990-х 

рр. даний термін став активно досліджуватися вітчизняними економістами. 
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Поняття конкурентоспроможності, запропоноване М. Портером та іншими 

авторами, охоплюють різні її аспекти і як правило, доповнюють одне одного. 

На думку М. Портера, конкурентоспроможність - властивість товару, 

послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з 

присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими 

суб’єктами ринкових відносин.  

Поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств набагато 

складніше і трактується неоднозначно. Досить повно та системно 

розкривають поняття конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств в своєму визначенні М. Малік та О. Нужна. На їх думку – це 

здатність суб’єктів економічної діяльності аграрної сфери пристосовуватись 

до нових умов господарювання використовувати свої конкурентні переваги і 

перемагати в конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської 

продукції та послуг, максимально ефективно використовувати земельні 

ресурси, якомога повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу 

структури ринку і гнучко реагувати на зміну його кон’юктури. 

Проте забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств не обмежується використанням тільки земельних ресурсів. Вона 

полягає у значній залежності від погодних умов, природних ресурсів, 

тривалим циклом виробництва, та ін. Конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств має характерні особливості пов’язані із 

специфікою сільського господарства як виду економічної діяльності; 

значним рівнем конкуренції у середовищі сільськогосподарських 

товаровиробників, а також значною кількістю та різноманітністю виробників 

(підприємств). У загальному вигляді конкурентоспроможність 

сільськогосподарського підприємства може бути визначена як його 

порівняльна перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині 

країни і за її межами. 

На наш погляд, конкурентоспроможність аграрних підприємств – це не 

тільки можливість ефективного використання стратегічного потенціалу, а 

також здатність підприємства швидко реагувати на зміни потреб споживачів, 

здатність до адекватних дій на нововведення конкурентів, чого можна 

досягти лише шляхом створення механізму стратегічного управління 

конкурентоспроможністю. 

Конкурентоспроможність підприємства можна також охарактеризувати 

як його потенційну якість, яка включає: 

1. Здатність підприємства отримувати реальну оцінку очікувань 

цільової групи споживачів, а також просліджувати тенденції споживчої 

поведінки.  

2. Здатність організовувати виробництво, результати якого 

відповідатимуть очікуванням цільової групи споживачів як найбільш 

корисного товару по відношенню ціна – якість. 
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3. Здатність проводити ефективну поточну маркетингову політику. 

4. Здатність знаходити і створювати умови для зниження витрат на 

забезпечення факторами виробництва капіталом, робочою силою, сировиною 

і матеріалами, енергією на одиницю продукції, що продається. 

5. Здібність до створення і утримання технологічного виробництва над 

іншими членами галузевого співтовариства, що вимагає своєчасного 

оновлення технологій що використовуються.  

6. Здатність планувати, організовувати і проводити ефективну 

стратегію в сферах виробництва і маркетингу на основі інновацій. 

7. Створення і розвиток високого кадрового потенціалу як на 

виконавчому, так і на управлінському рівнях. Якість виконавчого персоналу 

виявляється в його здатності ефективно використовувати виробничі 

технології, що існують на підприємстві, і готовності до освоєння 

перспективніших технологій.  

Висновки. Отже, конкурентоспроможність підприємства є складним і 

багатоплановим поняттям. Спираючись на наявні вислови вітчизняних і 

зарубіжних авторів, можна сформулювати цілісний погляд на 

конкурентоспроможність. Це питання доцільно розглядати як здатність 

підприємств змінювати свою діяльність з метою збереження чи посилення 

вже набутих або створення нових конкурентних переваг. Оскільки 

конкурентоспроможність є ринкова категорія, то її об’єктом може бути будь-

який товар, підприємство, галузь, виробництво, країна, а суб’єктом - 

товаровиробники, працівники підприємства, які прагнуть поліпшити умови 

виробництва, його імідж, якість товару, послуг.  

На нашу думку, сільськогосподарським підприємствам з сильною і 

слабкою конкурентною позицією необхідно дослідити коло питань, 

направлених на визначення реальних шансів покращити своє положення на 

ринку шляхом застосування різних конкурентних стратегій.  
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РЕНОВАЦІЯ ЯК НОВИЙ ПОДИХ МЕНЕДЖМЕНТУ У СТАРІ 

ПРОСТОРИ 

 

Вступ. Необхідною передумовою розвитку економіки є підвищення 

інвестиційної активності інвесторів у країні, збільшення інвестиційних 

ресурсів та ефективне їх використання. Тому дослідження тенденцій 

розвитку ринку інвестицій є актуальним і має важливе практичне значення. 

Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній 

базі й визначають конкурентні позиції країн на світових ринках. Інвестиційна 

діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестицій є одним 

з основних засобів зростання національного доходу. Все це зумовлює 

необхідність аналізу інвестиційної діяльності, її форм, видів та сучасного 

стану розвитку в Україні для подальшого виявлення основних напрямів 

розвитку інвестиційної сфери в економіці країни. 

Результати дослідження. Прикладом  такого інвестиційного проекту є 

діяльності  Промприлад. Реновація  в Івано-Франківську.  

Сам термін «Реновація» це економічний процес оновлення елементів 

основних виробничих фондів, засобів виробництва (машин, обладнання, 

інструменту), що вибувають внаслідок фізичного (матеріального) 

спрацьовування та техніко-економічного старіння за рахунок коштів 

амортизаційного фонду. Також термін «Реновація» можна трактувати, як 

відновлення структури і вигляду пошкоджених історичних містобудівних 

споруд, фасадів та інтер'єрів морально і матеріально застарілих будівель. 

На даний час, Промприлад. Реновація – це проект у сфері імпакт-

інвестування. Це означає, що окрім повернення вкладених коштів і 

дохідності, проект має позитивний вплив на розвиток міста і регіону. 

 Промприлад.Реновація  – це інвестиційний проект зі створення 

інноваційного центру на базі старого заводу в центрі Івано-Франківська, що 

працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки, 

урбаністики, сучасного мистецтва та неформальної освіти. 

Промприлад не орієнтований на єдиного інвестора. Долучитися до 

проекту може кожен, мінімальна інвестиція – еквівалент $1000, для крупних 

інвесторів передбачені слоти в 100, 250, 500 тисяч та 1 мільйон доларів. 

Структура інвестування дозволяє залучати інвестиції від малих та 

великих приватних інвесторів, компаній, громадських організацій та фондів. 
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У проекті закладено дві інвестиційні логіки: це інвестувати на етапі 

залучення інвестицій і після реалізації проекту отримувати дивіденди у 

вигляді пасивного доходу, та інвестувати на етапі залучення інвестицій і в 

будь-який момент вийти з проекту, продавши свою частку на вторинному 

ринку. 

На даний час існують такі переваги інвестування в проект: 

розміщення у центральній частині міста з високою прохідністю; 

велика кількість запитів на оренду, що вже зараз перевищує 

заплановані площі; 

зростання вартості активу по мірі розвитку проекту; 

соціальна значущість проекту; 

можливість долучитися до спільноти інвесторів з високою діловою 

репутацією. 

Сучасні тенденції та думки кардинально міняють погляди  на старі 

речі. Колись нікому не збагнуло, що стару, давно закриту фабрику чи завод, 

можна використовувати не тільки у промислових цілях. Весь простір можна 

більш краще реалізувати. З користю для всіх. 

Так  36 577 м² промислового простору у центрі Івано-Франківська 

мають перетворити на інноваційний простір з бізнесами, лабораторіями, 

освітніми програмами та розвагами. На близько 2 000 м² уже розмістили 

коворкінг, школу танців, міський відділ роботи з інвестиціями, бар та ще 

кілька міських бізнесів. Проект «Промприлад. Реновація» має намір змінити 

не лише окреме місто, а й показати новий формат створення суспільно 

відповідальних бізнесів. 

Цей проект має за мету приносити  не тільки  дивіденди для інвесторів, 

а й користь для міста. 

Цей проект має за мету створення підприємства зі всіма ознаками 

бізнесу, головною метою якого, втім, є не заробляння грошей, а вирішення 

системних суспільних завдань. Світовий ринок імпакт-інвестування щороку 

має приріст у 15-20%. В Україні це поки нова категорія, але творці цього 

проекту хотіли б її розкрити. 

Творці проекту  вірять у системний підхід, за якого всі ці функції 

можуть поєднуватися, а на їх перетині – народжуватися нові потенціали. 

У межах чотирьох напрямків будуть розподілятися й кошти від 

прибутку підприємства. Серед іншого це можуть бути освітні проекти, 

фестивалі, інкубаційні програми для стимулювання розвитку підприємництва 

тощо. 

Пілот проекту працює з березня 2019 року. Перші результати досить  

позитивні. На поверсі, на якому зараз відбувається реновація, вже є різні 

гравці – і бізнеси, і громадські організації, і департамент інвестиційної 

політики міськвиконкому. Тобто це вже екосистема, у якій колаборують різні 
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елементи суспільства, і це вже створює нові потенціали. Звичайно, що більші 

будуть масштаби розвитку, то більшим буде цей ефект. 

Модель передбачає участь приватних осіб, бізнесу, організацій, фондів 

тощо. Вони можуть придбати певну долю підприємства у вигляді акцій і 

стати реальними співвласниками проекту, претендуючи у подальшому на 

долю прибутковості. У цьому проекті мінімальна планка входу є 1000$.  

Кількість учасників проекту  не обмежено. Є припущення, що це буде 

кілька тисяч інвесторів – від дрібних до великих. Мета – об’єднати якомога 

більше проактивних людей, які розуміють, що це за проект і який потенціал 

він має. 

Автори проекту застосовують  модель колективного інвестування, за 

якої інвестори мають подвійну мотивацію. Вони прагнуть змін і підтримують 

проекти, які несуть ці зміни. Але при цьому вони претендують на певну долю 

прибутковості – хоч це може зайняти й більш тривалий час, ніж у певних 

суто бізнес-проектах. 

Це своєрідний інкубатор для змін – у межах міста, регіону та країни. У 

проекту є амбіція створити модель для реплікації цього досвіду за межами 

Івано-Франківська. Є надія, що  ця модель має великий  потенціал  – 

перетворення закинутих пострадянських індустріальних зон на інноваційні 

центри. Це великий поштовх до розвитку покинутих просторів та міст де 

вони розташовані, збільшенню робочих міст, зон розвитку для творчості та 

бізнесу, зростанню інвестицій. Ось що може дати старий завод чи любий 

простір який попросту не використовувався. Він несе багато плюсів. І в 

цьому є великий потенціал який потрібно розвивати.  

Висновки. Отож, на наш погляд, не варто розглядати іноземні 

інвестиції як виключний спосіб виведення країни з економічної кризи. В цій 

ситуації необхідно вирішити завдання ефективного використання 

інвестиційного потенціалу підприємств і регіонів України. 
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ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕНЕДЖЕРАМИ 

АГРОФОРМУВАНЬ 

 

Вступ. Планування особистої праці спеціаліста полягає у правильному 

виборі ним форм своєї участі у виконанні стратегічних, тактичних і 

оперативних планів виробничої діяльності, встановленні взаємозв’язків з 

іншими організаціями, прийнятті рішень і здійсненні контролю за їх 

виконанням. Крім цього планування особистої праці передбачає 

самовдосконалення та встановлення раціонального режиму діяльності й 

відпочинку спеціаліста. План має складатися у письмовому вигляді і 

регулярно переглядатися та поновлюватися. У вужчому розумінні план 

роботи спеціаліста – це список справ на день, тиждень або місяць, а також 

ідей щодо праці на наступний період. Чим краще сплановано час, тим 

продуктивнішою буде праця спеціаліста. Якщо її спеціально планувати, то 

завжди можна знайти можливість скоротити непродуктивні затрати часу. При 

відсутності у спеціаліста особистого плану роботи в його колективі 

створюється нервове напруження. 

Результати дослідження. Планування завжди було присутнім у 

людській діяльності. Перегрузка інформацією різного виду спеціалістів 

агроформувань та інтенсивність їх мислення з приводу переробки цієї 

інформації вступає у протиріччя з функцією запам’ятовування та зберігання 

у пам’яті людини. Це протиріччя усувається за допомогою письмової фіксації 

планів робіт.  

Вивчення планування особистої роботи спеціалістами в 

агроформуваннях свідчить про те, що методика складання планів особистої 

роботи та контроль за їх виконанням потребують удосконалення. Особливо 

це стосується самоконтролю та контролю за виконанням поставлених перед 

підлеглими планів на тривалий період. 

План роботи спеціаліста – це перелік робіт, які він проектує виконати 

протягом певних відрізків часу. Отже, час є невід’ємною складовою плану 

роботи, а тому має підстави для розгляду. 

Робочий час – це встановлений відповідно до закону час, протягом 

якого працівник виконує свої трудові обов’язки в організації. Він 

вимірюється тривалістю відпрацьованого часу протягом робочого дня, 

тижня, місяця, року.  
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Проаналізувавши робочий час головних спеціалістів агроформувань 

можна сказати, що їх ( робочий час затрачається) на такі види робіт: робота з 

інформацією (телефонні розмови, робота з електронною інформацією, 

переговори, розмови з підлеглими ); робота з документами; організацію 

виробничої діяльності (організація роботи свого підрозділу, контроль та 

аналіз виконаного); робота з підлеглими (виконання ними своїх обов’язків, 

розподіл праці, прийняття, координація та контроль рішень, розв’язання 

конфліктів та попередження їх виникнення ); планування особистої роботи; 

вирішення побутових питань та інші роботи. 

Всі витрати робочого часу менеджера необхідно розглядати як витрати 

часу для рішення поточних і перспективних задач. Від правильного 

розподілу часу так чи інакше залежить рівень реального впливу менеджера 

на процес виробництва і ефективність його праці. Для цього менеджер 

відповідного рівня повинен чітко уявляти мету і зміст робіт. 

До поточного (оперативного) управління відносять роботи з організації 

виробничих процесів у кожній конкретній ділянці роботи в період робочого 

дня, тижня, декади та ін. їх зміст полягає у розстановці виконавців за 

робочими місцями, систематичному контролі, оперативному усуненні 

причин, що заважають виконанню трудових процесів у визначений строк. 

Рішення оперативних і стратегічних завдань вимагає участі менеджерів 

усіх рівнів управління. Але форми і методи рішення на різних рівнях 

управління різні. Вони і лежать в основі розподілення витрат часу для 

рішення оперативних і стратегічних завдань за рангами менеджерів у значній 

мірі визначають ефективність їх особистої роботи і роботи колективу в 

цілому. 

Таким чином, міра участі і витрат часу керівника організації на 

оперативне управління необхідно оцінювати не кількістю вирішених ним 

питань безпосередньо у ході виробничого процесу і витратами часу на це, а 

його діями по створенню працездатності та самостійності підрозділів, 

конкурентоспроможності організації. 

Час, витрачений менеджером на оперативне управління, не може бути 

жорстко регламентованим і нормованим. Його величина залежить від ряду 

факторів, основними із яких є: виробничі ситуації, обумовлені змінами у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, впровадженням нової технології, 

форм організації праці, удосконаленням управління та ін. У таких випадках 

керівник повинен бути максимально звільненим від вирішення дрібних 

питань. 

З практики відомо, що при витраті 10 хвилин на планування робочого 

часу можна щодня заощадити до двох годин. 

Для раціонального використання свого часу фахівцю необхідно, перш 

за все, чітко усвідомити свої основні функції, цілі, завдання та бюджет часу. 

При плануванні слід враховувати такі основні правила: 
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1. При складанні плану на день залишити 40 % часу вільним, тобто 60 % часу 

відвести на планові роботи, 20% – на непередбачені, 20 % – на ті, що 

виникають спонтанно; 

2. Треба постійно фіксувати витрачений час. При цьому слід вказувати, як і 

на які потреби він був витрачений. У результаті фахівець, маючи повне 

уявлення про витрати свого часу, може складати план на майбутнє; 

3. Для складання гарного плану з чітким зазначенням використаного часу 

необхідно розподілити свої завдання на довго-, середньо- і короткострокові; 

4. Основні принципи складання плану: регулярність, системність, 

послідовність; 

5. Для забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг 

завдань, з яким фахівець може реально впоратися. 

Оперативне планування особистої роботи менеджера здійснюється 

щотижнево. Це план «на сьогодні», «на завтра». Він містить «тематичний» 

перелік справ, які треба вирішувати оперативно у визначений строк. 

Рекомендується складати план роботи на неділю з використанням 

бланків «план-графік робочої неділі» формату А4. У цьому плані 

знаходитимуть свою конкретизацію усі види робіт, виконання яких 

розраховано на місячний період. Складання такого плану-графіку 

(погодженого з керівником) на початку робочої неділі задає так би мовити 

ритм роботи на всю неділю, знижує кількість контактів між керівником та 

спеціалістом, що сприяє економії робочого часу. Під час спостереження за 

впровадженням у практику даного плану, стало очевидним те, що в середині 

та в кінці робочої неділі необхідно зарезервувати по половині (а у деяких 

випадках і по цілому) робочому дню для виконання непередбачуваних на 

невідкладних робіт. 

Також доцільно було б у господарстві мати план-графік на місяць, щоб 

кожний спеціаліст узгоджував планування особистої діяльності з діяльністю 

господарства. 

Висновки. Довгострокове планування було запропоновано 

спеціалістам аграрних формувань здійснювати шляхом складання плану 

особистої роботи на рік. 

Також при плануванні кожному спеціалісту слід звертати увагу на те, 

що працездатність у людей різна у різні періоди часу. Деякі люди 

продуктивніше працюють ранком, деякі – вдень, а деякі – ввечері, пік 

працездатності у різних людей припадає на різні періоди дня. Найважливіші 

та найважчі роботи слід запановувати на пік своєї продуктивності. 
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ДИНАМІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Вступ. Економічна інформація  характеризує виробничі відносини в 

суспільстві. До неї відносять відомості, які циркулюють в економічній 

системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси управління 

виробництвом, фінансові процеси, а також відомості економічного 

характеру, якими обмінюються різні системи управління. Економічна 

інформація має відповідати таким вимогам: точність, достовірність, 

оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття 

всіма споживачами. Достовірність визначає допустимий рівень викривлення 

вхідної та результатної інформації, за якого зберігається ефективність 

функціонування системи. Оперативність відображає актуальність інформації 

для потрібних розрахунків і прийняття рішень в умовах, що змінилися. 

Результати дослідження. Розглядаючи питання про організацію 

використання засобів комп'ютерної техніки для автоматизації управління 

об'єктом, поняття інформації і даних у певному розумінні часто 

використовують як синоніми. Такий стан склався історично: з одного боку, 

основну термінологію розробляли і вдосконалювали одночасно з розвитком 

робіт щодо використання засобів обчислювальної техніки для механізації й 

автоматизації планово-облікових робіт підприємств, галузей, де 

послуговувалися поняттям інформації, а з другого - використовували 

закордонний досвід і літературу, де в основному вживається термін "дані" 

(наприклад, в опису алгоритмічних мов і банків даних). 

На даний час інформаційна економіка багато в чому залежить від 

вдосконалення інформаційних технологій. Досягнення більшості цілей 

організації не можливо без хорошої інформованості менеджерів, знання 

кон'юнктури ринку, знання новітніх технологій виробництва та розподілу. 
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Нові технології і НТП, в умовах ринкової економіки, йдуть вперед великими 

кроками, випереджаючи ринок на кілька років. 

Ефективність організації праці підприємства багато в чому залежить 

від уміння керівника готувати й обґрунтовувати прийняті рішення. 

Інформаційне забезпечення аграрних підприємств повинне володіти такими 

особливостями як: гарантувати оперативний бухгалтерський облік 

виробничо-фінансової діяльності. Практичне розв’язання проблем, 

пов’язаних із необхідністю забезпечення ефективної роботи підприємства, 

насамперед залежить від ступеня освоєння методів інформування та 

стратегічної інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю. На 

базі стратегічної інформації приймаються стратегічні рішення, які 

визначають своєрідний план розвитку та ефективне функціонування 

сільськогосподарської організації, впливають на її розвиток , а також на 

отримання прибутку. Для ефективного управління сільськогосподарським 

виробництвом потрібно мати величезні обсяги різноманітної інформації про 

структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності та 

ґрунтів, а також прогнозовану врожайність, що у майбутньому захистить 

підприємство від ризиків за втрату прибутків. 

Рішенням цих серйозних проблем, може стати створення 

інформаційних систем. Застосування інформаційних технологій підвищує 

продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи по новому 

вирішувати багато завдань. Наприклад, інформаційні технології дозволяють 

зберігати величезну кількість даних (які людина просто не може запам'ятати), 

аналізувати їх і на основі результату, пропонувати найбільш ефективні 

рішення певних задач, які б мінімізували витрати і максимізували прибутки 

аграрних підприємств. Таким чином, бачимо, що використання 

інформаційних технологій дозволить суттєво покращити систему 

інформаційного забезпечення АПК, що супроводжуватиметься підвищенням 

конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва, зокрема за 

рахунок більш раціонального і цілеспрямованого використання 

хімікотехногенних, біологічних, агрокліматичних ресурсів та покращенням 

екологічного стану природного середовища. 

Володіючи необхідною інформацією, керівник може здійснювати 

моніторинг господарської діяльності підприємства, швидко отримувати 

інформацію про нові виробничі технології та новинки НТП, а також буде 

мати доступ до різної інформаційної та статистичної інформації. 

Часто управління операційною діяльністю підприємства є 

неефективним. Основна проблема - це повільна робота бухгалтерів на 

підприємстві, оскільки значну частину роботи часто вони роблять в 

середовищі електронних таблиць“Microsoft Excel”. 

Вхідна інформація повинна надходити безпосередньо від самих 

сільськогосподарських організацій і повинна включати основні показники 
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організації, інформацію про використаний обладнанні та новинки. Потім, 

вхідна інформація потрапляє в аналітичний відділ до експертів, які повинні 

перевірити отриману інформацію на достовірність і актуальність, а також на 

можливість реалізувати в даному регіоні. У аналітичний відділ повинні 

входити експерти різних професій і звань. Потім, після перевірки, інформація 

потрапляє в саму інформаційну систему у відкритий доступ, і всі бажаючі 

можуть нею скористатися.  

Інформаційні ресурси добре зарекомендували себе як ще один, не менш 

важливий, ніж інші фактори виробництва. Галузі агропромислового 

комплексу мають величезні труднощі при розподілі інформаційних ресурсів, 

що позначається на швидкості її розвитку. Використання інформаційних 

систем дозволить створити наукову базу знань для підприємств АПК і 

забезпечить рівномірний доступ до інформаційного ресурсу. Все це 

позитивним чином позначиться на розвитку сільського господарства і 

економіці країни. 

Висновки. Сучасні системи управління бізнес-процесами дають 

можливість інтегрувати навколо себе різне програмне забезпечення, 

створюючи єдину інформаційну систему. Таким чином вирішуються 

завдання по координації діяльності співробітників і підрозділів, забезпечення 

їх необхідною інформацією і контролю виконання, а керівництво отримує 

своєчасний доступ до достовірними даними про перебіг виробничого 

процесу і має можливість оперативного втручання і прийняття ефективного 

управлінського рішення. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. У преамбулі постанови Верховної Ради Української РСР від 18 

грудня 1990 р. «Про земельну реформу» [1] зазначається, що земельна 

реформа є складовою частиною економічної реформи, здійснюваної в 

Україні у зв’язку з переходом економіки держави до ринкових відносин. 

Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у 

приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, 

установам і організаціям з метою створення умов для рівноправного 

розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної 

економіки, раціонального використання та охорони земель. Саме із 

прийняттям цієї постанови в Україні стартувала земельна реформа, яка 

триває і досі.  

Результати дослідження. Не зважаючи на задекларовану мету 

земельної реформи, окремі її положення (п. 6) були визнані 

неконституційними [2]. Ці положення стосувалися обов’язку усіх 

користувачів земельних ділянок, наданих їм до введення у дію Земельного 

кодексу Української РСР оформити право власності або право користування 

землею їх до певної дати. Після закінчення вказаного строку раніше надане 

їм право користування земельною ділянкою повинно було втрачатися.  

У мотивувальній частині свого рішення Конституційний суд України 

зазначив, що конституційний принцип правової держави передбачає 

встановлення правопорядку, який повинен гарантувати кожному 

утвердження і забезпечення прав і свобод. Україна як демократична і правова 

держава закріпила принцип поваги і непорушності прав та свобод людини, 

утвердження і забезпечення яких є головним обов'язком держави.  

Конституційний принцип  правової держави вимагає від неї утримуватися від 

обмеження загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина, в тому 

числі майнових прав (стаття 1, частина друга статті 3, статті 21, 22, 64 

Конституції України). 

 

РОЗДІЛ VІ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
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31 березня 2020 року Верховна Рада України на позачерговому 

засіданні прийняла в другому читанні і в цілому Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення». Це компромісна редакція Закону, у 

якому узгоджено положення, які викликали широку дискусію у суспільстві.  

У зв’язку із цим виняткову актуальність мають дослідження 

конституційних засад земельної реформи, її відповідність інтересам 

Українського народу як суверену прав на землі в Україні згідно із ст. 13 

Конституції України [3]. 

Конституція України містить ряд норм, які визначають зміст земельної 

реформи, зокрема щодо права власності (ст. 13,14, 142), а також гарантії його 

реалізації громадянами, юридичними особами, територіальними громадами 

та державою (ст. 13, 41). Тому у цьому контексті цілком логічними є рішення 

законодавця щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського 

призначення. Роль землі в економіці кожної країни не завжди очевидна, але 

дуже важлива. Без захищених прав на землі не може бути стійкого розвитку. 

Висновки. Отже, земельна реформа повинна мати ширший аспект – не 

лише економічний, а й соціальний та екологічний з урахуванням усіх 

наслідків її впровадження, особливо в умовах глобальної економічної кризи 

та воєнної агресії Російської Федерації в Україні.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (ще 

неопублікований) статті 130 і 131 Земельного кодексу України1 виклав у 

новій редакції. 

Зокрема, згідно з новою редакцією ст.130 набувати право власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: 

а) громадяни України; 

б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством 

України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України 

та/або держава, та/або територіальні громади; 

в) територіальні громади; 

г) держава. 

А також банки лише в порядку звернення стягнення на земельні 

ділянки як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені 

банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права 

власності. 

Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам наразі (до 

схвалення на референдумі) заборонено набувати частки у статутному 

(складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у 
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статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель 

сільськогосподарського призначення.  

Водночас, хочемо наголосити, що земельна реформа - це не 

фрагментарні заходи, а продумані комплексні, прозорі і однозначні 

перетворення та зміни у світлі вимог Конституції України. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

Вступ. Проголошення України як легітимної та демократичної держави 

підкреслює пріоритет людини як найвищу соціальну цінність. У той же час 

об'єктивні закони соціального співіснування людини обумовлюють 

необхідність участі в суспільному поділі праці, необхідною характеристикою 

якого є індивідуальний внесок кожного учасника у суспільні відносини. Тому 

на конституційному рівні деякі права і свободи людини закріпили право на 

захист праці незалежно від громадянства, соціального статусу, певних 

переконань, зайнятості, сфери економічної діяльності, в якій вони 

здійснюють свою діяльність. У той же час існують відмінності в деяких 

галузях економічної діяльності у здійсненні права на захист від об'єктивних 

факторів. 
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Однією із таких галузей є сільське господарство, де робота 

характеризується сезонністю, нерівномірною інтенсивністю протягом року, 

тісним зв’язком із процесами росту та розвитку живих організмів, високим 

ступенем ризиків та механізацією виробничих процесів, можливий 

негативний вплив через метеорологічні та кліматичні умови. Негативний 

вплив цих природних та виробничих факторів на характер 

сільськогосподарських робіт посилюється недосконалістю регулювання 

охорони праці в сільському господарстві. Причини цього криються в 

застарілості, в конфлікті відповідних правових норм, у перевантаженні 

надмірною кількістю галузевих нормативних актів, що в кінцевому рахунку 

ускладнює ефективне функціонування механізму правового регулювання в 

цій галузі. 

Результати дослідження. У Конституції України в ст. 43 вказано що 

кожна особа має право на належні безпечні умови праці, що реалізується 

через систему заходів з охорони праці на всіх підприємствах установах та 

організаціях незалежно від форми власності [1]. Також зміст охорони праці 

визначений у законі України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.,  а 

саме в статті 1 звучить, що охорона праці система правових соціально-

економічних організаційно-технічних і лікувально-профілактичних засобів і 

заходів які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини  у 

процесі праці [4]. 

Охорона праці в сільському господарстві передбачає створення для 

працівників сприятливих умов праці, запобігання виникненню професійних 

захворювань та виробничого травматизму під час виконання  трудових 

обов’язків. Поставлена мета реалізується на базі нормативно-правових норм, 

що разом складають комплексний правовий інститут охорони праці в 

сільському господарстві. 

Даний правовий інститут включає в себе такі норми: загальні та 

спеціальні. До перших відносимо правила, які регламентують порядок 

організації охорони праці, а саме: проходження медичних оглядів,  

фінансування охорони праці, створення служби охорони праці. А також 

загальні норми, що передбачають державне управління, громадський 

контроль та державний нагляд за дотриманням законодавства  про охорону 

праці та відповідальність за порушення цього законодавства. 

Другу групу норм можна поділити за сферою поширення на норми з 

охорони праці, які поширюється на :  

1) певні категорії (охорона праці жінок, охорона неповнолітніх, 

охорона праці інвалідів); 

2) певні галузі сільського господарства (охорона праці в тваринництві,  

охорона праці в рослинництві ). 

Джерелами охорони праці в сільському господарстві є правові норми, 

які містяться в різних за своєю юридичною силою в нормативно-правових 
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актах. Найвищу юридичну силу має Конституція України, на її основі 

приймаються усі закони та підзаконні нормативні акти. Особливе значення 

має ст. 43 Конституції України, адже вона передбачає охорону праці в 

сільському господарстві, надає кожній особі право на безпечні та здорові 

умови праці. 

Можемо виділити  цілий ряд законів, які відповідно до Конституції 

України  уточнюють положення Основного Закону щодо охорони праці: 

Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р., Закон України «Про охорону 

праці» від 14 жовтня 1992 р., Закон України «Про фермерське господарство» 

від 20 грудня 1991 р., Закон України «Про колективне сільськогосподарське 

підприємство» від 14 лютого 1992 р., Закон України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» від 17 березня 1997 р., Закон України  

«Про пестициди і агрохімікати»  від 2 березня 1995 р. [5, ст. 37], Кодекс 

цивільного захисту від 1 липня 2013р. та ін. 

Поряд із законами та постановами, джерелом охорони праці в 

сільському господарстві можна вважати  також норми міжнародного права: 

Конвенція міжнародної організації праці  № 184 2001 р. «Про безпеку та 

гігієну праці в сільському господарстві» [2].  

Основою для джерел правового регулювання охорони праці в 

сільському господарстві є правила, норми, інструкції, що складають 

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці. Їх можна 

можна об’єднати в 3 групи: 

 1) інструкції, положення, правила, що належать до міжгалузевих 

нормативних актів, дія яких поширюється на декілька видів економічної 

діяльності, наприклад Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05),  Положення 

про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) тощо.  

2) примірні інструкції розробляються і затверджуються міністерствами, 

іншими органами виконавчої влади, науковими об'єднаннями [3]; 

3) нормативні акти з охорони праці, що діють на конкретних 

підприємствах. Вони розробляються на основі примірних інструкцій 

керівниками структурних підрозділів і служб. Як правило, такі інструкції 

розробляються за видами робіт чи за професіями. 

 Висновки. Як бачимо, сьогодні основні аспекти охорони праці в 

аграрному секторі відображені у великій кількості нормативно-правових 

актів. Однак більшість з них були розроблені та прийняті в 1970-х та 1990-х 

роках і в сучасному контексті частково можуть вирішити проблеми, які 

виникають в  охороні праці на сільськогосподарських підприємствах у світлі 

принципових змін організаційних форм аграрних підприємств. Тому виникає 

потреба у вдосконалення вітчизняного законодавства, яке регулює охорону 

праці, зокрема, в аграрній галузі. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
368 

 

Також варто звернути увагу на те, що сучасне сільськогосподарське 

виробництво постійно збільшує кількість технологічних процесів із 

застосуванням хімічних речовин, генетично модифікованих організмів, що 

становлять небезпеку для життя та здоров’я працівників сільського 

господарства. Тому виникає особлива необхідність на законодавчому рівні 

врегулювати допустимі норми впливу нових небезпечних та шкідливих 

процесів, які використовуються в сільському господарстві, на життя та 

здоров’я людини. Забезпечення на законодавчому рівні основних положень 

охорони праці у сільськогосподарській галузі є основою для підвищення 

рівня безпеки сільського господарства як одного з ключових аспектів 

економіки нашої країни. 
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  Вступ. Право людини на недоторканність особистого і сімейного життя 
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політичні права від 16 грудня 1966 р. [3], Конвенція про права дитини від 20 

листопада 1989 р. [4] та інші. Україна як учасник цих міжнародних 

документів послідовно відображає у своєму внутрішньому законодавстві 

основні права людини, цінність яких визнав цивілізований світ. До таких 

прав належить право на приватне життя.  

  Результати дослідження. Поняття приватного життя від давніх часів 

до сучасності пройшло доволі довгий шлях свого формування. Дослідження 

ідей Платона, Аристотеля, софістів дозволило обґрунтувати думку, що 

античне суспільство створило певні передумови для формування приватного 

життя. Із приходом християнства, яке проповідувало унікальність кожної 

людини, її життя, дій, думок, античні уявлення про публічну і приватну 

сфери життя набувають нового змісту. Духовенство обстоює думку, що 

приватним може бути лише праведне життя, а в інших випадках церква 

вправі володарювати над думками й діями людини. Ці погляди дещо 

змінюються з поширенням протестантського руху, а ідея особистого спасіння 

призводить до формування ідеології індивідуалізму, за якого особі вперше 

надається можливість самостійно влаштувати особисте життя [5, с. 96-100]. 

  Однак найбільш потужний розвиток поняття приватного життя зазнало 

у другій половині ХХ ст., коли ідеали приватності отримують закріплення в 

низці міжнародно-правових актів у сфері прав людини. Право на 

недоторканість приватного життя в законодавстві сучасних демократичних 

держав є обов’язковим елементом правового статусу людини і громадянина. 

Не є виключенням і Україна. До сфери приватного життя Конституція 

України відносить будь-яку конфіденційну інформацію про особу, тобто 

інформацію, яку не допускається збирати і розголошувати про особу без її 

згоди, крім випадків, передбачених законом [5, с. 96-100]. 

  Стосовно визначення поняття приватного життя, то серед вітчизняних 

науковців тривають дискусії з цього приводу. Висловлюються думки про те, 

що приватне життя – це можливості людини спілкуватися з іншими людьми 

без втручання держави і суспільства, контролювати інформацію про самого 

себе, перешкоджати поширенню відомостей інтимного характеру [6, с. 18]. 

Інші науковці вважають, що до сфери приватного життя треба відносити 

особисті щоденники, взаємовідносини між членами сім’ї, дітонародження, 

таємницю всиновлення, сімейний бюджет, таємницю віросповідання та самої 

сповіді, таємницю телефонних розмов та нотаріальної угоди, житло людини 

[7, с. 200].  

  На думку цивілістів Р. О. Стефанчука, Ю. В. Носіка, право на приватне 

життя - це поведінка особи за межами її роботи, навчання та громадської 

діяльності. Тим самим життя людини ніби поділяється на дві сфери – 

особисте життя і життя суспільне [8, с. 163]. 

  Проте, на наш погляд, наукова дискусія з приводу найбільш вдалого 

визначення поняття права на приватне життя добігла кінця, адже 
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Конституційний суд України у своєму рішенні від 6 жовтня 2010 року № 21-

рп/2010 дав таке визначення цього права, а саме: «право на приватне та 

сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту 

людини в демократичному суспільстві, та розглядається як право фізичної 

особи на автономне буття незалежно від держави, органів місцевого 

самоврядування, юридичних і фізичних осіб»[9]. 

  Висновки. Видається, що визначення права на приватне життя, 

викладене у наведеному рішенні Конституційного суду України від 6 жовтня 

2010 року № 21-рп/2010, максимально влучно відображає зміст цього 

важливого права і, з огляду на відсутність єдиного законодавчого 

формулювання поняття права на приватне життя, може бути внесене до 

законодавчих актів, які закріплюють його існування та передачають способи 

реалізації та захисту.  
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ВИДИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Прагнення до побудови в Україні демократичної держави, 

формування дієздатних структур громадянського суспільства передбачає 

знаходження ефективних механізмів забезпечення прав людини. Конституція 

України визнає і гарантує права та свободи людини і громадянина, 

проголошує, що саме вони визначають суть, зміст і застосування законів, 

діяльність органів публічного управління, а їх виконання забезпечується 

судовою гілкою влади. Одним з конституційних прав є право кожного на 

отримання кваліфікованої юридичної допомоги.  

Результати досліджень. Стаття 59 Конституції України передбачає: 

«Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у 

виборі захисника своїх прав. Стаття 131-
2 

Конституції України передбачає: 

«Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. 

Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності 

адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються 

законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а 

також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути 

визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах 

щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних 

спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та 

осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена» [1]. З 

метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод Конституція 

встановлює відповідні гарантії, зокрема, отримання правової допомоги, що 

повністю відповідає вимогам міжнародного законодавства, відповідно до 

якого адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, що надаються 

у соціальному, культурному, економічному та політичному житті, потребує 

щоб люди мали ефективну можливість користуватися юридичною 

допомогою. 

Важливою державною гарантією у сфері надання правової допомоги є 

право на безоплатну правову допомогу, передбачене у Законі України «Про 

безоплатну правову допомогу» [2]. Цим Законом передбачено два види 

безоплатної правової допомоги: первинна і вторинна безоплатна правова 

допомога. Ці види поділяються на підвиди, до яких належать окремі правові 
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послуги. Так, безоплатна первинна правова допомога — вид державної 

гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх 

реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. (ст. 7 ч. 1 зазначеного Закону). 

Безоплатна первинна правова допомога передбачає такі види правових 

послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз’яснень 

з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру (крім документів процесуального характеру); 3
-1

) надання 

консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування 

земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, 

суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок; 4) 

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. Така допомога надається кожній особі, тобто 

громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі 

біженцям, які перебувають під юрисдикцією України (ч. 2 ст. 7 Закону).  

Безоплатна вторинна правова допомога — вид державної гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. (ст. 

13 Закону). Цей вид правової допомоги включає такі види правових послуг: 1) 

захист; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення 

документів процесуального характеру.  

До суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу згідно зі 

ст. 14 зазначеного Закону належать різні категорії осіб, зокрема: 1) особи, які 

перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та 

затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних 

соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які 

отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, 

що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 2) 

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали 

внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; 3) внутрішньо переміщені 

особи; 4) особи, до яких застосовано адміністративне затримання; 5) 

громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській 

місцевості; 6) особи, до яких застосовано адміністративний арешт; 7) особи, 

які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими; 8) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою; 9) особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту"; 10) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
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України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, 

які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; 11) особи, 

щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи; 12) особи, щодо яких суд розглядає 

справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; 13) 

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 14) особи, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі; 15) 

викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення.  

Вказані категорії осіб мають право на різні види правових послуг, 

передбачених статтею 13 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу».  Однак, скористатись правом на безоплатну вторинну 

правову допомогу деякі суб’єкти цього права можуть лише обмежену 

кількість разів. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону суб’єкти права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами 1, 2 -1 , 2 - 2 , 8, 

9, 12, 13 частини першої статті 14, мають право на отримання такої допомоги 

не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за 

шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, одночасно. Слід погодитись, що така законодавча норма свідчить 

про намагання законодавця обмежити можливість зловживання правом на 

безоплатну вторинну правову допомогу [3, С. 193-199].  

Висновки. Право на безоплатну вторинну правову допомогу є 

важливою запорукою доступності правосуддя в Україні. На жаль, правом на 

безоплатну вторинну правову допомогу, зрештою як і будь-яким іншим 

правом, є можливість зловживати. З метою недопущення зловживання 

зазначеним правом законодавець встановив певні обмеження при 

користатуванні цим правом для деяких категорій суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу. На наш погляд, законодавчі 

обмеження у користуванні правом на безоплатну вторинну правову допомогу 

є цілком виправдані та будуть запобігати проявам недобросовісного 

використання цієї важливої конституційної гарантії доступності правосуддя.  
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ЧИ ВАРТО УКРАЇНІ ПОВЕРНУТИ СМЕРТУ КАРУ? 

 

     Вступ. Смертна кара відома більшості країн світу. Вона з'явилася тоді, 

коли держава взяла на себе функцію виконання покарання за вчинені злочини. 

За часів Київської Русі смертна кара передбачалася «Руською Правдою». 

Поширеною була вона і згідно з «Правами, за якими судиться малоросійський 

народ» (1734 р.). Козаки застосовували цю міру покарання за найтяжчі 

злочини. Військовими артикулами Петра І смертна кара встановлювалася за 

123 злочини. Цариця Єлизавета Петрівна призупинила виконання смертної 

кари, хоча й не скасувала остаточно цей вид покарання. 

     Результати дослідження. На початку ХХ століття смертну кару в 

Російській імперії застосовували як знаряддя боротьби з опозиційними владі 

силами в суспільстві. В Радянському Союзі вона передбачалася за державні та 

інші окремі злочини. Указом Президії ВР СРСР від 26 травня 1947 року було 

скасовано смертну кару в мирний час і замінено на засудження до 25 років 

виправно-трудових таборів. Але вже через три роки «за заявами від 

профспілок, селянських об'єднань» указом Президії ВР СРСР від 12 січня 

1950 року відновили застосування смертної кари до зрадників батьківщини, 

шпигунів, диверсантів. 

       30 квітня 1954 року указом Президії ВР СРСР «Про посилення 

кримінальної відповідальності за умисне вбивство» було встановлено смертну 

кару за умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Основи кримінального 

законодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 року не внесли смертну 

кару до системи покарань, а виокремили самостійною статтею «як виняткову 

міру покарання», аж до її скасування. Було визначено вичерпний перелік 

злочинів, за вчинення яких могли призначати смертну кару, а саме: зрада 

батьківщини, шпигунство, диверсія, терористичний акт, бандитизм, умисне 

вбивство за обтяжуючих обставин. Смертна кара не застосовувалася до осіб, 

які не досягли повноліття (18 років), до жінок, що перебували у стані 

вагітності на момент учинення злочину, винесення або виконання вироку. Ці 
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положення було відтворено в Кримінальних кодексах усіх союзних республік, 

зокрема в КК УРСР 1960 року [2]. 

       Майже весь час після здобуття Україною незалежності тривали суперечки 

щодо застосування смертної кари. Це пов'язано з дедалі більшою 

криміналізацією суспільства, різким зростанням кількості навмисних убивств 

за обтяжуючих обставин. Виявилася очевидна неспроможність держави 

забезпечити невід'ємне право людини на життя [2]. 

       Упродовж 1990–2000 років в Україні смертна кара існувала «як виняткова 

міра покарання» у вигляді розстрілу. Спочатку на виконання таких вироків 

було накладено мораторій. Смертна кара встановлювалася за особливо 

небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя, за воєнні 

злочини (в умовах воєнного стану чи бойової обстановки). Рішенням 

Конституційного Суду України № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 року визнано, 

що смертна кара суперечить Конституції України [1]. Остаточно як вид 

покарання її скасовано у 2000 році. Кримінальним кодексом України 2001 

року вже не передбачено смертної кари як виду покарання. 

       До речі, під час ухвалення рішення Конституційним Судом України про 

скасування смертної кари між його суддями точилися досить гострі дискусії. 

Зокрема, вагомі і юридично обґрунтовані контраргументи не раз наводив 

суддя О. Мироненко. Не виключено, що в разі наявності під час голосування 

повного конституційного складу суддів (два з них були відсутні) рішення про 

скасування смертної кари Конституційним Судом, можливо, і не було б 

прийнято. Та, висловлюючись термінологією судді Мироненка, внаслідок 

«юридичної еквілібристики» смертна кара з великою «натяжкою» 

законодавцем була скасована і нині маємо досить невтішні наслідки цього 

кроку. Принаймні до скасування такої міри покарання масових («серійних») 

убивств в Україні майже не було. 

        Як свідчать статистичні дані МВС України, то в нашій державі за 

попередній рік було вчинено більше 12 580 особливо тяжких злочинів, 

166 715 тяжких злочинів, 259 474- середньої тяжкості, 65 258- невеликої 

тяжкості, за них засуджено винних осіб до 25 років позбавлення волі або 

довічного ув’язнення тільки у 17%. 

         В Україні за рік додається по 100 довічно ув'язнених, при цьому одиниці 

з них помилувані. Утримувати одну людину в СІЗО коштує бюджету від 200 

грн на місяць, у колонії - утричі більше - 600 грн. За приблизними 

підрахунками, за рік на утримання засуджених на строк понад 15 років з 

Державного бюджету виділяється близько 150-170 мільйонів грн. 

      Повністю підтримуємо думку В. Якушева, який зазначає: «Ситуація із 

засудженими до довічного ув’язнення вкрай абсурдна. Анатолій Онопрієнко 

вбив 52 людини. Тепер він сидить у тюрмі, дає інтерв’ю журналістам і 

непогано почувається (Онопрієнко помер 27 серпня 2013 р. – авт.). 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
376 

 

Утримують в’язня коштом платників податків, тобто фактично нелюда 

годують родичі його жертв». 

Висновки. Разом з тим, ми не є прихильниками смертної кари, але, на 

наш погляд, визнаючи за людиною право на життя, ми маємо визнавати за 

нею і право на розпорядження своїм життям. Помилитися може кожен, і 

навіть злочинець повинен мати шанс покаятися. Крім того, якщо ми 

християни, потрібно прислухатися до думки Церкви з цього приводу. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

«БАНДИТИЗМ» 

 

Вступ. Проблемами дослідження понять нападу і насильства, у тому 

числі при бандитизмі, займалися такі вчені, як В. А. Владимиров, Б. В. 

Волженкін,Л. Д. Гаухман, В. К. Грищук, Т. Д. Устінова, В. С. Комісаров, Л. 

В. Сердюк, Ю. Б. Мельникова, Р. Д. Шарапов та ряд інших.  

Організована і групова злочинність в Україні та у світі постійно 

змінюється, набуває нових форм і ознак, постійно пристосовується до нових 

реалій. Проте існують різновиди організованої злочинності, які від початку 

історії людства і дотепер практично не змінили своїх кримінологічних 

детермінант. Один із них – бандитизм.  

Результати дослідження. Поняття про бандитизм виникло дійсно 

досить давно. Ще в найпершому виданні відомого «Тлумачного словника 

живої великоруської мови» В. І. Даля, що вийшло у світ в 1863 – 1866 роках, 

наводилося визначення понять «банда» і «бандит». А саме (цитата мовою 
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оригіналу): «Банда – толпа, шайка, ватага, артель, скоп, соглас, общество, 

братство или союз в дурном значений. Бандит – вор, дерзкий мошенник, 

грабитель, разбойник, подорожник, подорожная вольница». Питання 

бандитизму є актуальним не тільки в наш час, адже банди існували у всі 

часи, вони мали різні назви: «шайки», «ватаги», «братства», «скорі», «толпи» 

тощо, але їх суть залишалася практично незмінною. З часом ці «шайки» 

поступово перетворюються в стійкі ієрархічні об’єднання осіб для вчинення 

нападів на окремих осіб, на установи, підприємства, організації, і загрожують 

безпечному існуванню суспільства [2, с. 44]. Однак цей словник не містить 

тлумачення слова «бандитизм» як явища, що зумовлюється правовою 

недослідженістю цих питань в ті часи. Сучасні ж тлумачні словники, 

спираючись на науково-правовий досвід кримінології, дають визначення 

цього слова. Наприклад, у «Новому словнику української мови» можна 

знайти наступне: бандитизм – злочинна діяльність озброєних банд, що 

чинить грабежі, розбої, вбивства [3, с. 88].  

Отже, з’ясуємо ті суспільно-небезпечні дії, що можуть складати 

поняття «напад», закріпленого у ст. 257 КК України та його співвідношення 

із поняттям «насильство», оскільки нема однозначного трактування цих 

термінів. Так, в Особливій частині КК України є ряд статей, крім тієї, що 

передбачає відповідальність за бандитизм, в яких законодавець, 

формулюючи диспозицію тієї чи іншої норми, використовує термін «напад» 

(ст. 187, 260, 261, 392). У ч. 1 ст. 187 КК України йдеться про напад, 

поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, проти 

якої він спрямований, чи з погрозою застосування такого насильства. У свою 

чергу ст. 257 КК України такої умови не передбачає. Виходячи із логіки 

закону, необхідно відмітити, що, по-перше, при бандитизмі можливе 

застосування насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров’я 

потерпілого, що підкреслює підвищену суспільну небезпечність злочину;          

по-друге, напад і насильство – це самостійні категорії. Якщо у першому 

випадку більшість дослідників погоджується з такою позицією, то стосовно 

другого існують суперечливі погляди. Доцільно з’ясувати суть кримінально-

правового розуміння поняття «напад» при бандитизмі. Законодавчого 

пояснення цього поняття немає. Згідно з етимологією це поняття походить 

від слова «нападати» («напасти») тобто «накидатися на кого-, що-небудь, 

щоб захопити, потребувати знищити і т. ін.». На думку В.К. Грищука, напад у 

кримінальному праві – це спосіб вчинення злочину, який становить собою 

несподіване, раптове умисне, кримінально-протиправне та насильницьке 

посягання на об’єкти кримінально-правової охорони [4, с. 298]. 

Згідно із ст. 257 КК України бандитизм полягає в організації озброєної 

банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих 

осіб, а також участь у такій банді або вчинюваному нею нападі. Слід 

нагадати, що об’єктом даного злочину є охоронювані кримінальним законом 
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суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди або 

створюючи загрозу завдання такої шкоди [5, с. 151]. Родовим об’єктом 

злочинів проти громадської безпеки, в т.ч. і бандитизму, є громадська 

безпека. Під безпекою розуміють стан, за якого немає загрози (небезпеки) 

заподіяння шкоди, не спричиняється й не може бути спричинена шкода. 

Громадська безпека – це безпека невизначеного кола осіб, безпека всього 

суспільства. Не викликає сумнівів, що організація озброєної банди як 

закінчений злочин, передбачений ст. 257 КК України, являє собою не 

процеси вчинення дій, спрямованих на її створення, а результат таких дій. 

Внаслідок їх вчинення у реальній дійсності повинна бути створена банда, 

тобто стійка організована й озброєна група, учасники якої об’єднались для 

вчинення нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб. 

Створення банди слід вважати закінченим, коли між її учасниками досягнуто 

згоду на вчинення хоча б одного (першого) нападу, а також для його 

здійснення підібрано достатню кількість учасників, придбано зброю, інші 

необхідні засоби, в результаті чого є реальна можливість вчинення цього 

злочину. У діях по створенню банди можуть брати участь як особи, які 

здійснювали керівництво цією діяльністю, так і особи, що виконували лише 

окремі функції (наприклад, придбали зброю, підшукували учасників тощо). 

Незалежно від ролі, яку виконували такі особи на етапі створення банди, їх 

діяння утворюватимуть закінчений злочин, передбачений ст. 257 КК України, 

з моменту організації банди. У випадках, коли дії, спрямовані на організацію 

банди, з незалежних від волі винних причин, не призвели до її створення 

(внаслідок припинення їх правоохоронними органами, неспроможність 

придбати зброю тощо), вчинене належить кваліфікувати як замах на 

організацію банди [6, с. 87-88]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що кримінально-

правовими особливостями бандитизму є: ознака нападу, застосування 

насилля, наявність зброї, поєднаність із умисними вбивствами та заподіянням 

тілесних ушкоджень потерпілим.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО (ПОЗЕМКОВОГО) 

ФОНДУ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 

Вступ. Перманентне реформування земельних відносин в Україні 

відображає чимало упущень інституційного характеру. Адже інституційні 

перетворення, зокрема формування інститутів та нормативної бази які мають 

підтримувати трансформацію, є вкрай важливими. Це зокрема 

підтверджується досвідом багатьох країн ЦСЄ, зокрема Польщі та Чехії.   

Як відомо з метою налагодження організаційної роботи щодо 

приватизації та реституції в аграрному секторі у Чехії ще на зорі аграрної 

реформи було створено спеціальний Поземковий (Земельний) фонд. Саме 

цей Фонд, на думку багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, зіграв 

значну роль у координації реформування підприємств, які, під час 

реформування, подібно як і у нас, повинні бути трансформовані в інші 

господарюючі суб’єкти. 

Наведена публікація розкриває основні особливості та закономірності 

діяльності Земельного (Поземкового) фонду Чеської республіки лише на 

першому етапі становлення. На цей період (1997-2004рр.) основними 

завданням сільськогосподарської трансформації в ЧР були: а) системна 

секторальна трансформація; б) реституція; в) реформування сільсько-

господарських підприємств; г) формування нових економічних, в т.ч. – 

земельних, відносин. Хоча стратегічним завданням все ж було те, про яке 

вже поступово забувають в нашій країні – створити умови для вступу ЧР у 

Європейський Союз. 

Результати дослідження. Відомо, що основну організаційно-

економічну та регулятивну роботу з трансформації відносин власності та 

формуванні системою управління державним майном у сільському 

РОЗДІЛ VІІ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА АГРОБІЗНЕСУ 
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господарстві в загально національному та регіональному масштабі виконували 

в Чехії органи спеціального Земельного фонду (дослівно – Поземковий фонд). 

Земельний фонд було створено відповідно до закону №569/1991 в 1991 році з 

метою управління процесами реституції, компенсації та приватизації землі та 

іншого сільськогосподарського і лісогосподарського майна. Фонд має досить 

потужний центральний апарат (м. Прага) та регіональні управління в кожному 

регіоні та районі Чеської Республіки. Одним із головних завдань Земельного 

фонду було виконання процедур натуральної реституції у випадках, коли 

колишнє майно не може бути повернуто їх власникам. Для прикладу: земельна 

ділянка, зайнята будівлями, дорогами, зараз не може використовуватись в 

аграрному виробництві; будови або споруди стали господарсько 

непридатними, або ж використовуються для особливо важливих державних 

(суспільних) потреб тощо). Для натуральної реституції також 

використовувались земельні ділянки та майно, що перебувають у державній 

власності, не мали заборони на їх відчуження, та не були обтяжені у 

встановленому порядку іншими реституційними претензіями станом на 1993р. 

Натуральна реституція була однією з найпоширеніших форм реституції, хоча 

на початковому етапі більшість претендентів (реститутіонентів) віддавали 

перевагу грошовій компенсації. 

Однак одразу після створення ЗФ перейняв також інші функції 

використання та управління державним майном у сільському господарстві, в 

тому числі управління земельними ділянками. На цьому етапі це зокрема 

передбачало ефективне використання (оренду) майна державних підприємств 

(statni statky). 

Для прикладу дещо відмінно, однак практичніше та простіше програма 

тимчасового використання майна колишніх державних аграрних підприємств 

була опрацьована в Польщі. Для цього було створено навіть спеціальну 

агенцію – Агенцію сільськогосподарської державної власності. Як відзначає 

М. Галамська, “приватизація державних сільськогосподарських підприємств 

у Польщі відбувається шляхом продажу, оренди і комерціалізації. Певна 

частина господарств залишається в державній власності, однак не в формі 

“знеосібленої державної власності”, а як комерційне підприємство, що є 

власністю Агенції сільськогосподарської державної власності”. 

Необхідно відзначити значну позитивну роль, яку відіграв у процесі 

приватизації, реституції та розвитку земельних відносин у Чехії Земельний 

(Поземковий) фонд. Він надалі відіграє ключову роль в забезпеченні 

раціонального використання, оренди, передачі і продажу землі, що перебуває 

у державній власності. Окрім цього, він забезпечив виплату компенсацій за 

майно і землю, які неможливо повернути в рамках реституції, у формі акцій 

спеціального Реституційного інвестиційного фонду (RIF AS). Також Фонд, за 

бажанням реституєнтів, надає компенсації у формі додаткових або 

компенсуючих ділянок та сільськогосподарського майна. А оскільки для 
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багатьох жителів земля та майно мали значно більшу господарську 

привабливість аніж цінні папери, то поширеність натуральної компенсації 

була очевидною. 

Окремою функцією ЗФ є забезпечення оренди землі та нерухомого 

майна, що перебуває у державній власності. На першому етапі реформування 

сільського господарства у орендних відносинах перебувало понад 757,3 тис. га 

(93%) землі державної власності. Основними орендаторами були господарські 

товариства (49,8%), фізичні особи (30,9%) та кооперативи (12,3%). Загальна 

кількість договорів оренди перевищує 61 тис. За оцінкою чеських фахівців 

система укладання договорів оренди державної землі та майна є 

недосконалою, оскільки не передбачає конкуренції зацікавлених осіб, а 

очевидну перевагу мають, майже завжди, сучасні користувачі. Передбачається 

запровадження конкурсних договорів оренди, які б дозволили дещо краще 

відобразити реальну ринкову орендну плату. 

Висновки. 

1. Досвід країн Центральної та Східної Європи підтверджує необхідність 

створення спеціалізованої інституції яка б здійснювала управління 

державною власністю у сільському господарстві, зокрема – землею. 

2. В Чеській республіці вже на першому етапі економічних перетворень 

на селі було створено Земельний (Поземковий) фонд Чеської республіки. В 

Польщі було створено Агенцію сільськогосподарської державної власності. 

3. Ці інституції на першому етапі системної трансформації та у 

подальшому підтвердили свою ефективність та функціональність. 

4. Використання досвіду країн ЦСЄ при реформуванні земельних 

відносин створює не лише кращі умови для інституційного забезпечення 

розвитку аграрної сфери та раціональнішого використання земельних 

відносин, але й формує передумови наближення нормативно-правової бази 

(ascus commantuire) до норм ЄС. 

 

Бібліографічний список 

1. Губені Ю. Е. Аграрна реформа в Чеській республіці: від 

«оксамитової революції» до європейської інтеграції. Приклад гідний 

наслідування: монографія. Львів : НВФ “Українські технології”, 2002. 458с. 

2. Zięntara W. Kierunki zmian w organizacji wielkoobszarowych 

przedsiębiorstw rolnych w Polsce w latach 1990-1997 / Wielkoobszarowe 

przedsiębiorstwa rolnicze – wczoraj, dziś i jutro. – Warszawa: SGGW, 1998, s. 25. 

3. Halamska M. Dekolektiwizacja rolnictwa w Europie srodkowej i jej 

społeczne konsekwencje. – Warszawa: IWP PAN, 1998, s. 51. 

 

 

 

 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
382 

 

Сідлецька Н. Д. 

студентка-магістрантка 6 курсу ННІ ЗПО 

Науковий керівник: Губені Ю. Е. 

д.е.н., професор, завідувач  кафедри підприємництва,  

торгівлі та біржової діяльності  

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ 

МІЖНАРОДНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Вступ. Образно стверджують, що транспорт та дороги – судини 

економіки. В соціальному та економічному розвитку країни автомобільний 

транспорт відіграє важливу роль. Зараз понад 100 тис. суб’єктів підприємництва 

надають послуги з перевезення 64 % вантажів та  52 % пасажиропотоку. 

Вигідне сполучення України, робить її зручною та відомою транзитною 

країною. Адже ми фактично та логістично з’єднуємо Схід та Захід Європи й 

Азії. Перевезення вантажів та пасажирів через територію України 

виконується зокрема т. з. «транспортними коридорами». 

Результати дослідження. Підприємництво у сфері міжнародних 

пасажирських перевезень має чимало позитивних чинників. Окрім зазначеного 

вище зручного географічного розташування вагомим є наявність значної 

кількості потенційних пасажирів, окрема заробітчан, трудових та сезонних 

мігрантів, молоді що навчається, туристів. Однак дещо нераціональна система 

міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 

має деякі суттєві вади: складні та корупційно загрозливі механізми розмитнення 

вантажу, тривалі процедури перетинання державного кордону, не прозорі схеми 

отримання дозволів водіями транспортних засобів. 

Транспорт  сьогодні - це одна із головних  галузей матеріального 

виробництва, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів. 

Сучасний транспорт створив можливості для: 

а) міграції населення у рамках різних країн та міжнародних сполучень; 

б) широкої міжнародної та національної торгівлі різними товарами та 

послугами; 

в) поглибленого міжнародного поділу і спеціалізації праці; 

г) зростання інтернаціоналізації, глобалізації, налагодження масового 

індустріального виробництва продуктів підприємництва. 

Головною метою пасажирського автомобільного транспорту є повне 

задоволення потреб населення у перевезеннях, забезпечення їх регулярності, 

скорочення витрат часу на пересування. 

Організації пасажирських перевезень мають наступні вимоги: 

- задовольнити потребу в пересуванні; 

- забезпечити безпеку перевезення; 

 - забезпечити якісне обслуговування пасажира. 
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Найбільш поширеним видом пасажирського транспорту є автобус. 

Такий вид перевезення виконується за маршрутами.  

В свою чергу пасажирські перевезення діляться на: 

- міські; - міжміські; - приміські; - міжнародні (які перетинають 

кордони); - туристичні 

Міські перевезення виконуються на конкретних маршрутах. Вони  

характеризуються великими пасажиропотоками, малим інтервалами руху, 

невеликими відстанями та багаторазовими зупинками. 

Приміські перевезення розраховані на переміщення пасажирів між 

містами з районами  та передмістями. 

Міжміські перевезення організовуються на відстані більше ніж 50 

кілометрів від міст. Для таких перевезень використовуються швидкісні та 

комфортабельні автобуси. 

Міжнародні перевезення виконуються із перетином державних 

кордонів. Вони бувають  регулярними і нерегулярними.  

Також,  пасажирські перевезення бувають туристичні та екскурсійні. 

Туристичні пасажирські перевезення виконуються на замовлення 

організацій, по розроблених заздалегідь маршрутах.  

Екскурсійні пасажирські перевезення здійснюються за попереднім 

замовленням та виконуються з екскурсоводом по маршруту, який відповідає 

тематиці екскурсії. 

За останні роки вагомий розвиток одержав автомобільний транспорт та 

почав широко використовуватися для перевезення вантажів і пасажирів між 

державами. 

Особливістю міжнародного автомобільного сполучення є те, що авто 

транспортні засоби однієї країни перетинають державний кордон та 

користуються дорогами іншої держави. Саме для цього встановлюються 

однакові дорожні знаки та сигнали, правила дорожнього руху. Для 

перевезення пасажирів та вантажів по території іноземної держави, потрібно 

отримати відповідні дозволи цієї держави. 

Перевезення вантажів та пасажирів в міжнародному сполученні можуть 

здійснюватися перевізниками, які є суб'єктами права державної, колективної, 

приватної, або спільної форм власності, за наявності належної ліцензії. 

Перевізник відповідно до діючого законодавства несе відповідальність 

за безпеку та  здоров'я пасажирів та за ймовірні пошкодження вантажу або 

багажу. 

Міжнародні автоперевезення – є одним з най розповсюджених видів 

доставки. Автомобільні перевезення найбільше підходять для співпраці з 

країнами Європи. Більше ніж сімдесят відсотків вантажів перевозять 

автомобільним транспортом між Україною і ЄС. Вони є найбільше 

універсальними та контрольованими: завдяки автотранспорту можна 
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перевозити негабаритні та небезпечні вантажі, а також вантажі, які 

вимагають використання температурного режиму тощо. 

Більша частина автомобільних підприємств в Україні на даний час є 

приватними. Вони мають найкращі показники з продуктивності праці, 

собівартості прибутку та послуг. Це пояснюється тим, що автотранспортні 

приватні підприємства є більш самостійні у вирішенні економічних та 

виробничих проблем, вільний вибір партнерів по операціях та використовують 

оптимальні форми і методи мотивації праці. Вони застосовують матеріальні 

заохочення і матеріальну відповідальність, у вигляді винагород та штрафів, які 

спонукають працівників краще працювати [6]. 

Зараз в Україні нараховується понад 15 тис. суб’єктів господарювання 

(СПД), що мають ліцензію на здійснення міжнародних перевезення 

пасажирів. Україна таким сполученням з’єднана із 23 країнами. Також треба 

відзначити, що біля 270 найвідоміших автомобільних перевізників 

обслуговують понад тисячу автобусних маршрутів. Однак треба відзначити, 

що 80% транспортних засобів українських перевізників мають перевищені 

нормативні терміни експлуатації. Це має вплив не лише на комфортність 

перевезень, але ускладнює отримання міжнародних дозволів, має негативні 

наслідки для екології та утримання в належному технічному стані цих 

транспортних засобів. 

Сьогодні неймовірними темпами розвивається сучасна світова 

економіка, економічні відносини стають багатофункціональними. Транспорт 

відіграє одну з найважливіших функцій в розвитку цих відносин. 

Транспортна логістика все більше вражає своєю організованістю, чіткістю та 

різноманітністю. 

Висновки. 

1. Автомобільні перевезення є поширеним видом підприємництва у сфері 

транспорту. Особливе місце у автомобільних перевезеннях займають 

міжнародні пасажирські перевезення. 

2. Популярність та ефективність міжнародних пасажирських перевезень 

обумовлена низкою об’єктивних чинників, найперше – зручним 

географічним розташуванням та стійкою ринковою диспозицією та попитом. 

3. Нормативно-правове забезпечення та логістична організація міжнародних 

пасажирських перевезень вимагають вдосконалення, зокрема раціоналізації 

регулювання за логікою бізнесу, а не бюрократичними вимогами. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ HORECA 

 

Вступ. Характеристикою сучасного життя є стійке зростання уваги до 

сфери споживання (консумпції) та сервісу, формування своєрідної індустрії 

задоволення потреб. Стверджують про формування особливої галузі 

гостинності – HoReCa (ХоРеКа). Ресторанний бізнес є складним бізнесом 

комерційно-торгівельного типу, до складу якого входять не лише послуги т.з. 

“громадського харчування”, але й відпочинок, реноме престижності, естетичне 

задоволення тощо. Останніми роками на теренах Львівщини чимало ресторанів 

або кафе, на локальному чи регіональному рівнях, стали туристичними 

феноменами: Криївка, Реберня, Золоти колос – Львів’ярня, Кумпель, Фільварок, 

Чебуречна у Брюховичах тощо. Широко відомі в країні “Вареничні” від 

“співаючого ректора” чи “Деца у нотаря” в Ужгороді. Можна стверджувати, що 

існує феномен т. з. “харизматичних закладів”. Очевидно, що ресторани та кафе 

надають також такий особливий “продукт” із “піраміди Маслоу” як 

престижність, визнання, інваляцію (відчуття належності до престижних груп). 

Результати дослідження. Головна ідея, підприємницький задум які 

намагається втілити в практику керівництво та засновники закладу 

ресторанного господарства, визначає його своєрідне кредо (реноме) – чому 

його було створено та які питання чи риси робить його особливими, 

цікавими чи визначними на фоні інших подібних закладів сфери. Саме це в 

сукупності дозволяє окреслити клієнтський та споживчий сегмент ринку 

закладу — типологія основної клієнтури (час і форма візиту, вік, статево-

соціальна група, національний склад, соціально-груповий статус, рівень 

базових доходів тощо) та промінь (радіус осягання) зони  територіального 

охоплення. 

Відомо, що для бізнесово успішного функціонування закладу 

ресторанного господарства особливо важливого значення набувають 

гастрономічні параметри: якість та смак страв, асортимент та розлогість 

меню, визначений рівень обслуговування, цінові максимуми та екстремуми, 
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загальна атмосфера комфорту, рівень та оперативність менеджменту, та 

звичайно найважливіше – місце локалізації (просторового розміщення). 

Регламентування закладів HORECA максимально лібералізоване. Тому 

усе регламентування діяльності ресторанного закладу розміщується 

головним чином у Статуті підприємства (якщо суб’єкт – юридична особа)  та 

у Правилах їх роботи (назва може бути іншою). Відтак суб'єкти 

господарської діяльності зобов'язаний розробити та затвердити Правила 

роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. 

Дуже важливо у економічному забезпеченні підприємництва це 

правильна та вдала ринкова орієнтація. А вибраний продукт підприємництва 

– головний об’єкт виробництва чи іншої діяльності (товар, сервіс, послуга, 

економічна зручність, вигода тощо), з допомогою якого підприємницька 

структура хоче досягнути мети. У випадку із харизматичними закладами 

HORECA продуктом підприємництва є не лише ресторанні послуги але й 

комплекс вище описаних послуг та зручностей. 

Для обґрунтування заходів по вдосконалення підприємницької ідеї 

(маркетингового проекту) часто використовують техніко-економічне 

обґрунтування (ТЕО) або проектні економічні розрахунки (СЕО). Техніко 

гномічне обґрунтування (ТЕО) є важливою складовою або самостійним 

документом обґрунтування створення закладу бізнесу у сфері ресторанної 

діяльності. Як правило ТЕО має у своєму складі такі елементи: 

1. Загальна  та описова інформація про ініціатора або девелопера проекту. 

2. Фінансовий розрахунок результатів втілення проекту 

3. Прогноз потенційних та ймовірних ризиків проекту.  

4. Підсумковий висновок щодо економічної та соціально-економічної 

ефективності проектованого закладу. 

Вважається, що прибуток та рівень  рентабельності — основні 

інтегровані показники, що відображають сумарну економічну ефективність 

ресторанного закладу, описують зміни та стан його фінансового стану, 

підтверджують або заперечують успіхи та досягнення у виконанні 

попередньо розробленої моделі бізнесу або формалізованої програми 

соціально-економічного розвитку підприємства. В умовах конкуренції та 

ринкової економіки, із стійким переходом кафе, ресторанів та інших 

суб’єктів HoReCa на самофінансування, кожне підприємство може існувати 

тільки на умовах стійкої та достатньої прибуткової, належного рівна 

рентабельної діяльності. Кафе чи інше  підприємство HoReCa власними або 

залученими фінансовими ресурсами має забезпечити усю експлуатаційну 

діяльність, а також забезпечувати розвиток та технологічні вдосконалення 

матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне 

стимулювання працівників. 

Висновки. 

1. Ресторанний бізнес є складним бізнесом комерційно-торгівельного 
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типу. Ресторани та кафе становлять особливу групу бізнесу, яку називають – 

HoReCA: Hotel, Restaurant, Catering. 

2. Профіль кафе визначається концепцією, що характеризує очікуваний 

імідж, що пов'язано із визначеним ринковим сегментом: звичайний, 

харизматичний, швидкого обслуговування, масового відвідувача, 

повсякденний, молодіжний, етнічного або професійного спрямування тощо. 

3. Засновники та ініціатори створення закладу ресторанного господарства 

необхідно виконувати економічний прогноз та техніко-економічне 

обґрунтування (ТЕО), економічні розрахунки (СЕО).  

4. Важливим є обґрунтування напрямків та засобів покращення стилю та 

умов ведення закладів ресторанного бізнесу на засадах HoReCa. На їх основі 

розробляється План вдосконалення (валоризації) бізнесу, який передбачає 

такі основні напрямки: а) модернізація технологічних процесів,; б) 

модернізація та оптимізація меню; в) налагодження внутрішньої системи 

якості HACCP; г) навчання персоналу та його консолідація. 
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Вступ. Однією з головних умов успішної роботи сільськогосподарських 

підприємств є ефективна і правильна побудова закупівельної діяльності, яка 

http://tendergid.ua/ua/suppliers.html
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забезпечує надходження ресурсів та істотно впливає на кінцеві фінансові 

результати їх діяльності. Для багатьох підприємств витрати на закупівлю 

сировини і матеріалів становлять значну частину у загальній сумі операційних 

витрат. Тому, з точки зору дотримання принципів раціонального 

господарювання, вивчення особливостей організації закупівельної діяльності є 

досить актуальним завданням. 

Результати досліджень. Закупівельна діяльність підприємства – це 

процес, який виконується організаційною одиницею, яка у ролі функції або 

ланки інтегрованого ланцюга постачань відповідає за отримання матеріалів 

відповідної якості, у потрібній кількості, у належний час і за потрібною ціною. 

В умовах ринку закупівля матеріально-технічних ресурсів здійснюється з 

використанням різноманітних форм і методів: через товарно-сировинні біржі; 

конкурси, аукціони; систему оптових закупівель; закупівлі малими партіями; 

закупівлі відповідно до потреби; закупівлі за попередніми замовленнями; за 

рахунок власного виробництва; через лізинг, за прямими договорами з 

постачальниками техніки та машинно-технологічними станціями, на 

вторинному ринку техніки [1]. Усі ці форми мають свої особливості, переваги і 

недоліки, які слід враховувати в процесі організації закупівельної діяльності. 

Підвищення ефективності організації закупівель передбачає посилення 

дії ринкових законів, зокрема закону конкуренції. Правильно і належно 

організована закупівельна діяльність на конкурентних засадах зводить до 

мінімуму ризики неефективного витрачання коштів. Тому організація 

закупівель у різних підприємствах передбачає й застосування  різних 

підходів до їх здійснення. 

Серед основних підходів до закупівель та постачання, які 

використовуються у великих агрокомпаніях, виокремлюють децентралізовані 

та централізовані закупівлі. При децентралізованих закупівлях кожен 

підрозділ купує необхідні для нього матеріали самостійно. При  

централізованих  закупівлях право на здійснення відповідних операцій має 

лише  уповноважений на це закупівельний відділ. Інші підрозділи 

підприємства виступають клієнтами цього підрозділу.  

Означені основні підходи мають свої власні плюси та мінуси. Тому 

зараз найбільшого розповсюдження набув гібридний тип закупівель, суть 

якого в тому, що основна маса закупівель здійснюється за контрактами, які 

укладає централізований підрозділ, однак безпосереднє замовлення та 

отримання продукції здійснює користувач. При такій системі існує 

можливість отримання великих знижок на групуванні обсягів закупівлі, і в 

той на підприємство надходить лише та продукція, саме тоді і стільки, 

скільки потрібно для ефективного функціонування. 

Закупівлі зазвичай здійснюються шляхом організації відкритих 

конкурентних торгів (тендерів). Тільки в окремих випадках закупівлі 

здійснюються без наявних альтернативних пропозицій від інших 

http://tendergid.ua/ua/customers.html
http://tendergid.ua/ua/customers.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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постачальників. Конкурсні процедури та прозорість закупівель приваблюють 

інвесторів, стимулюють конкуренцію завдяки залученню максимальної 

кількості претендентів на замовлення. У підсумку конкурентна система 

закупівель забезпечує формування адекватної якості товару ринкової ціни. 

Процес закупівель охоплює низку етапів, зміст яких ілюструє рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Основні етапи організації закупівельної діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

На першому та другому етапах організації закупівельної діяльності 

встановлюються наступні відомості: 

‒ параметри виробничої програми та плановий обсяг реалізації продукції; 

‒ норми витрат сировини і матеріалів, терміни зносу інструменту, 

запчастин та ін.; 

‒ дані про залишки матеріалів у незавершеному виробництві; 

‒ гуртові ціни, тарифи на перевезення, особливі умови постачання 

окремих видів продукції, стандарти та інші нормативні документи; 

‒ дані про фактичні залишки матеріалів на складах, а також обсяг їх 

витрат у минулому періоді. 

2 етап 

економічне обґрунтування обсягу 

та структури ресурсного 

потенціалу, що буде купуватися 

 вивчення потреби минулих періодів у розрізі окремих 

видів ресурсів;  

 корегування обсягів ресурсного потенціалу 

 врахування дії різноманітних чинників на обсяги та 

структуру реальних потреб у сировині та матеріалах; 

 визначення обсягів закупівель і структури сировинних 

партій, термінів поставки і розмірів одноразових партій 

 вивчення джерел надходження, постачальників та 

посередників і їх можливостей;  

 економічне обґрунтування вибору постачальників, 

оптимальних варіантів надходження товару; 

 розподіл між партнерами функцій щодо закупівлі 

окремих видів сировинних ресурсів 

 вибір форми господарських зв’язків,  

 розробка проекту договору,  

 переговорний процес щодо узгодження умов договору,  

 підписання договору 

 розробка ефективного механізму контролю,  

 організація контролю,  

 прийняття х заходів щодо врегулювання спорів 

3 етап 

вибір партнерів для встановлення 

господарських зв'язків, 

визначення видів каналів 

просування 

4 етап 

діяльність щодо безпосереднього 

встановлення господарських 

зв'язків між партнерами 

5 етап 

контроль щодо виконання 

постачальниками своїх 

договірних зобов’язань 

6 етап 

управління сировинними 

ресурсами 

 підтримка ресурсів у відповідності до виробничих 

потреб підприємства; 

  маневрування та нормалізація сировинних запасів;  

 діяльність щодо прискорення оборотності ресурсів 

1 етап 

визначення потреби підприємства 

у сировині, матеріалах 
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Після цього розраховується потреба в матеріально-технічному 

забезпеченні, визначаються очікувані залишки на кінець поточного року та 

перехідні запаси на початок наступного року, формується баланс постачання. 

Важливим етапом організації закупівель є прийняття рішення щодо 

оптимального вибору постачальника. Пошук потенційних постачальників 

здійснюється з використанням наступних методів: оголошення конкурсу, 

вивчення рекламних матеріалів, фірмових каталогів, оголошень в засобах 

масової інформації; відвідування виставок і ярмарків, особисті контакти з 

можливими постачальниками. 

У процесі вибору враховується відповідність ресурсної пропозиції 

постачальників реальним виробничим потребам підприємства, рівня цін і 

якості цих матеріалів, репутації постачальника, його територіальної 

віддаленості та оперативності поставок, швидкості реакції на потреби 

замовників, умов розрахунків, можливості кредитування тощо.  

Договір, який укладається між постачальником і споживачем матеріально-

технічних ресурсів, регламентує всі умови постачання: кількість, якість, ціну 

товарів, термін доставки, форму розрахунків, відповідальність за порушення 

договору тощо. Структура повторних закупівель є  простішою, оскільки в 

них як правило відсутній етап переговорів. 

Висновки. Отже, процес організації закупівель досить складний і 

потребує системного підходу. З огляду на описані особливості, для 

підвищення рівня організації та ефективності закупівельної діяльності у 

сільськогосподарських підприємствах потрібно: здійснювати управління 

закупівлями ресурсів на засадах логістичного підходу; створювати 

сільськогосподарські постачальницькі та обслуговуючі кооперативи для 

вигідного забезпечення їхніх членів матеріально-технічними ресурсами;  

застосувати системи критеріїв для обґрунтованого вибору постачальника та 

налагодження з ними довгострокових відносин на партнерських засадах. 
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КОНКУРЕННІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Участь суб’єктів господарської діяльності у конкурентних 

відносинах може призвести до різних результатів – від завоювання 

лідерських позицій на ринку до банкрутства. Тому актуальним є питання 

завдяки яким обставинам, у результаті яких дій можна досягти успіху в 

економічному суперництві з конкурентами. Найуживанішою категорією, яка 

використовується для оцінки шансів певного суб’єкта у цьому змаганні є 

«конкурентоспроможність». А обставинами, які забезпечують певний рівень 

конкурентоспроможності є конкурентні переваги.  

Результати дослідження. В економічній літературі існують різноманітні 

визначення конкурентоспроможності підприємства. Узагальнивши їх, можна 

виділити кілька основних підходів, щодо розуміння сутності цього поняття: 

1. Спрощений – конкурентоспроможність вказує на наявність у 

підприємства властивостей (здатності) досягти успіху у конкурентній боротьбі. 

2. Продуктивний – вказує на спроможність підприємства виробляти і 

продавати з вигодою для себе продукцію (товар). 

3. Ринковий – свідчить про здатність підприємства утримати (зміцнити) 

свої ринкові позиції, вести суперництво за попит споживачів. 

4. Цільовий – у якому на перший план виступає основна мета (ціль) 

підприємства – ефективно функціонувати, отримуючи при цьому прибуток. 

З огляду на ці підходи І.Б. Яців визначає конкурентоспроможність 

підприємства  як його здатність здійснювати упродовж тривалого часу 

ефективну господарську діяльність, отримуючи прибутки від реалізації 

продукції на конкурентному ринку [1, с. 71]. Пермінова О.Р. та Романко Є.В. 

характеризують конкурентоспроможність як можливість або здатність 

підприємства використовувати свої порівняльні переваги у виробництві та 

реалізації товарів і послуг по відношенню до виробників і постачальників 

аналогічних товарів і послуг [2, С. 71]. 

З цих визначень випливає, що конкурентоспроможність базується на 

конкурентних перевагах. Конкурентна перевага – це кращий з точки зору 

результатів конкурентної боротьби, стан чинника конкурентоспроможності 

суб’єкта економічно діяльності порівняно зі станом цього чинника в його 

конкурентів. Ототожнення конкурентної переваги з особливим станом 
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чинника конкурентоспроможності дає змогу виявляти і оцінювати ті 

переваги чи проблеми, на які повинно звертати увагу підприємство, 

намагаючись підвищити рівень своєї конкурентоспроможності. Конкурентні 

переваги, механізми їх реалізації і нарощування в сукупності є конкурентним 

потенціалом, який обумовлює довгострокові перспективи розвитку і 

конкурентоспроможність підприємства. 

Розрізнять внутрiшнi конкурентнi переваги, пов’язані із найближчим 

ринковим оточенням підприємства та зовнішні – пов’язані із станом 

зовнішнього середовища. Внутрiшнi переваги базуються на менших виробничих 

витратах підприємства порiвняно з конкурентами, а зовнiшнi – на певних 

специфічних якостях товару, якi мать споживчу корисність для покупця. 

Конкурентнi переваги також можуть бути абсолютними та 

порівняльними або вiдносними. Абсолютними конкурентними превагами 

наділені товари з унiкальними споживчими властивостями. Їх виробники 

неодмiнно на певний час виходять за межі конкурентної боротьби i стають 

монополiстами. Унiкальність забезпечується репутацiєю високої якостi, 

визнаним iм’ям фірми, рівнем задоволення запитiв та побажань споживача, 

технологiями, iнновацiями, після продажним сервісом тощо.  

Оцінку порiвняльних конкурентних переваг здійснюють через 

порiвняння характеристик продукції, якi впливають на ефективнiсть 

продажів. Суть порiвняльних конкурентних переваг проявляється також в 

тому, що товар, який має цiнову перевагу на одному географічному сегменті 

ринку, може не мати її на iншому. Навпаки, комерцiйний провалу товару на 

одному ринку, може компенсуватися успiхом на iншому. Доцільно виділити 

критерії оцінки конкурентних переваг підприємства (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Критерії оцінки конкурентних переваг підприємства 

 

Конкурентна перевага створюється по всьому ланцюжку виробничих 

цінностей – починаючи від розробки виробів і до після продажного сервісу.  

Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародному 

ринку відбувається під дією цілої системи факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища його функціонування. 

Потенціал розвитку Ресурсне забезпечення Тривалість використання 

Якість ресурсів Наявність інновацій 

Відповідність до обраної 

конкурентної стратегії 

Ефективність донесення 

інформації до споживача 

Наявність ділової 

репутації 

Конкурентні 

переваги 
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Зовнішні фактори – це ті, на які підприємство впливати не може і 

повинно сприймати їх як дещо незмінне. До них належать: політична 

ситуація в державі; рівень державного регулювання розвитку національної 

економіки (податкова, фінансова-кредитна та банківська системи, система 

міжнародних економічних зв’язків країни); наявність конкурентів; наявність 

сировинних ресурсів; система комунікацій; чинники, які формують рівень 

споживання продукції (ємність ринку, вимоги споживачів до якості продукції).  

Внутрішні фактори – це ті, на які підприємство має безпосередній 

вплив і може їх регулювати. Вони характеризують внутрішньовиробничі 

параметри: технічна оснащеність; рівень технології; організації та управління 

виробництвом; система ціноутворення та стимулювання попиту тощо. 

В сучасних умовах господарювання конкурентними перевагами, які 

повинні бути властиві підприємствам, і є внутрішніми чинниками 

конкурентоспроможності та визначають конкурентну позицію, є [10; 12]:  

- виробничі переваги (асортимент товарів, якість продукції, масштаб 

виробництва, забезпеченість ресурсами, їх якість, гнучкість виробництва);  

– маркетингові переваги (дослідження та прогнозування ринку, система 

просування та збуту, цінова політика, комунікаційна політика);  

– фінансові переваги (ліквідність, платоспроможність, залучення 

зовнішніх ресурсів, інвестування, загальний фінансовий стан);  

– інноваційні переваги (здійснення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт власними силами та залучення результатів НДДКР); 

– управлінські переваги (тип організаційної структури, гнучкість та 

раціональність організаційної структури управління, стиль та методи 

управління, адаптаційні можливості);  

– кадрові та організаційно-культурні переваги (кількісний та якісний 

склад персоналу, рівень мотивації, комунікації). 

З огляду на те, що зовнішні чинники формують однакові рамкові 

ситуації для певної сукупності підприємств-конкурентів, вони 

перетворюються на конкурентну перевагу лише в комбінації з певними 

внутрішніми чинниками. Наприклад, ріст цін на худобу та молоко, 

запровадження спеціальних дотацій виробникам продукції скотарства стане 

конкурентною перевагою насамперед для тих підприємств, які зберегли на 

належному рівні виробничий потенціал галузі скотарства – певне поголів’я 

тварин з високими продуктивними характеристиками, міцну кормову базу, 

кваліфікованих працівників тощо.  

Висновки. Отже, конкурентні переваги є основою формування 

конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому, так і на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Забезпечення конкурентних 

переваг потребує ретельного аналізу середовища, у якому функціонує 

підприємство та порівняної оцінки умов та результатів його роботи. 
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Досягнення конкурентних переваг у міжнародній торгівлі істотно залежить 

від регуляторної політики держави та підтримки виробників. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛЬВІВСЬКА 

МАЙСТЕРНЯ ШОКОЛАДУ» В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО 

РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Вступ. Львів по праву вважається одним із найцікавіших і найбільш 

відвідуваних туристичних міст не лише в Україні, але й у Європі. Візитівкою 

міста є не лише стародавні архітектурні пам’ятки, але й чисельні заклади 

концептуальної та авторської кухні, серед яких окрему нішу займає ТОВ 

“Львівська Майстерня Шоколаду”. Це кращий приклад бізнес-проекту, який 

лише за 11 років свого існування пройшов шлях від проектної концепції, 

кропіткої роботи й подолання труднощів до сталого розвитку бізнесу та 

виходу на європейський ринок. Вивчення досвіду комерційної діяльності 

цього підприємства вкрай необхідне для розуміння особливостей організації і 

ведення бізнесу в умовах жорсткого конкурентного середовища.  

Результати досліджень. ТзОВ “Львівська майстерня шоколаду” є 

складовою холдингу “FEST емоцій”, належить до найпопулярніших 

туристичних об’єктів м. Львова. Підприємство спеціалізується на створенні 

шоколадних виробів ручної роботи. Особливістю виробництва є: 

- мануфактурний спосіб виготовлення виробів за стародавніми 

технологіями із залученням в процес кращих спеціалістів-професіоналів, а не 

автоматизованих машин; 
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- використання європейської сировини найвищої якості (шоколад із 

Бельгії, Франції) та лише натуральних інгредієнтів без штучних додатків чи 

домішок; 

- оригінальність виробів та їхніх назв; 

- широкий асортимент  продукції – від цукерок до шоколадних наборів 

та фігурних виробів для найвибагливіших покупців; 

- продаж виробів лише у власних чи франчайзингових крамницях, де є 

змога контролювати весь шлях продукції до споживачів. 

Стратегія розвитку компанії здійснюється на засадах франчайзингу. 

Це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами 

(компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона 

(франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, 

ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими 

нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) 

користуватися цією системою на певних умовах. Сьогодні Львівська 

Майстерня Шоколаду представлена 49 закладами в 24 містах України, а 

також представництво в Азербайджані. 

Сплативши паушальний внесок (близько 15 000 дол. США), франчайзі 

отримує: право на використання ТМ “Львівська майстерня шоколаду”;  

застосування відтестованої бізнес-моделі; прорахунок економічної моделі 

рентабельності з визначенням терміну окупності; супровід/підготовка до 

запуску проекту за участі проектної групи; розробку дизайн-проекту; 

навчання персоналу; впровадження концепції та корпоративних стандартів; 

розроблене меню та технологічні карти; маркетинговий супровід; запуск 

закладу за участі проектної команди. 

Підтримка франчайзі протягом дії договору франчайзингу включає: 

стабільне оновлення асортименту крамниці з врахуванням тенденцій ринку 

та святкових періодів; повне забезпечення крамниці якісними шоколадними 

виробами виключно від виробника; розробку та постачання сувенірної 

продукції для крамниці; забезпечення брендованими матеріалами та 

посудом; постійне оновлення меню кав’ярні; розробку поліграфічних 

матеріалів для реалізації маркетингових заходів; можливість використання 

системи лояльності; допомогу у контролі якості роботи персоналу та 

дотримання стандартів обслуговування тощо. 

Продукція асортименту “Львівської майстерні шоколаду” надається 

для франчайзі зі знижкою до 30%. Франчайзі сплачує щомісячний платіж (до 

8% від загального обороту) – роялті, величина якого визначається під час 

укладання договору. З моменту відкриття надаються канікули тривалістю до 

2 місяців. 

Важливу роль у забезпеченні комерційного успіху компанії відіграє 

персонал. Завдяки якісно організованому кадровому менеджменту у 

Львівській майстерні шоколаду сформована злагоджена команду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96
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висококваліфікованих фахівців у всіх підрозділах підприємства. Навчання і 

розвиток навичок працівників здійснюється фахівцями Тренінгового центру. 

Усі навчальні та розвиткові програми покликані не тільки передати 

сухі знання та “завантажити” в людей необхідний об’єм інформації, а й 

досягти трьох ключових завдань: змусити думати; показати варіанти; дати 

можливість спробувати та перевірити ідеї на практиці. На сьогодні каталог 

Тренінгового Центру налічує одинадцять апробованих тренінгових програм,  

Загалом, вони поділяються на три базових блоки: 

 Загальні корпоративні програми – тренінги, що стосуються питань 

історії, місії, культури Компанії, дотримання корпоративних стандартів. 

 Практичні тренінгові програми (hard skills) – тренінги, що стосуються 

формування навичок успішної роботи в команді, прояву гостинності, 

ефективних продажів, комунікацій та роботи з запереченнями, а також 

практичні заняття з барної та шоколадної справ. 

 Управлінські тренінги – тренінги управління робочою зміною 

працівників й розвитку менеджерських навичок, лідерства, ефективного 

рекрутингу, адаптації та впровадження нових працівників в команду. 

На сьогодні асортимент цукерок ТОВ “Львівська майстерня шоколаду”  

налічує більше 60 видів різноманітних марципанових, горіхових, 

трюфельних, пралінових, шоколадно-карамельних та шоколадно-кремових 

цукерок. Назви до цукерок підбирають виключно львівські, для того, щоб 

клієнти асоціювали покупки зі згадками про Львів. Серед назв є “Вишнева 

аграфка”, “Гратуляція”, “Бернардинка”, “Фрау цимер чорна”, “Кураговий 

бальон”, “Горіховий бандзьох”, “Солодкі пацьорки”, “Полуничні цьомки”, 

“Білий вельон”, “Львівська амурка”. 

Крім традиційних цукерок ручної роботи, у крамниці Львівської 

майстерні шоколаду можна придбати такі групи товарів: 1) шоколадні тафлі 

різної ваги; 2) шоколад на вагу; 3) набори цукерок; 4) шоколадні фігурки; 5) 

шоколадні драже; 6) спеціальні вироби для дорослих; 7) шоколадні картини; 

8) комплекти шоколадних виробів; 9) львівську каву; 10) сувеніри (футболки, 

філіжанки, фартушки, брелки, торбинки та ін.) 11) подарункові сертифікати 

та коробки для формування індивідуальних подарунків.  

Львівська Майстерня Шоколаду також має пропозиції для 

корпоративних клієнтів. Компанія бере на себе усі клопоти: пропонує 

креативні варіанти, дизайн, контролює підрядників та робить доставку. 

Маркетингова стратегія Львівської майстерні шоколаду орієнтована на 

укріплення популярності бренду і розширення мрежі закладів через 

франчайзинг. З метою забезпечення зростання попиту і збільшення обсягів 

продажу продукції  підприємством використовуються наступні маркетингові 

заходи: 1. Розширення асортименту продукції. 2. Постійний контроль якості 

продукції. 3. Продаж прдукції через Інтернет-магазин. 4. Проведення 

майстер-класів з виробництва солодощів для дорослих і дітей. 5. Участь 
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компанії у різного роду благодійних акціях, тематичних заходах та 

фестивалях, які проводяться у м. Львові. 6. Інші заходи (“Шоколадна 

екскурсія”, “Чоколядовий квадранс”). 

Висновки. Багаторічний досвід роботи ТОВ “Львівська майстерня 

шоколаду” засвідчує, що умовами успішної комерційної діяльності в умовах 

жорсткого конкурентного середовища є: креативна ідея; комплексний підхід 

до організації усіх бізнес-процесів; чітка і добре продумана стратегія 

розвитку; висока якість продукції та послуг; кваліфікований персонал; 

просунутий маркетинг; “зворотній зв'язок” зі споживачем; постійний 

розвиток та розширення асортименту продукції і послуг; високий рівень 

соціальної відповідальності бізнесу. Дотримання цих умов та нестандартні 

управлінські і маркетингові рішення навіть за короткий проміжок часу здатні 

швидкий прогрес та успішність будь-якого бізнесу. 

 

Бібліографічний список 

1. Офіційний сайт Львівської майстерні шоколаду. URL: https: 

www.chocolate.lviv.ua 

2. Більше, ніж пристрасть. Історія шоколаду зі Львова. URL: 

https://www.sbr.in.ua  

3. Бізнес до бізнесу: що спільного в шоколадних цукерок і 

успішного маркетингу? URL: https://lvbs.com.ua/knowledge/uk/news/1179 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Вступ. На ефективність аграрного виробництва значною мірою 

впливають процеси його забезпечення матеріально-технічними ресурсами. 

Для досягнення максимального рівня ефективності вкрай важливо 

оптимізувати запаси ресурсів з метою уникнення надмірних витрат на їх 

закупівлю та мінімізації втрат при зберіганні. З іншого боку, слід налагодити 

їх своєчасне та безперебійне постачання, оскільки затримки поставок добрив, 

засобів захисту рослин, палива та інших матеріалів або їх дефіцит в умовах 

швидкоплинності природних процесів в аграрному виробництві є 

недопустимими і можуть істотно знизити кінцеві результати виробництва та 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiloGUsoHmAhXswMQBHR9yCO04HhAWMAJ6BAgDEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sbr.in.ua%2F%3Fp%3D3308&usg=AOvVaw2nq2LhUNurS6f66Bvag6KN
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спричинити негативні фінансові результати. У цьому контексті, особливої 

актуальності набуває вирішення проблем, пов’язаних із раціональною 

організацією закупівель ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. 

Результати досліджень. Поліпшення існуючого стану матеріально-

технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств потребує 

застосування стратегічного підходу до організації закупівель ресурсів.  

Стратегічне управління постачанням матеріально-технічних ресурсів 

можна поділити на декілька етапів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм стратегічного управління закупівлями матеріально-

технічних ресурсів на підприємстві 

 

Першим етапом стратегічного управління постачанням матеріально-

технічних ресурсів на підприємстві є визначення його мети та цілей. Метою 

стратегічного управління постачанням, на наш погляд, є забезпечення 

економічної ефективності матеріальних, інформаційних та фінансових 

потоків при закупівлі необхідних для виробничого процесу матеріально-

технічних ресурсів. Відповідно до мети цілями управління постачанням є: 

1)вирішення завдання “зробити або купити”; 2) забезпечення виробничих 

потреб у матеріальних ресурсах з мінімальними витратами; 3) налагодження 

тісних, взаємовигідних зв’язків із постачальниками для повного та 

своєчасного задоволення виробничих потреб у ресурсах необхідної якості; 

4) планування процесів транспортування і складування. 

Другий етап стратегічного управління постачанням передбачає 

здійснення стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів. Метод 

SWOT-аналізу дозволяє діагностувати сильні та слабкі сторони підприємства 

у сфері закупок, оцінити стратегічні умови постачання (можливості і 

загрози), що створюються зовнішнім середовищем.  

Третій етап передбачає вибір стратегії управління закупівлями кожного 

матеріально-технічного ресурсу. При цьому спочатку проводиться аналіз 

існуючих стратегій закупівель на можливість використання на підприємствах. 

ЕТАП 2 

ЕТАП 3 

ЕТАП 4 

ЕТАП 5 

Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища 

Вибір стратегії управління закупівлями матеріально-технічних 
ресурсів 

Управління реалізацією стратегії закупівель по кожному виду 
матеріально-технічних ресурсів 

Оцінка результатів стратегічного управління постачанням 
матеріально-технічних ресурсів 

Визначення мети та цілей стратегічного управління постачанням 
ресурсів 

ЕТАП 1 
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Так, застосування стратегії “глобальне джерело постачання” для 

закупівлі необхідних для сільськогосподарського виробництва матеріальних 

ресурсів обмежується достатньою їх наявністю в Україні та необхідністю 

врахування певних умов сільськогосподарського виробництва. Зважаючи на 

зазначене, для сільськогосподарських підприємств більш прийнятною є 

стратегія “регіональне джерело постачання”.  

Впровадження стратегії “єдине джерело постачання” при управлінні 

закупівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств утруднене, 

оскільки більшість закуповуваних матеріально-технічних ресурсів є мало 

пов’язані між собою та постачаються з різних джерел. Тому на нашу думку, 

дана стратегія може бути реалізована лише при закупівлі різновидів певного 

виду матеріально-технічних ресурсів (наприклад, єдиний постачальник 

азотних, фосфорних та калійних добрив, засобів захисту рослин тощо). 

Стратегію “модульне” джерело постачання”, на наш погляд, в 

сільськогосподарських підприємствах можна реалізувати лише для закупівлі 

протруйників насіння і посадкового матеріалу шляхом перекладання операції 

протруювання насіння на системного (“модульного”) постачальника і 

закупівлі у нього вже протруєного насіння. Також застосування даної 

стратегії можливе для закупівлі мінеральних добрив у вигляді тукосумішей. 

Стратегія “точно-вчасно” може забезпечити оптимізацію закупівельної 

діяльності підприємства через постачання матеріальних ресурсів в час 

фактичної потреби. Однак використання такої стратегії можливе лише при 

закупівлі тих ресурсів, попит на які прогнозований з високою точністю.  

Високу ефективність управління закупівельною діяльністю 

сільськогосподарського підприємства в довгостроковому періоді, на нашу 

думку, може забезпечити вибір і обґрунтування стратегії закупок кожного з 

видів матеріально-технічних ресурсів або їх поєднання (табл. 1). 

На четвертому етапі здійснюється управління реалізацією стратегій 

закупывель по кожному матеріально-технічному ресурсу. 

Таблиця 1– Формування стратегій управління постачанням окремих видів 

матеріально-технічний ресурсів для аграрного виробництва [1] 
Вид ресурсів Можлива стратегія логістичного управління постачанням 

1. Техніка 
Стратегія “регіональне джерело постачання”; стратегія інтеграції 

постачальників у розвиток виробництва 

2. Корми 

Стратегія “єдине джерело постачання”; стратегія “модульне” джерело 

постачання”; стратегія інтеграції постачальників у розвиток 

виробництва 

3. Мінеральні добрива 

Стратегія “регіональне джерело постачання”; стратегія “єдине 

джерело постачання”; стратегія “модульне” джерело постачання”; 

стратегія інтеграції постачальників у розвиток виробництва; 

стратегія “точно-вчасно” 

4. Нафтопродукти 
Стратегія “єдине джерело постачання”; стратегія інтеграції 

постачальників у розвиток виробництва 
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5. Насіння і 

посадковий матеріал 

Стратегія “модульне” джерело постачання”; стратегія інтеграції 

постачальників у розвиток виробництва; стратегія “точно-вчасно” 

6. Запчастини 
Стратегія “регіональне джерело постачання”; стратегія “модульне” 

джерело постачання” 

7. Шини  Стратегія “єдине джерело постачання”; стратегія “точно-вчасно” 

8. Засоби захисту 

рослин 

Стратегія “єдине джерело постачання”; стратегія “модульне” 

джерело постачання”; стратегія “точно-вчасно” 

9. Засоби захисту 

тварин 

Стратегія “регіональне джерело постачання”; стратегія “єдине 

джерело постачання”; стратегія “точно-вчасно” 

10. Органічні добрива Стратегія “точно-вчасно” 

 

При розробці плану реалізації кожної із стратегій закупівель 

матеріально-технічних ресурсів необхідно дотримуватись системного 

підходу. Тобто плани реалізації стратегій не повинні суперечити один 

одному і мають пов’язуватися із планами реалізації інших функціональних 

стратегій та відповідати плану реалізації стратегії підприємства. 

На п’ятому, заключному, етапі стратегічного управління постачанням 

матеріально-технічних ресурсів проводиться оцінка ступеня досягнення 

мети, цілей та ефективності стратегічного управління закупівлями і на основі 

її результатів – коригування відповідних стратегій. 

Висновки. Дотримання описаного алгоритму стратегічного управління 

закупівлями матеріально-технічних ресурсів є важливою умовою підвищення 

ефективності комерційної діяльності аграрних підприємств. Адже закупівлі 

ресурсів визначають параметри виробничого процесу, ціну, якість, а отже, й 

конкурентоспроможність продукції. Водночас, ефективність стратегій управління 

закупівлями окремих видів ресурсів потребує подальших досліджень. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ 

ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Вступ. Встановлення цивілізованих ринкових відносин в Україні 

зумовлює необхідність формування системи реалізації продукції, адекватної 

світовим стандартам, з використанням системи оптових ринків 

сільськогосподарської продукції (ОРСП) як її розподільних центрів. ОРСП 

мали б виконувати місію єдиної ланки руху продукції та слугувати основним 

місцем і пунктом концентрації продукції сільськогосподарських 

товаровиробників. Однак, для забезпечення ефективного функціонування 

ринку необхідне удосконалення системи взаємовідносин між його суб’єктами. 

Результати досліджень. Створені і нині діючі оптові ринки 

сільськогосподарської продукції в Україні, які набули статусу регіональних, 

організовують свою діяльність переважно у формі сприяння і створення умов 

для співпраці партнерів по бізнесу та здійснення товарно-грошових відносин 

між ними. Вони забезпечують місце для зустрічі продавців і покупців, де 

кожен із них прагне досягти мети й вирішити свої завдання. Дії і 

взаємовідносини купівлі-продажу відбуваються на основі наявного попиту і 

пропозиції, узгодженої ціни та за умов досконалої конкуренції, вільного 

ціноутворення, економічної самостійності та рівноправності. 

Чинне законодавство стосовно державного управління діяльністю 

ОРСП не гарантує ефективності їх функціонування. Тому на допомогу 

удосконаленню відносин між учасниками оптового ринку 

сільськогосподарської продукції, крім чинного законодавства, мають бути 

розроблені і прийняті внутрішні установчі документи. Наприклад, у ТзОВ 

“Шувар” розроблено і запроваджено механізм співпраці з органами 

місцевого самоврядування. Відповідно він зобов’язує адміністрацію оптового 

ринку “Шувар” здійснювати збір інформації про місця концентрації 

виробництва плодоовочевої продукції, опитуючи виробників про обсяги, 

асортимент, урожайність культур та продуктивність тварин. Для цього 

укомплектовуються та видаються каталоги, довідники та інші інформаційні 

матеріали, що дають змогу виробникам дослідити кон’юнктуру ринку. 

На договірних засадах ТзОВ “РСП “Шувар” та сільська або селищна 

рада домовляються про створення сприятливих умов для реалізації 

сільськогосподарської продукції виробниками даної сільської території. З 
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цією метою оптовий ринок „Шувар” зобов’язується до 16.00 год. кожного 

дня передавати інформацію про ціни на плодоовочеву продукцію на ринку на 

електронну адресу органу місцевого самоврядування в електронній формі; на 

письмове клопотання голови органу місцевого самоврядування надавати 

виробникам знижку в розмірі 25 % на використання торгового місця.  

Для заохочення сільськогосподарських товаровиробників до співпраці 

адміністрацією оптового ринку розроблена і запроваджена картка виробника, 

яка видається їм лише працівниками відділу маркетингу. Картка виробника 

видається і реєструється на транспортний засіб, з якого планується доставка і 

реалізація продукції на ринку. Власнику картки – учаснику програми 

лояльності надаються пільги на вартість заїзду і торгівлю на його території.. 

На нашу думку, таку практику відносин на оптовому ринку між 

адміністрацією і виробниками доцільно було б узаконити на державному 

рівні. Адже ОРСП належать до групи підприємств, які здатні залучати до 

взаємодії і співпраці значну кількість фізичних і юридичних осіб. Основними 

їх партнерами є невеликі сільськогосподарські та фермерські господарства, 

господарства населення, переробні підприємства, посередницькі структури, 

приватні підприємці, підприємства роздрібної торгівлі тощо.  

На нашу думку, актуальним є питання підвищення ефективності 

функціонування ОРСП “Шувар” за допомогою диверсифікації його діяльності. 

Доцільно ввести у практику закупівлю частини сільськогосподарської продукції 

у товаровиробників у період масової пропозиції, щоб підтримати ціну на 

користь сільських товаровиробників, з подальшою її реалізацією споживачам у 

час зменшення пропозиції. За рахунок цього могла б забезпечуватися ціна на 

сталому рівні, але вже на користь споживачів. 

Доцільним було б закріпити законодавчо діяльність оптових ринків як 

підприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес 

виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговують інших 

виробників за допомогою забезпечення обігу такої продукції. У цьому 

контексті для поліпшення товарного забезпечення функціонування ОРСП 

“Шувар” пропонуємо будівництво на його території цехів з переробки 

продукції. Таким чином можна масово залучати в товарний обіг продукцію, 

вироблену селянськими та фермерськими господарствами, а також 

розширити її виробництво на рівні сільськогосподарських підприємств.  

Для поліпшення товарного забезпечення і взаємовідносин між 

суб’єктами ОРСП цінним є використання досвіду зарубіжних країн.  

Наприклад, у Франції навколо ОРСП у радіусі 20 км постановою уряду 

було запроваджено так званий “захисний периметр”.  Його суть полягає в 

тому, що в межах цієї території усі юридичні та фізичні особи повинні вести 

комерційну діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, 

перелік якої затверджується спеціальними списками, виключно на ОРСП. 
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Такі застережні заходи привчили оптових торговців сільськогосподарською 

продукцією реалізувати її виключно на цих ринках [1]. 

В Іспанії створено власну модель інфраструктурного забезпечення 

реалізації сільськогосподарської продукції, яка також функціонує за 

домінуючої ролі держави в цьому процесі. Ще у 1966 р. урядом країни було 

засновано компанію “Меркаса”, яка являє собою державне підприємство, а за 

своєю організаційно-правовою формою – публічне акціонерне товариство.  

Мережа “Меркаса” складається з 23 оптових ринків, які надають 

широкий спектр логістичних послуг. Особливість іспанської моделі полягає у 

відсутності у країні інших оптових сільськогосподарських ринків, крім тих, 

які належать державній корпорації “Меркаса”. Уряд Іспанії активно 

підтримує цю структуру, насамперед, у модернізації роздрібних 

муніципальних ринків, забезпеченні безпечності харчових продуктів і 

добросовісної конкуренції, контролі за “прозорістю” функціонування ринків, 

екологічному менеджменті та дотриманні соціальної відповідальності. 

І у Франції, і в Іспанії ОРСП уповноважені брати участь у моніторингу 

цінової ситуації в національній оптовій та роздрібній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією з метою підвищення її “прозорості”.  

У Польщі фінансову підтримку з боку державних органів може 

отримати лише один ОРСП у регіоні і тільки за певних умов: 1) здійснення 

прямих продажів споживачам тільки від виробників; 2) забезпечення за 

місцевим муніципалітетом та організаціями, що представляють виробників і 

споживачів, пакета акцій у структурі капіталу цих ринків; 3) закріплення за 

місцевими громадами зобов’язання створювати можливості для продажу на 

ринку продукції, виробленої фермерами регіону; 4) проходження приблизно 

50% усієї сільськогосподарської продукції, що споживається у місті, через 

оптовий сільськогосподарський ринок; 5) доведення до відома громадськості 

запрошень для сільськогосподарських виробників і переробних підприємств 

даного і сусідніх з ним регіонів до участі у роботі оптового ринку [2]. 

Висновки. З огляду на закордонний досвід поліпшити ситуацію з 

розвитком ОРСП можливо шляхом формування й розвитку вітчизняної 

мережі оптової торгівлі, яка забезпечуватиме проходження продукції всіма 

ланками ланцюга “виробник – сільськогосподарський збутовий кооператив – 

оптовий ринок сільськогосподарської продукції – роздрібний ринок 

сільськогосподарської продукції – споживач”. Крім того, необхідно розробити і 

законодавчо закріпити норми, що регламентуватимуть переважання 

державної та муніципальної форм власності у статутному капіталі ОРСП; 

взаємовідносини вже діючих і нових таких ринків, створюваних за 

європейським зразком; правила торгівлі на ОРСП та в їх “захисному 

периметрі”, а також контролю за діяльністю ринків з боку державних органів. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Вступ. Одним із ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств АПК є конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Конкуренція сільськогосподарських підприємств на 

продовольчому ринку характеризується низкою особливостей. Насамперед, 

неоднаковими є її результати для різних видів продукції та сегментів ринків, 

а конкурентне середовище у якому функціонують окремі виробники досить 

нестабільне. У зв’язку з цим значні потенційні можливості для українських 

аграріїв поєднуються із серйозними ризиками. Тому досить актуальними є 

дослідження умов забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, як ключового джерела конкурентних 

переваг у суперництві з зарубіжними підприємницькими структурами. 

Результати досліджень. Під конкурентоспроможністю продукції 

аграрного сектору потрібно розуміти такий рівень її економічних, технічних 

та експлуатаційних параметрів, при якому вона здатна конкурувати з 

товарами-аналогами іноземного та вітчизняного походження. На ринку 

продукція є конкурентнішою тоді, коли її ознаки відповідають усім вимогам, 

а саме технічним і якісним характеристикам, європейським стандартам [1]. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції залежить 

від таких чинників: природних, організаційно-економічних, технологічних та 

маркетингових (рис. 1). 
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Рис. 1. Чинники конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

 

Сьогодні конкурентоспроможність сільськогосподарських товарови-

робників в Україні експерти оцінюють вкрай низько. З одного боку 

незадовільна конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції 

призводить до зростання імпортозалежності внутрішнього ринку України, з 

іншого – українські експортери, реалізуючи продукцію аграрного сектору, 

стикаються з проблемою низькоякісних її характеристик, згідно з якими ця 

продукція може бути або сировиною, або лише напівфабрикатом [2, с. 10]. 

Про низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на європейському продовольчому ринку 

свідчать низька ефективність цієї галузі порівняно з іншими країнами та 

невідповідність структури українського експорту попиту країн ЄС на 

сільськогосподарську продукцію. Лише окремі продовольчі товари, що 

експортуються з України в ЄС, можуть конкурувати з продукцією з інших 

країн. По суті, Україна виробляє не більше десятка продуктів харчування, які 

європейці вважають дефіцитними і готові платити за них великі гроші. Загалом, 

Європейський Союз надає українським сільськогосподарським виробникам 

квоти на 30-40 найменувань продуктів харчування, які звільняються від мита. 

 Можна виділити певні групи сільськогосподарської продукції за рівнем 

її конкурентоспроможності (рис. 2). 

 
Рис. 2. – Групи сільськогосподарської продукції за рівнем її 

конкурентоспроможності [3, с. 83] 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

Природні чинники 

(клімат, грунт, рельєф тощо) 

Технологічні чинники 

(сорти, системи захисту, технології 
тощо) 

Маркетингові чинники 

(товарна доробка, зберігання, 

транспортування, реалізація тощо) 

Організаційно-економічні чинники 

(територіальна організація виробництва, 
спеціалізація, інтеграція, кооперація, 
організація праці та виробництва тощо) 
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Можна відзначити, що високий експортний потенціал мають 

зернопродуктовий та олієпродуктовий підкомплекси (останній охоплює 

вирощування соняшнику та ріпаку). Доволі вагомі показники експорту 

овочів, плодів та ягід, яєць підтверджуть потенційну можливість їх виробників 

розширити присутність на міжнародних ринках однак існуючий рівень 

конкурентоспроможності продукції  ускладнює реалізацію таких планів. 

В Україні дуже повільно проходить процес переорієнтації з торгівлі 

сировиною і напівфабрикатами на торгівлю товарами з високою доданою 

вартістю, в той час як у світі швидко проходить період, коли виробники 

переходять від цінової конкуренції до нецінової. Наша продукція більшою 

мірою представлена на ринках із переважно ціновою конкуренцією, тоді як 

продукція західних партнерів отримує своїх покупців завдяки високій якості товару. 

Серед чинників, що перешкоджають реалізації значного потенціалу 

вітчизняних аграрних підприємств у виробництві високоякісної продукції, 

можна виділити: застарілість технічної та технологічної бази, нерозвиненість 

інфраструктури АПК, низький рівень інноваційного та інвестиційного 

забезпечення більшості виробників, недостатню гармонізація українських 

стандартів якості з міжнародними та ін. Крім того, до причин низької 

конкурентоспроможності продукції АПК можна віднести: недостатнє врахування 

базисних умов і можливостей виробництва аграрної продукції; недостатню якість 

і високу вартість вхідних ресурсів для виробництва; відсутність державної 

підтримки виробництва та збуту продукції; недостатню мотивацію 

товаровиробників у виробництві експортної продукції. 

Промовистим є той факт, що 41,2 % сільськогосподарської продукції 

виготовляють господарства населення (37,2 % продукції рослинництва, 

52,5 % продукції тваринництва), які обмежені фінансовими, матеріальними, 

інформаційними ресурсами, а також кваліфікованими кадрами. Тому 

цілеспрямована робота щодо впровадження науково обґрунтованих технологій 

утримання худоби, збалансованої годівлі, ветеринарного обслуговування, 

селекції у підсобних господарствах не ведеться, що призводить до того, що їх 

продукція не відповідає міжнародним вимогам якості та безпеки; 

Невеликою є частка підприємств, сертифікованих відповідно до 

міжнародних стандартів, що зумовлено високою вартістю й складністю 

процесу одержання сертифікатів ISO чи HASSP (від 6 до 18 місяців), 

відсутністю процедури здобуття єврономера в Україні. 

Проблема підвищення якості сільськогосподарської продукції значною 

мірою вирішується за рахунок впровадження досягнень селекції та племінної 

справи, передових технологій. Водночас, здешевлення та підвищення 

доступності відповідних інноваційних продуктів потребує державного 

фінансування науково-дослідних робіт з їх створення. Також, варто 

перейняти позитивний досвід ЄС щодо ідентифікації місця походження 

продовольства (protected designation of origin) 
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Висновки. Основними перешкодами забезпечення реалізації 

конкурентних переваг сільськогосподарської продукції є, перш за все, 

технологічна відсталість багатьох виробників та наявність несприятливого 

бізнес-клімату в українській державі. Разом із цим, ключовим завданням  є 

підвищення якості продукції. Щоб забезпечити конкурентоспроможність 

аграрної продукції на ринках ЄС, Україна повинна орієнтуватися на 

європейські стандарти, адже основні перешкоди у торгівлі з ЄС полягають у 

вимогах до безпечності та якості продукції, її характеристиках, процедурах 

оцінки відповідності технічним вимогам. 
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ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Вступ. Однією з головних умов ефективного використання та 

розширеного відтворення економічних ресурсів є те, що суспільство повинне 

встановити певні норми захисту права контролю учасників економічного 

життя над цими ресурсами, отриманими в результаті ринкового або 

державного розподілу. Для вирішення цієї проблеми в сучасному суспільстві 

використовується інститут форм власності. 

Результати дослідження. Власність представляє собою двоїстий 

феномен. З одного боку, вона характеризує соціально-економічну форму 

процесу привласнення-відчуження умов та результатів виробництва, з іншого – 

соціально-правову форму цього процесу (форми соціальної належності тих чи 

інших об’єктів певним особам), тобто юридичну (вольову) форму виразу 

виробничих відносин [2].  
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Можна стверджувати, що власність – це відносини між людьми з 

приводу матеріальних благ, що полягають у приналежності останніх одним 

особам (або їхнім колективам) і у відчуженості від них усіх інших осіб. 

Відносини власності пронизують усю систему економічних відносин і 

супроводжують людину упродовж усього життя з моменту народження. 

Процес реалізації відносин власності включає два взаємопов’язані і 

взаємообумовлені аспекти: результативність руху власності та постійне 

відтворення умов і факторів її розвитку. Критерієм доцільності тієї чи іншої 

форми власності є ефективність виробництва, бо саме від цього залежить 

реалізація мети виробництва – добробут людей [2]  

 Для аналізу економічного змісту власності важливим є розуміння 

взаємозв’язку і розмежування відносин власності та економічних відносин, 

які не можна ототожнювати.   

 Основними функціями відносин власності є: 

 - визначення цільової спрямованості виробництва;  

 - характеру розподілу, обміну і споживання його результатів і доходів;  

 - формування суспільних форм праці;  

 - реалізації і узгодження системи економічних інтересів різних 

господарських суб'єктів; 

 - визначення усього суспільного устрою виробництва, соціальної 

ієрархії, становища людини в суспільстві, системи її соціальних і моральних 

цінностей. [4] 

  Економічні відносини власності не лише характеризують соціальну 

сторону економічного життя, але і визначають форми її організації. Кожному 

типу цивілізації притаманний специфічний для умов її існування домінуючий 

об’єкт власності, який найповніше відображає спосіб взаємодії людини з 

природою, досягнутий рівень продуктивності суспільної праці, особливості 

привласнення засобів і результатів виробництва. 

Вважається, що основу ринкової економіки складає приватна власність. 

Але ринкова економіка виникає лише за умови, коли учасники економічного 

життя суспільства визнають один в одному відособлених рівноправних 

власників. Ця рівність реалізується через обмін, де кожен учасник і власник 

економічного блага взаємодіє з іншими на рівноправній основі й особистій 

незалежності. Історична стійкість приватної власності пояснюється 

декількома перевагами, відсутніми у решті формах власності.  

Досвід розвитку сільськогосподарських систем в країнах з розвиненою 

ринковою економікою підтверджує, що впровадження інституту приватної 

власності на землю дозволяє значно підвищити ефективність функціонування 

галузі, досягнувши при цьому значного соціального та політичного ефекту. 

Крім того, право власності на землю є одним з найголовніших і невіддільних 

елементів захисту системи громадянських прав, державних гарантій 
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підприємницької та інвестиційної діяльності, а економічна свобода – це 

фундамент і складова частина свобод громадянського суспільства.  

Коли в одній особі поєднується власник і трудівник, виникає більша 

матеріальна зацікавленість у тому, щоб краще і ефективніше працювати для 

власного блага. Взаємозв’язок самосвідомості особистості з інститутом 

приватної власності було підмічено вже давно. Приватна власність, поза 

всяким сумнівом, є породженням зрілої самосвідомості індивіда.

 Приватна власність громадян охоплює всі форми індивідуального 

присвоєння. Таким чином, вона тісно пов’язана з економічною владою, з 

управлінням виробництвом. Оскільки кінцевою метою всякої господарської 

діяльності є досягнення певного ефекту при виробництві і реалізації товарів 

(робіт, послуг), розпорядником цього ефекту і його власником є власник 

матеріальних факторів виробництва, тобто землі й капіталу. Отже, власність 

на засоби виробництва характеризує сутність усієї сукупності відносин 

власності, в тому числі механізм розподілу і привласнення результатів 

виробництва, а тому відносини власності складають основу соціально-

економічних відносин між людьми, визначають характер цих відносин. 

Висновки. На відміну від приватної власності на інші фактори 

виробництва, приватна власність на землю ні в одній з країн світу не є 

абсолютною. Вона обмежена цілою низкою умов, які дозволяють зберігати та 

ефективно використовувати земельні ресурси, а також попереджувати 

небажані спекулятивні операції. Абсолютизація приватної власності та 

“приписування” їй вирішальної ролі у виведенні сільського господарства з 

економічної кризи є деякою крайністю в питанні реформування системи 

земельних відносин. Для забезпечення належних темпів розвитку галузі слід 

було направити всі зусилля не на формування власників землі, а на пошук 

прогресивних форм господарювання, як одного з методів реалізації форми 

власності, що представляє собою сукупність конкретних способів впливу 

економічного суб’єкта на навколишнє середовище з метою перетворення 

останнього у продукт та отримання прибутку від його реалізації.  
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Вступ. Проблема формування ефективної системи земельних відносин 

та землекористування у сфері агропромислового комплексу України на 

сучасному етапі є однією з перешкод на шляху до забезпечення 

поступального розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Гострота і актуальність проблеми диктується незавершеністю 

економічного регулювання земельних відносин, неналежного державного 

регулювання і адміністрування розвитку землекористування, відстороненням 

місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин 

на селі, як унікального зрізу суспільних відносин і особливої соціально-

економічної категорії, включеної у суспільний відтворювальний процес як 

його системоутворююча основа [3]. 

Результати дослідження. З розвитком ринкових відносин у сільському 

господарстві України особливого значення набуває вирішення питання 

ефективного та раціонального використання земельних угідь у сільському 

господарстві. Наукові дослідження у цій царині проводились і продовжують 

проводитись цілою низкою вітчизняних вчених. Водночас проблема 

ефективного використання земель в агровиробництві потребує подальших 

наукових досліджень. 

Значення сільського господарства для успішного розвитку нашої 

держави полягає не лише у надзвичайно сприятливих природно-кліматичних 

умовах, що на тлі зростання попиту на екологічно чисті продукти харчування 

є вагомим чинником для суттєвого нарощування обсягів виробництва 

продукції галузі, а й у покращенні стану духовного здоров’я українського 

народу, основна частина якого є нащадками споконвічного землеробського 

роду, що з прадавніх часів населяв територію України. 

Беручи до уваги те, що сільське господарство завжди було стратегічною 

галуззю України, а давні хліборобські традиції є невід’ємною частиною 

життєвого укладу нашого народу, питання успішного розвитку українського 

суспільства нерозривно пов’язане із станом справ в аграрному секторі 

економіки країни. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
411 

 

Слід зазначити, що ситуація у цій сфері, яка є наслідком як 

об’єктивних, так і суб’єктивних обставин, ніяким чином не може 

розглядатися як така, що відповідає наявному у країні потенціалу.  

Основним фактором виробництва в сільському господарстві є земля. 

Власне через це процес успішного реформування аграрного сектора 

економіки країни тісно пов’язаний із змінами у сфері земельної власності та 

землекористування. 

Висновки. У раціональному використанні землі зацікавлений не лише її 

власник чи землекористувач, а й усе суспільство. Отже, одним з дієвих 

чинників, які можуть вплинути на формування оптимальної системи 

землекористування, збереження та підвищення рівня родючості землі, повинно 

стати посилення регулятивного впливу держави у питанні оподаткування 

земель сільськогосподарського призначення. Таким чином, на сучасному 

періоді система землекористування вимагає комплексного підходу до 

вдосконалення всієї сукупності чинників, які впливають на рівень ефективності 

використання землі в галузі сільськогосподарського виробництва. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 
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КАТЕГОРІЙ ВИРОБНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ 

Вступ. На початку 90-х років минулого століття наша держава ступила 

на шлях ринкових перетворень. Втім, відносно різкий перехід до 

багатоукладності в аграрній економіці за роки незалежності України ще не дав 

бажаних результатів. Причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру 
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тут можна назвати безліч, однак на наше глибоке переконання, незважаючи на 

сучасний стан  ресурсного потенціалу галузі, принаймні у сфері виробництва 

продукції сільського господарства Львівщини, почали відбуватися певні 

процеси, що може свідчити про позитивні зрушення в АПК області. 

Результати дослідження. Самі лише вартісні показники виробництва 

продукції сільського господарства ще не дають повного уявлення про процеси, 

що відбуваються в агровиробництві, адже сільське господарство – це 

надзвичайно складна і специфічна галузь економіки з досить широким 

асортиментом продукції. Таким чином, щоб більш глибоко дослідити процеси, 

що мали місце упродовж останніх років в аграрному секторі Львівської 

області, доцільно, на нашу думку, проаналізувати динаміку виробництва 

продукції у розрізі її видів (у фізичних обсягах) та категорій виробників. 

 З цією метою нами застосовано метод головних компонент, який 

дозволяє виявити об’єктивно існуючі, але не явно виражені закономірності 

поведінки системи, її внутрішні рушійні сили шляхом перетворення фактичної 

моделі в модель із меншою кількістю факторних ознак, що досягається через 

агрегатування інформації, розчленування всієї сукупності ознак 

досліджуваного явища на відносно невелику кількість характеристик, які 

обумовлюють ту чи іншу структуру зв’язків, особливо коли ознаки схильні до 

неконтрольованої варіації, незважаючи на однорідність об’єктів 

спостереження. 

 Теоретичною основою методу головних компонент є те, що у  

загальному випадку поведінка кожної вихідної ознаки визначається дією на 

неї сукупності відносно невеликої кількості прихованих (латентних) 

факторів, які впливають на всі показники та обумовлюють взаємозв’язки між 

ними, і характерного фактора, що впливає лише на певний показник. 

Враховуючи те, що кожна ознака має власні одиниці виміру, у факторному 

аналізі всі величини, які входять до факторної моделі, стандартизовані, тобто 

є безмірними величинами із середнім арифметичним значенням 0 і середнім 

квадратичним відхиленням 1. 

 При цьому коефіцієнт взаємозв’язку ознаки із загальним фактором 

називається факторним навантаженням певної ознаки за загальним 

фактором (як правило, критичне значення цього коефіцієнта приймається 

за 0,7). Факторна модель дає можливість вираховувати внесок факторів у 

загальну дисперсію всіх ознак і, на цій підставі, виявляти оптимальну 

кількість загальних факторів, які достатньо добре описують досліджувану 

систему. Загальноприйнятою є методика, при якій виділяється така 

кількість факторів, щоб накопичений відсоток поясненої ними дисперсії 

перевищував 80%. 

 На підставі звітних даних за період 2014-2019 років щодо обсягів 

виробництва основних видів сільськогосподарської продукції у розрізі різних 
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категорій виробників Львівської області нами застосовано вказану вище 

техніку розрахунків, результати чого наведено нижче.  

Таблиця 1 - Значення факторних навантажень за основними видами 

продукції у всіх категоріях сільськогосподарських виробників Львівщини 

Вид продукції Фактор 

1 

Фактор 2 Фактор 3 

Зернові і зернобобові культури 0,313 0,251 -0,675 

Цукрові буряки (фабричні) -0,079 0,190 0,896 

Озимий ріпак 0,947 0,130 -0,292 

Картопля -0,401 0,737 -0,344 

Овочі 0,218 0,935 0,052 

Плодоягідні культури 0,416 0,852 0,124 

М'ясо в живій вазі 0,869 0,459 -0,058 

Молоко -0,890 -0,353 0,232 

Яйця 0,805 -0,166 -0,041 

Частка фактора у поясненій дисперсії 0,397 0,290 0,171 

Як бачимо, 85,8% поясненої дисперсії описуються трьома факторами: 

перший – позитивно пов’язаний з виробництвом ріпаку (0,947), м’яса в живій 

вазі (0,869) і яєць (0,805) та негативно з виробництвом молока (-0,890); 

другий – з виробництвом картоплі (0,737), овочів (0,935) та плодоягідних 

культур (0,852); третій – з виробництвом цукрових буряків (0,896). Разом з 

тим, факторне навантаження щодо зернових та зернобобових культур не 

досягло критичного значення ні за одним з факторів, проте наближалося до 

нього за третім фактором (-0,675). Останнє може свідчити, що в цілому 

виробництво вказаного виду сільськогосподарської продукції не є 

визначальним для нашого регіону.   

 Однак, слід зазначити, що можливості у виробництві певних видів 

продукції серед різних категорій виробників є неоднаковими, про що 

свідчать дані наведених нижче таблиць 2 і 3. 

Таблиця 2 - Значення факторних навантажень за основними видами 

продукції у сільськогосподарських підприємствах Львівщини  

Вид продукції Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Зернові і зернобобові культури 0,748 -0,370 0,163 

Цукрові буряки (фабричні) 0,165 0,157 0,927 

Озимий ріпак 0,936 0,266 0,156 

Картопля 0,955 -0,008 0,201 

Овочі 0,261 -0,112 0,809 

М'ясо в живій вазі 0,879 0,127 0,430 

Молоко -0,720 0,103 -0,621 

Яйця 0,043 0,946 0,028 

Частка фактора у поясненій дисперсії 0,467 0,146 0,272 
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Так, для сільськогосподарських підприємств структура факторних 

навантажень вже суттєво відрізняється від розглянутих вище результатів, а 

саме: для першого фактора критичне значення навантажень перевищено 

щодо зернових і зернобобових культур (0,748), ріпаку (0,936), картоплі 

Таблиця 3 - Значення факторних навантажень за основними видами 

продукції у господарствах населення Львівщини 

Вид продукції Фактор 1 Фактор 2 

Зернові і зернобобові культури 0,494 0,049 

Цукрові буряки (фабричні) 0,818 -0,491 

Картопля 0,640 0,672 

Овочі -0,135 0,901 

Плодоягідні культури -0,249 0,880 

М'ясо в живій вазі 0,905 -0,333 

Молоко 0,852 -0,454 

Яйця -0,924 -0,017 

Частка фактора у поясненій дисперсії 0,475 0,325 

(0,955), м’яса в живій вазі (0,879) та спостерігався обернений зв’язок стосовно 

виробництва молока (-0,720); другий фактор пов’язаний з виробництвом яєць 

(0,946), а третій з виробництвом цукрових буряків (0,927). 

І вже зовсім інша картина у господарствах населення. Тут вже основна 

частина дисперсії (понад 80%) описується лише двома факторами, для 

першого з яких визначальним є виробництво цукрових буряків (0,818), м’яса 

у живій вазі (0,905), молока (0,852) та справляє негативний вплив 

виробництво яєць (-0,924), а для другого – виробництво овочів (0,901) та 

плодоягідних культур (0,880). Слід зазначити, що факторні навантаження для 

зернових і зернобобових культур та картоплі не перевищували критичного 

значення ні для одного з факторів. 

Висновки. Результати проведеного аналізу свідчать про певну 

асиметричність у поведінці різних категорій виробників сільськогосподарської 

продукції при формуванні структури та визначенні обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, що викликано відмінностями у організації 

виробництва, наявності у їх розпорядженні матеріальних, фінансових, трудових 

та земельних ресурсів, рівня підготовки кадрів та прояву підприємницької 

ініціативи. 
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МОЛОДІЖНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

Вступ. Студентське життя складне і багатогранне. В умовах постійних 

пошуків себе перед ними щодень постають питання необхідності виявлення 

проблем, адекватного реагування на них, ухвалення самостійних рішень у 

нестандартних ситуаціях і обов’язок нести за них відповідальність. Це 

розвиває у молоді відчуття самостійності, мобільності, етичних орієнтирів і 

соціокультурних цінностей, соціальної відповідальності. 

Сучасний ЗВО не завжди орієнтований на підтримку студентів для 

самореалізації в їх підприємницьких ідеях, оскільки статутна діяльність 

навчальних закладів спрямована в основному  на здійснення освітньої 

діяльності. Вагому роль у самовизначенні молоді має стати навчання 

студентів бути соціально-орієнтованими підприємцями. 

У нашій країні інститут соціального підприємництва знаходиться на 

початковій стадії розвитку, то ж існують усі передумови для ефективного 

функціонування соціальних підприємницьких структур та активної участі у 

них молоді, зокрема студентів.  

Але яка частка студентів готова навчатися цьому? Чи є у ЗВО 

відповідні курси та фахівці? Скільки студентів розуміють переваги та уже 

займається соціальним підприємництвом і чи  отримують від цього моральне 

та матеріальне задоволення? Цими та супутніми питаннями ми задались у 

цьому науковому дослідженні. 

Результати дослідження. Серед розповсюджених методів опитування 

респондентів важливе місце займає метод анкетного опитування. Надзвичайна 

популярність цього методу пояснюється різноманітністю і якістю соціологічної 

інформації, яку можна одержати за його допомогою. Даний метод  

використовується з метою виявлення найтонших нюансів в думках респондентів. 

Дослідження показує, що незважаючи на наявність передумов для 

розвитку соціального підприємництва, обізнаність студентів, не можна 

назвати повною, що зумовлено недостатньою популяризацією соціального 

підприємництва.  

Це підтвердили результати анкетування. Лише 25,36% респондентів 

знають що це таке, решта або однозначно відмовились або сумнівалися у 

відповіді (47,58% та 27,05% відповідно). Це можна пояснити не лише з 

браком вільного часу для саморозвитку, але й недостатньо приділеній увазі 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
416 

 

ЗВО до даної тематики. Про вірність останнього твердження говорять 

результати анкетування: 67,6% опитаних не отримують знань на цю тему у 

ЗВО, і лише 32,4% важко відповісти чи навчались цьому в університеті.  

Оскільки соціальне підприємництво безсумнівно підвищує якість 

життя в країні, то підвищення обізнаності про нього серед молоді може 

сприяти як засоби масової інформації, так і самі освітні установи. Органи 

державної влади також повинні стимулювати цей вид бізнесу, створюючи 

сприятливі економічні умови, наприклад, низькі відсоткові ставки по 

кредитах, податкові канікули і т.д. 

Низька популярність у молоді ідей соціального підприємництва 

частково стала результатом недостатнього наповнення навчальних курсів 

майбутніх спеціалістів обговоренням розвитку соціального підприємництва, 

щоб з студентських лав молодь замислювалася про цей вид бізнесу і знали як 

і де взяти доступні ресурси для фінансування проекту. Якщо зараз розпочати 

популяризувати і просувати ідею соціального бізнесу, то у найближчі роки є 

всі шанси на покращення соціального становища у тих верствах населення, 

які зараз знаходяться у скрутному фінансовому становищі.  

Попри небажання кожного другого студента займатись соціальним 

підприємництвом (49,75%), вважаємо, що навіть 22,46% молодих людей, які 

бажають цим займатись - це маленький вклад у велику справу. Перед останніми 

відкриваються значні можливості, і не тільки із-за віку, у якому будь-який 

старт-ап розпочинається із запалом та має всі шанси перейти у справу життя. 

Висновки. Найбільшою перепоною у соціальному підприємництві, як у 

будь-якому бізнесі, є пошук джерел фінансування. Кредитні ставки в Україні 

для бізнесу надто високі для молодіжних старт-апів. Тому найоптимальнішим 

вибором та вигідною альтернативою у пошуках фінансової підтримки є 

краудфандингові платформи.  У разі появи унікальних ідей і проектів, які 

автори зможуть розрекламувати і запропонувати інвесторам, об’єм залучених 

фінансових ресурсів буде зростати. Також, пошук коштів для соціального 

проекту через краудфандингові платформи дозволяє на початкових етапах 

залучити до соціального підприємництва велику кількість людей, що дозволяє 

популяризувати соціальні проекти і соціальне підприємництво в цілому. 

Краудфандинг є комплексом нових фінансових продуктів в умовах 

розвитку цифрової економіки, сприяє впровадженню на фінансових ринках 

елементів, що визначають формування нового бізнес-середовища, де 

допомога людям - це не просто духовна потреба, а й діяльність, що 

приносить прибуток. Краудфандинг дозволяє знизити витрати на залучення 

ресурсів, інші видатки, також побачити реакцію суспільства і оцінку людьми 

бізнес-проекту, що вкрай важливо в умовах конкуренції. 
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СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 

Вступ. Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові проблеми, 

активізує методологічні пошуки, формує нові парадигми дослідження 

економічних процесів. В їх численному переліку виокремлюється проблема 

забезпечення стійкості сучасних економічних систем. Стійкість економічної 

системи забезпечує економічну безпеку країни, ефективне функціонування 

галузей економіки, конкурентоспроможність підприємств як на зовнішньому, 

так і на внутрішньому ринках. Особливого значення набуває поняття 

стійкості галузей економіки, яка стає одним із визначальних чинників у 

сучасних умовах світу. На сьогодні зростають роль і значення факторів 

підвищення економічної стійкості. 

Результати дослідження. Поняття стійкості є фундаментальним, 

оскільки без нього не можливо реалізувати стан економічного зростання й 

прогресивного розвитку суспільства. Це поняття стало широко 

використовуватись у науковій літературі гуманітарної сфери (з економіки і 

розвитку суспільства) лише в кінці ХХ століття. Тим часом у технічній сфері 

воно стало широковживаним у кінці ХІХ ст., після того як було визначено 

поняття стійкості і сформульовано теореми про стійкість і нестійкість 

технічної системи. 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4539/1/2014_34_%2825-32%29.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4539/1/2014_34_%2825-32%29.pdf
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Можна відокремити чотири основні підходи до розгляду поняття 

“економічна стійкість”, що існують сьогодні в економічній науці. 

Перший підхід передбачає застосування терміна “Steady state” (стійкий 

стан, стан стаціонарної стійкості), який був введений Р. Солоу і відображає 

умови динамічної рівноваги економічної системи. Багато науковців, зокрема 

І. Бланк, Б. Колас, К. Нужний, Ю. Сімех, В. Сумин та ін. звертаються до 

поняття стійкого стану, рівноваги під час дослідження “економічної 

стійкості” [4]. Проте слід зазначити, що термін “стійкість” характеризує 

процес, пов'язаний із рівновагою, але не є тотожний їй. 

Другого підходу щодо розгляду проблеми стійкості на мікрорівні 

дотримується сьогодні більшість західних науковців. Відомі економісти такі, 

як А. Шеремет, Ю. Масленко, І. Сенько [3] економічну стійкість підприємств 

ототожнюють з його фінансовим станом. Фінансова стійкість, на думку 

представників цього підходу, формується внаслідок стабільного одержання 

підприємством прибутків, що створює можливості для вільного 

маневрування та ефективного використання грошових коштів і сприяє 

підвищенню ритмічності та надійності процесів матеріально-технічного 

постачання, виробництва і реалізації продукції. 

Третій підхід під час оцінювання стійкості економічної системи 

виходить з положень концепції стійкого розвитку (“sustainable development”). 

Його можна визначити як стратегію виживання і неперервного розвитку 

цивілізації (країни) в умовах збереження довкілля. Дотримуються цих 

поглядів А. Деркач, Л. Мельник, А. Семенов та А. Фадеева, які 

характеризують стійкий розвиток як такий, за якого економічні, екологічні та 

соціальні цілі урівноважуються та інтегруються, а темпи економічного росту не 

перевищують темпів відтворення природних ресурсів, причому основним 

показником такого розвитку вважається покращання якості життя. 

Четвертого підходу дотримуються такі відомі економісти, як Дж.С. Міль, 

Й. Шумпетер, Р. Харрод, Ф. Котлер, Д. Морріс та ін., які поняття стійкого 

розвитку підприємств пов'язують з поняттям економічного зростання. Учені 

вважають, що концепція економічної стійкості полягає в максимальному 

значенні зростання економіки за мінімального відхилення економічної системи 

від стану рівноваги. У цьому підході зустрічається ототожнення поняття 

“розвиток” з поняттями “росту”, “зростання”, які передбачають лише збіль-

шення кількісних, а не якісних характеристик соціально-економічної системи. 

В економічній теорії “стійкість” розглядають як одне з понять концепції 

економічної рівноваги, згідно з якою досягнення та утримання рівноважного 

стану в економіці належить до найважливіших мікро- і макроекономічних 

процесів. Із цієї концепції випливає, що економічні суб'єкти намагаються 

перевести економічну систему в оптимальний стан, розглядаючи його як 

рівноважний, котрий у даному контексті асоціюється з поняттям стійкості. У 
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“Великому економічному словнику” категорія “стійкість” трактується як 

“...сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків” [5, с. 770]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Види стійкості 

В цілому більшість науковців під поняттям “стійкість” розуміють 

стійкість економіки, економічну стійкість підприємства, стійкість банку, а 

також фінансову та виробничу стійкості [3];  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи 

ВИДИ СТІЙКОСТІ 

Стосовно періоду встановлення і тривалості існування (поточна; перспективна; короткострокова; довгострокова) 

Залежно від сфери діяльності (економічна; фінансова; ринкова; виробнича; технологічна) 

За рівнем контрольованості (контрольована; неконтрольована) 

Залежно від умов функціонування (у мирний час; у надзвичайній ситуації; у період криз; у особливий 
період; у воєнний час) 

Стосовно здатності до адаптації (абсолютна; достатня, нестійка; кризова) 

Залежно від масштабу (економіки держави; галузі економіки; підприємства) 

Залежно від належності до об’єкта дослідження (природничі; гуманітарні; технічні; суспільні) 

Залежно від економічного потенціалу 

Фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи 

Макроекономічні Мезоекономічні  Мікроекономічні Глобальні 

1. Діюча в країні система 

економічного управління. 

2. Аграрна політика, що відпо-

відає інтересам більшості. 

3. Стан фінансово-кредитної і 

податкової систем. 

4. Діюча законодавчо-правова 

база, що відповідає інтересам 

розвитку ринкових відносин 

в АПК. 

5. Рівень державної підтримки 

суб’єктів АПК. 

6. Еквівалентність обміну між 

сферами АПК. 

7. Рівень розвитку вертикальної 

агропромислової інтеграції. 

 

1. Рівень раціональної структу-

ри економіки регіону. 

2. Особливості природно-кліма-

тичних умов. 

3. Рівень інвестиційної приваб-

ливості регіону. 

4. Рівень регіональної державної 

підтримки суб’єктів АПК. 

5. Рівень внутрішньо-галузевої 

конкуренції. 

6. Особливості аграрної політи-

ки, що визначають оптималь-

ність імпорту продовольчих 

товарів у регіон. 

7. Сумісність моделей ринку, в яких 

функціонують підприємства. 

8. Рівень розвитку інтеграцій-

них процесів в АПК регіону. 

9. Наявність доступних для 

сільськогосподарських 

виробників каналів реалізації 

продукції. 

 

1. Рівень забезпеченості основ-

ними виробничими фондами. 

2. Наявність управлінських 

кваліфікованих кадрів. 

3. Наявність систем госпроз-

рахункових відносин між 

підрозділами підприємства. 

4. Стан механізму мотивації. 

5. Рівень застосування норма-

тивної системи ведення 

сільського господарства. 

6. Вибір економічно вигідних 

каналів реалізації продукції. 

1. Інтеграційні. 

2. Валютні. 

3. Політичні.  

4. Стихійні. 
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Отже, концепцію деякі автори розглядають роботи об'єктів господарської 

діяльності, стійкість до умов в надзвичайних ситуаціях тощо[1; 6]. В 

результаті різноманітність видів стійкості наведені на рисунку 1. економічної 

стійкості варто розглядати з позиції максимального значення зростання 

економічного потенціалу при мінімальному відхиленні економічної системи від 

стану рівноваги. А рівень розвитку кожного виду стійкості впливає на загальну 

стійкість економіки держави. 

Тому поділ факторів, що впливають на стійкість, на внутрішні, зовнішні й 

успадковані, є найсуттєвішим (рис. 2). Тільки інтегрована сукупність дій усіх цих 

факторів забезпечує цілісність та єдність сукупного й індивідуального 

економічного відтворення. 

Висновок. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити певні 

узагальнення. Стійкість економіки як узагальнений показник надає 

інформацію про реальний стан економічної системи України, а з 

урахуванням можливих змін зовнішніх та внутрішніх умов функціонування 

економіки України, а також дає змогу всім іншим суб'єктам економічної 

діяльності своєчасно та адекватно реагувати на можливі зміни стійкості 

економіки України та ухвалювати оптимальні управлінські рішення. 
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Вступ. Інноваційна модель розвитку України привертає дедалі більшу 

увагу науковців політиків, представників бізнесу. Інноваційні процеси 

відіграють в сучасній економіці надзвичайно важливу роль, а визначення та 

врахування їх особливостей є неодмінною умовою забезпечення 

ефективності економічної стратегії держави. Лише на цьому шляху 

національна економіка може зайняти пристойне місце в світовому ринковому 

середовищі. Створення належних стимулів для поширення інноваційної 

моделі економічної поведінки українського бізнесу стає одним із найбільш 

визначальних завдань економічної політики держави.  

Результати дослідження. У всьому світі виробництво стає більш 

зорієнтованим не на масового споживача, а на специфічні потреби окремих 

індивідів, тобто на невеликі за місткістю ринки. Високими темпами зростає 

чисельність підприємницьких структур, особливо малих та середніх 

підприємств, які спроможні швидко адаптуватися до вимог зовнішнього 

середовища. Швидкі темпи модернізації життя людей призводять до 

зростання вимог до якості товарів та послуг, до їх розмаїтості. Відповідно, 

суспільство стає більш відкритим та сприйнятливим до інновацій як засобу 

досягнення необхідного розмаїття. 

На думку М. Портера, “процвітання, особливо в розвинутих країнах, є 

вміння національних компаній створювати, а потім в глобальних масштабах 

комерціалізувати нові продукти і процеси, освоюючи передові інноваційні 

технології тим швидше, чим ближче конкуренти” [1]. Тому державі варто 

створювати комплексні програми підтримки інноваційних проектів малого та 

середнього бізнесу, зокрема, всебічної допомоги створення інноваційних 

багатонаціональних підприємств, налагодження зовнішньоторговельних 

зв’язків, фінансування проектів дослідження інноваційних винаходів, 

діджиталізації бізнес-процесів. 

Враховуючи свої стратегічні цілі, багатонаціональні підприємства 

можуть здійснювати технологічне переоснащення своїх виробничих 

потужностей використовуючи власні інноваційні рішення, кооперуючись з 

іншими підприємствами своєї галузі. Важливим аспектом взаємодії на всіх 

етапах функціонування підприємства є обмін науково-технічною 
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інформацією на наукових конференціях, ярмарках, виставках, придбання 

патентів, ліцензій, кооперація в спільних проектах розробки і впровадження 

інноваційних технологій трансформації міжнародних торговельних потоків. 

Зростаючий вплив сучасних інноваційних технологій на конкуренто- 

спроможність багатонаціональних підприємств потребує застосування всіх 

можливостей інноваційного розвитку. Оскільки, навіть високотехнологічні 

підприємства, лідери своїх галузей, не завжди в змозі прослідкувати 

інноваційну новизну і втілити її в практичне досягнення у своїй 

підприємницькій діяльності. 

Сучасна підприємницька діяльність передбачає відхід від звичайного 

“руху за течією”. Вона потребує творчого, інноваційного підходу, 

пов’язаного з індивідуальною особливістю підприємця. Шумпетер виділив 

специфічну мотивацію, яка вимагає не найшвидшого матеріального 

задоволення потреб, а активної діяльності по створенню конкурентного 

підприємства, подолання труднощів, що виникають в процесі господарської 

діяльності. Цього можливо досягти за допомогою розвиненої інтуїції 

підприємця, віри у власні сили, вміння ризикувати, прагнення до 

інноваційних підходів ведення господарської діяльності [2]. 

Використання інноваційних підходів до виробництва товарів та послуг, 

що є досить складним, затратним і ризиковим процесом призвело до пошуку 

нових ринків збуту на інтернаціональному рівні, стимулювало інноваційну 

спрямованість міжнародних торговельних потоків, інноваційні шляхи розвитку 

міжнародної господарської діяльності, зокрема, електронної торгівлі. 

Електронна торгівля в сучасних міжнародних торговельних 

взаємовідносинах має низку переваг. По-перше, виробники і продавці товарів 

займаються пошуком нових ринків збуту своєї продукції, трансформуючи 

свої товари у міжнародні торговельні потоки, реалізуючи їх на світових 

товарних біржах та електронних майданчиках. Така стратегія розвитку 

дозволяє учасникам міжнародних торговельних операцій продавати і 

купувати товари в режимі он-лайн. 

По-друге, ефективно впливати на динаміку поставок товарів, 

використовуючи мережу міжнародних господарських логістичних 

комплексів, що знаходяться на перетинах міжнародних транспортних 

коридорів та є складовою світової транспортно-логістичної системи. Сучасна 

транспортно-логістична інфраструктура оснащена новітніми інноваційними 

системами контролю руху, обробки, зберігання, розвантаження та 

завантаження різних партій товару. 

По-третє, електронна торгівля створює нову інноваційну форму 

організації міжнародних торговельних відносин – віртуальні магазини та 

майданчики. Це дозволяє виробникам пропонувати товари за нижчими 

цінами, а споживачам – отримати більш конкурентну цінову пропозицію, 

оскільки предметом електронної торгівлі може бути товар, послуга тощо. 
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По-четверте, стрімкий розвиток телекомунікаційних мереж, відкриття 

нових транспортно-логістичних схем руху міжнародних торговельних потоків 

сприяли тому, що частка електронної торгівлі, показавши хорошу позитивну 

динаміку, досягнула у 2019 р. 13,7% від усієї світової торгівлі. При цьому, в он-

лайн режимі замовлення сьогодні роблять 1,9 млрд. покупців, серед яких варто 

виділити Китай (зроблено покупок на $ 630 млрд), США – (зроблено покупок 

на $ 630 млрд), Велику Британію (зроблено покупок на $ 86 млрд), Німеччину 

(зроблено покупок на $ 70 млрд) [3]. 

Світовий досвід створення сприятливого інноваційного середовища та 

інвестиційне стимулювання інноваційної діяльності сприяє суттєвому 

розвитку інноваційної діяльності в Україні. Потрібно відмітити, що 

інноваційні управлінські методи просування товарів започаткували 

вітчизняні компанії. Практично втративши російський експортний ринок, 

наші компанії переорієнтували свої торговельні потоки на світовий ринок, 

експортувавши у першому півріччі 2019 року товарів понад $ 10 млрд. 

Торгівля послугами досягла $ 2 млрд. Така міжнародна співпраця дає всі 

підстави вважати, що міжнародні торговельні потоки знайшли свої 

логістичні та споживчі ніші, а сучасні інформаційні ресурси допомагають 

вітчизняним підприємствам знайти нові стабільні ринки збуту. 

Потрібно зауважити, що електронна торгівля має певні недоліки. 

Висока інформованість про ринок, флуктуаційна динаміка граничних і 

середніх витрат, що дозволяє учасникам міжнародних торговельних операцій 

створювати філії багатонаціональних підприємств, призводять до 

монополізації ринків, поширення цінового демпінгу. 

Суттєвими є проблеми, пов’язані із забезпеченням захисту інформації, 

низькою довірою споживачів до віртуальних угод, великим ризиком 

повернення купленого товару, розвитком сучасної транспортно-логістичної 

інфраструктури необхідної для забезпечення ефективної роботи  в Internet. За 

таких умовав варто уважно і зважено приймати рішення про продаж або 

купівлю товарів в мережі Internet. 

Варто зазначити, що інноваційна діяльність сьогодні є ключовим 

чинником розвитку підприємницької діяльності, зокрема, малих та середніх 

підприємств. Їх підприємницький успіх залежить від можливості та здатності 

створити інноваційні технології виробництва, просування, реалізації 

виготовленої продукції. Процес пошуку інноваційних рішень вимагає 

виваженої стратегії планування й реалізації поставлених перед 

підприємством цілей. Збільшення товарообігу, фінансова вигода, вміння 

швидко реагувати на запити клієнтів, мінливі вимоги до якості продукції, 

короткий життєвий цикл товарів, зростаючі темпи їх оновлення призводять 

до того, що конкурентоспроможність багатьох підприємств сьогодні 

повністю залежить від вміння ефективно впроваджувати інноваційні 

технології управлінських процесів, застосовувати інноваційні підходи до 
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прискорення руху міжнародних торговельних потоків, вдосконалювати 

механізми пошуку потенційних покупців своїх товарів на світовому ринку. 

Висновки. Підсумовуючи, інноваційна діяльність є складним процесом 

трансформації нових ідей і знань в об’єкт економічних відносин. І далеко не 

останню роль у цьому напрямі має відігравати держава. Але на жаль у 

процесі практичної реалізації державної інноваційної політики доводиться 

констатувати, що в Україні і досі не створено сприятливих умов для 

здійснення інноваційної діяльності, формування попиту на інновації. Для 

цього потрібна насамперед максимально мобілізація підприємницького 

ресурсу національної економіки, що має стати головним рушієм 

інноваційних процесів в Україні. Вкрай важливе завдання держави – 

створити для цього належні умови й інфраструктуру, заохотити суб’єктів 

господарювання рухатися інноваційним шляхом розвитку. 
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Вступ. Ринок праці України є досить специфічним, він дозволяє 

розкрити здібності, обумовлюючи шлях до самореалізації, або ж  розбиває 

мрії українців об жорстку реальність. Як наголошують в Державній службі 

зайнятості наразі існує попит на кваліфікованих робітників, працівників з 

інструментом, представників різних технічних спеціальностей, медичний 

персонал. А от в українських управлінцях потреби немає. І такі спеціалісти, 

працюючи за кордоном, свідомо стають різноробами й робітниками, але 

відмовляються від такої роботи в Україні. Та власне й сама служба зайнятості 

все більше набуває рис дилера на ринку праці, працюючи в межах 

міжнародних договорів. Україна підписала багато договорів про взаємне 
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працевлаштування українців у тій чи іншій країні. Але на тлі пандемії, 

прогнози тенденцій ринку праці, як і реальний економічний стан, набувають 

істотних змін. Фактор COVID-19 стає ключовим. 

Результати дослідження. Державна служба статистики приводить 

результати обстеження робочої сили. В четвертому кварталі 2019 року 

кількість зайнятого населення у віці 15-70 років становила 16,4  млн. осіб, а 

кількість безробітного населення – 1,6 млн. осіб. Рівень зайнятості населення 

віком 15-70 років складав 57,7%, а рівень безробіття – 8,7%.   

Враховуючи тенденцію на ринку праці, Державна служба зайнятості 

зробила прогноз щодо зростання кількості вакансій протягом 2020 року. За 

результатами здійсненого прогнозу, передбачається, що у 2020 році кількість 

вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становитиме 1246 тис., 

що на 8% більше, ніж у 2019 році. Кількість зареєстрованих безробітних 

становитиме 1082 тис. осіб, що на 6% більше ніж у 2019 році. За видами 

економічної діяльності переважатиме потреба в кадрах у: промисловості (26%); 

торгівлі (17%);  сільському господарстві (14%);  освіті (8%),  транспорті (7%); 

охороні здоров’я (6%);  тимчасовому розміщенні й організації харчування (3%); 

діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3%).  

В умовах економічних викликів, внаслідок пандемії, прогнози як і 

реальний економічний стан, набувають змін. Наприклад, у 

Китаї  зареєстровано 442,47 млн. зайнятого населення. За час спалаху епідемії у 

січні-лютому близько 4,7 млн осіб було звільнено. Отже, за цей період близько 

1,06% китайців залишилися безробітними. В українських реаліях, 

транспонуючи статистику КНР на Україну, із 12,5 млн зареєстрованих 

працівників найближчим часом ризикує втратити роботу близько 132 тисячі 

українців. Через закриття підприємств в умовах розвитку запровадження стану 

надзвичайної ситуації, проблема зайнятості набуває розмаху. Є припущення, 

що від 170 тисяч до півмільйона українців знаходяться під загрозою звільнення. 

Найбільший ризик – у неофіційно працевлаштованих осіб. 

За умов кризової соціально-економічної ситуації в Україні особливо 

необхідним стає пошук нових засобів, які сприятимуть суспільному 

прогресу. Основне, що потрібно зазначити як фактори інноваційного 

розвитку це інтелектуальний, освітньо-кваліфікаційний та фізичний 

потенціал суспільства, принципи та напрями реалізації політики доходів, 

трансформація сфер зайнятості. Інноваційною технологією у сфері праці, що 

застосовується у багатьох країнах світу, є залучена (запозичена) праця в 

рамках аутсорсингу (передачі окремих бізнес-процесів або виробничих 

функцій зовнішній компанії, що спеціалізується на послугах у відповідній 

сфері), аутстафінгу (залучення компанією на час виконання конкретної 

роботи позаштатних працівників-фрилансерів) та лізингу працівників [1]. 

В Україні з 2011 по 2016 рік на фріланс-біржах зареєструвалося 

майже 190 000 фрілансерів (статистика Upwork), з яких тих, хто активно 

http://csrv2.ukrstat.gov.ua/
https://www.dcz.gov.ua/
https://www.cnbc.com/2020/03/16/china-economy-millions-lose-their-jobs-as-unemployment-spikes.html
https://ua.news/ua/do-polumyllyona-ukrayntsev-mogut-ostatsya-bez-raboty-yz-koronavyrusa/
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працює та заробляє, лише 25% – 54 000 [5]. У 2019 році продовжує активно 

розвиватись сфера фрилансу, атусорсу та лізингу персоналу. Проте для цих 

працівників відсутня законодавча база, яка б їх захищала та забезпечувала 

їх соціальними гарантіями. У Верховній Раді було зареєстровано декілька 

законопроєктів щодо змін на ринку праці, але  у них відсутні поняття нових 

форм зайнятості. З огляду на ситуацію що склалася, дані законопроєкти не 

будуть задовольняти сучасні потреби на ринку праці, тому впровадження 

нових форм зайнятості має здійснюватися на основі принципів, визначених 

Міжнародною організацією праці щодо: поєднання справедливості зі 

здатністю адаптуватися, соціального діалогу і врахування інтересів сторін 

для забезпечення гнучкості зайнятості за належного рівня її захищеності; 

забезпечення запобігання втрати працівниками трудових прав унаслідок 

змін в організації виробництва і праці [1]. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, потрібно відзначити, що людський 

капітал є основним ресурсом держави та рушієм її постійного розвитку. 

Його формування і накопичення потребує великих матеріальних та інших 

витрат від держави, підприємств та громадян. Особливу увагу потрібно 

звернути на докорінну зміну законодавчої бази, яка буде працювати для 

захисту людських прав та чіткого розмежування їхніх обов’язків. 

Отже, стратегічна передумова відродження української економіки – 

це постійне збільшення та модернізація людського потенціалу держави. 
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Вступ. Держава змушена постійно вирішувати проблему балансу 

розподілу суспільних ресурсів, здійснюючи політику регулювання і 

стимулювання інноваційного розвитку. Вкладаючи кошти в стимулювання 
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споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвестиційного і 

інноваційного напрямів.  

Рішення щодо концентрації коштів на реалізацію інноваційних проектів, 

своєю чергою, веде до відносного зменшення обсягів споживання та поточного 

виробництва й інвестування. Тобто, можна стверджувати, що вкладаючи кошти 

в інновації, суспільство закладає основи довгострокової стратегії формування 

внутрішнього ринку товарів споживчого та виробничого ринку, як споживчого 

так і виробничого призначення [1, с. 158]. 

В Україні задекларовано інноваційний шлях розвитку, який передбачає 

розвиток інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств і завоювання 

ринків за допомогою вироблення і розповсюдження товарних інновацій, як 

шлях виходу з нинішньої кризи [2, с. 262]. 

Розроблення нових товарів (послуг) на умовах привабливіших для 

покупця ніж існуючі розуміється під терміном «інновація». Інноваційний 

потенціал перш за все виявляється через здатність підприємств виробляти 

наукомістку продукцію, що відповідає вимогам ринку [3, с. 52]. 

Результати дослідження. Прийнявши до уваги визначення дослідників 

інноваційної діяльності, можна стверджувати, що інновація – це наукова 

розробка, яка базується на заходах які забезпечують успіх товару на ринку, із 

почесним внеском нових технологічних розробок чи технічного устаткування. 

Однак, належну базу для створення наукомістких товарів, інноваційна 

діяльність таких підприємств ґрунтується на удосконаленні та модифікації 

існуючих товарів, пошуку іншої сфери їхнього застосування, поширенні їх на 

інші сегменти ринку, мають не всі підприємства. 

Основними етапами процесу створення інновацій на підприємстві є: 

 генерація ідеї для задоволення суспільних потреб; 

 розробка задуму і попередня оцінка ринкової привабливості; 

 аналіз умов реалізації задуму і  необхідних витрат, порівняння з 

фінансовими можливостями; 

 конструкторська і технологічна розробка нового товару; 

 пробний маркетинг - прогнозування попиту й оцінка доходу; 

 комерційна реалізація нововведення [1, С. 426]. 

Ось чому, доцільно вважати, що всі перераховані вище етапи є 

передумовою для виникнення та створення інновацій на підприємстві та 

успішному впровадженні на ринок. 

Життєвий  цикл інновацій, за своїм характером, відповідає життєвому 

циклу товару і проходить етапи розробки, просування на ринок, росту, зрілості 

й спаду, що характеризуються різними співвідношеннями витрат, зв'язаних з 

розробкою і виходом нововведення на ринок, і доходів від його продаж . 

Доцільно охарактеризувати кожен етап життєвого циклу інновацій: 
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а) етап розробки включає стадії зародження ідеї, проведення НДР і 

ОКР задля перетворення ідеї в необхідний для промислового виготовлення 

продукт, розробки технології його виробництва. 

б) етап виведення на ринок. На цьому етапі здійснюються 

налагодження технологічного процесу, випуск спробної партії і її ринкова 

апробація, формування стратегії і каналів збуту. На цьому етапі прибуток 

відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажів. 

в) етап росту - період швидкого прийняття нового товару ринком і 

швидке зростання прибутку. 

г) Етап зрілості характеризується зниженням темпів збуту. Товар не 

стає нововведенням. Прибуток стабілізується чи знижується у зв’язку з 

ростом витрат на захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл 

інновації припиняється. 

д) етап спаду - різке падіння збуту і зниження прибутку. Товар 

знімається з виробництва. Величина стабільного доходу організації 

забезпечується правильним розподілом зусиль між заміщуючими один 

одного продуктами. Досягнення такого розподілу і є метою формування і 

здійснення інноваційної політики, де визначальними є ті обставини, що 

засоби у розвиток і освоєння продукту необхідно вкладати значно раніше, 

ніж буде отриманий реальний ефект. 

Висновки. Отже, етапи життєвого циклу інновацій дають змогу 

отримати інформацію, як новостворений виріб завойовуватиме ринок, як 

просуватиметься сама розробка інновації, просування її на ринок, отримання 

прибутку або ж збитку, процес зниження збуту, а також зниження попиту та 

прибутку. 
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 Вступ. Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності 

вітчизняних промислових підприємств, в умовах глобалізації та 

євроінтеграції, набуває принципового значення, оскільки досвід успішних 

міжнародних організацій свідчить, що інновації забезпечують виключні 

конкурентні переваги, довгострокову дохідність та високі темпи розвитку, і є 

основним фактором економічного зростання.  

Адаптація підприємств до нових умов ринкової економіки та її 

активне реформування, в умовах спрямованості України на інноваційний 

тип розвитку, обумовлює необхідність розробки оптимальної інноваційної 

стратегії. 

Результати дослідження. Необхідно зазначити, що стратегічні зміни 

підприємства носять інноваційний характер, оскільки ґрунтуються на 

нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій, управлінській та інших 

сферах [1, с. 367]. 

 З вибором стратегії пов’язана розробка планів, проведення досліджень, 

здійснення інших форм інноваційної діяльності [2]. 

Розроблення інноваційної стратегії передбачає визначення та 

реалізацію стратегічних завдань, оцінку можливостей та ресурсів для їх 

використання; аналіз альтернатив; підготовку програм розвитку, проектів, 

бюджетів; оцінку сильних та слабких сторін діяльності підприємства з 

урахуванням обраних цілей [3]. 

 Аналіз ключових факторів, що характеризують діяльність підприємства 

[4, с. 63]: стан галузі та позицію підприємства в галузі; цілі підприємства; 

інтереси вищого керівництва; фінансові ресурси; кваліфікацію персоналу; 

зобов’язання підприємства; залежність від зовнішнього середовища; часовий 

фактор тощо, покладено в основу вибору інноваційної стратегії. 

При дослідженні процесу формування структури механізму стратегічного 

інноваційного розвитку підприємства у взаємозв’язку з етапами інноваційної 

стратегії, слід відзначити його спрямованість на реалізацію основних завдань, 

зокрема: обґрунтування бази для інноваційного розвитку підприємства; 

забезпечення безперервності впровадження інноваційних змін та їх підтримку 

всередині підприємства; контроль та аналіз доцільності впроваджених інновацій 
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у зв’язку зі зміною рівня конкурентоспроможності підприємства [1, с. 368]. 

Найбільш класичний і спрощений алгоритм розробки інноваційної стратегії 

включає етапи вказані на рис. 1. 

 

 

 
  

Рис. 1. Етапи розробки інноваційної стратегії [розроблено на основі 5] 

 

Проте, не заперечуючи представлений варіант, широкого 

розповсюдження набувають алгоритми формування та реалізації стратегії на 

основі життєвого циклу інноваційної продукції та на основі визначення 

конкурентних переваг. 

Ефективне використання концептуальної схеми формування 

інноваційної стратегії вимагає ґрунтовної оцінки зовнішнього середовища та 

потенційних можливостей підприємства, які, в ідеальному варіанті, мають 

досліджуватись паралельно. Крім того, на зважений вибір стратегії розвитку 

впливає й досвід особи, що приймає рішення. 

Висновки. Отже, розробка виваженої інноваційної стратегії розвитку 

підприємства дає можливість збільшувати обсяги виробництва, 

товарообороту, прибутку, нарощувати фінансовий капітал, зміцнювати 

конкурентні позиції на ринку. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 

Вступ. У загальному розумінні потенціал розглядають як здатність 

матерії переходити від можливості до реальності, від одного стану в інший. 

Потенціал підприємств є головним критерієм доцільності їх існування. 

Розвиток потенціалу веде до розвитку підприємства та його підрозділів, а 

також всіх елементів виробничої системи. 

Поняття “інноваційний потенціал” стало “концептуальним 

відображенням феномену інноваційної діяльності”. Підприємство може 

розвивати інноваційну діяльність лише за умови достатнього інноваційного 

потенціалу. Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір стратегії 

інноваційного розвитку. Тобто, якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, 

воно має можливість діяти за стратегією лідера, розробляти й впроваджувати 

різні інновації. Якщо ж інноваційні можливості обмежені, то необхідно їх 

нарощувати і обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати 

поліпшуючі технології.  

Сукупність взаємозалежних елементів таких як природні і трудові 

ресурси, організаційні та інформаційні компоненти, матеріальні умови, що 

функціонують як система в умовах впливу факторів зовнішнього середовища 

з метою вирішення завдань інноваційної діяльності є інноваційним 
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потенціалом, який забезпечує не лише гнучкість виробничо-господарської 

системи, але й її здатність реагувати на зовнішній вплив, поводитися так як 

вимагає ринок та законодавство [1]. 

Результати дослідження. Фактори, які впливають на інноваційний 

потенціал варто розділяти на зовнішні, які знаходяться поза межами 

підприємства і залежно від ступеня впливу поділяються на фактори ділового, 

загального та глобального середовища та внутрішні. Усі чинники 

зовнішнього середовища взаємозалежні і взаємодіють між собою як система.  

Різноманітність та кількість факторів зовнішнього впливу визначають 

безпосередньо його зовнішнім оточенням, на які підприємство повинно 

вчасно реагувати. З метою підвищення рентабельності та досягнення 

поставленої стратегічної мети, підприємство повинно бути не лише 

спроможним вчасно та ефективно реагувати на зміни зовнішнього 

середовищ, але й адаптуватися до них для здатності найкраще реалізувати 

свій інноваційний потенціал. 

Факторами ділового середовища виступають: 

 Партнер – це особа, яка забезпечує надходження ресурсів, які 

необхідні для сталого функціонування протягом інноваційного циклу; 

 Споживачі – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або 

має намір придбати чи замовити продукцію інноваційного характеру для 

власного користування. Потреби споживачів надають можливість для 

пошуку інвенцій; 

 Конкуренти – особа, група осіб, фірма, підприємство, що 

змагаються в досягненні ідентичних цілей, володіють та пропонують свої 

товари і послуги тим самим групам споживачів. Конкуренти надають 

можливість обрати інший спосіб для вирішення певної проблеми; 

 Регулятори – це, зазвичай, державні, регіональні або місцеві органи, 

які встановлюють конкретні правила, регулюють та контролюють інноваційну 

діяльність та надають можливості для партнерства держави та бізнесу. 

Факторами глобального середовища виступають: 

 Міжнародне середовище – це ті фактори, що обумовлені світовими 

тенденціями: високі технології, гнучкість виробництва, посилення 

конкуренції, співпраці та кооперації праці, що пропонують можливості для 

розширення бізнесу в інших країнах [2, с. 258]; 

 Технологічне середовище – рівень продуктивності сил в цілому, що 

характеризується знаннями, інформацією, розвитком науки та техніка та 

передбачає можливості для пошуку та виробництва нових видів продуктів та 

послуг. 

Факторами загального середовища є: 

 Законодавча база – визначає способи та методи інноваційної 

діяльності підприємства, регулювання та контроль, а також 
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фінансове та податкове навантаження та надає можливості 

створення нових механізмів просування продукції на ринок; 

 Економіка – рівень розвитку ринків, державна інноваційна політика 

регулювання інноваційної діяльності, інноваційна 

інфраструктура, клімат, ціни, інфляція, наявність ресурсів та 

доступ до них. Економіка має надавати можливості для 

розробки нових методів управління; 

 Соціум – рівень розвитку освітніх систем, ступінь рівень 

освіченості населення, динаміка і мобільність фахівців, що 

відкриває можливості для зміни соціальних відносин на 

підприємстві; 

 Культура – звичаї, традиції, норми поведінки, менталітет, система 

цінностей суспільства, в якому працює організація. Культура 

визначає можливості до сприйняття та реакції на інновації. 

Кожний з цих факторів спроможний здійснювати позитивний або 

негативний вплив у певний момент часу та за певних обставин, а також 

зумовлює появу можливостей для підприємства. 

Висновки. При дослідженні впливу внутрішніх факторів на 

інноваційний потенціал, варто зазначити, що процеси управління 

інноваційною діяльністю значно залежать від інноваційної культури певної 

організації. Під інноваційною культурою розуміють ступінь реакцій 

організації до нововведень, досвід сприйняття вже впроваджених нових 

проектів, політику управління інноваціями, ставлення персоналу до 

нововведень. Якщо якісно організувати інноваційну культуру, то можна 

прискорити пошук інвенцій та поліпшення ефективності впровадження 

нових технологій і винаходів, протидії бюрократичним тенденціям. Варто  

завчасно передбачати негативну дію кожного з факторів як можливі ризики 

та розробляти відповідні запобіжні заходи. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Вступ. Світова криза показала, що окрім зовнішніх факторів, які 

впливають на діяльність підприємства, суттєву роль у неспроможності 

адаптуватися до управління діяльністю підприємств в кризових умовах є 

непідготовленість управлінського персоналу, а в більшій мірі працівників 

інформаційної системи, на основі підготовлених даних якої приймаються 

рішення. Сучасна система обліку і отримувана бухгалтерська інформація не 

відповідає вимогам і завданням антикризового управління. Більшість 

проблем, що виникають в процесі управління господарською і фінансовою 

діяльністю підприємства, обумовлені недостатнім використанням 

інформаційної, контрольної та прогностичної функції обліку. Частина з них 

зумовлена  несформованістю ринкових інфраструктур, інститутів та  систем 

управління, а значить і його організацією. Тому у сучасних умовах 

господарювання, які характеризуються ризиками і невизначеністю, великого 

значення набуває обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю 

сільськогосподарських підприємств, особливо тих, що перебувають у 

кризовому стані, або наближається до нього. Слід підкреслити, що в 

кризових ситуаціях управлінські стратегії змінюються доволі часто і з 

великою швидкістю доти, поки економіка підприємства не стане успішно 

функціонуючою, а це в свою чергу вимагає відповідного інформаційного 

забезпечення управління, основою якого є бухгалтерська інформація. 

Результати дослідження. Дослідженню проблем організації й 

методології обліково-аналітичного забезпечення управлінням процесами 

економічного відтворення в сільськогосподарських підприємствах значну 

увагу приділяли у своїх працях вітчизняні вчені-економісти: Ф.Ф. Бутинець, 

О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем’яненко,  В.М. Жук, Н.Л. Жук, В.С. Лень, 

В.Г. Лінник, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, Р.О. Савченко, В.К. Савчук, 

В.В. Сопко, Л.К. Сук, В.П. Ярмоленко та інші вчені. 

Актуальність означеної теми зумовлена відсутністю інтегрованого 

підходу до побудови обліково-аналітичної системи сільськогосподарських 

підприємств, на що ми звертали увагу раніше [1]. Така система повинна 

забезпечувати користувачів всією необхідною інформацією, що міститься в 

облікових регістрах та внутрішньогосподарській звітності, і тим  самим 
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створювати умови управлінському персоналу для комплексного оцінювання 

діяльності підприємства та прийняття обґрунтованих рішень. 

Недоліки в організації обліково-аналітичної системи зумовлені 

порушенням принципу своєчасності, відставанням обліку в 

оформлені  реальних процесів, що відбуваються на підприємстві. Має  місце 

запізнення отриманих звітних даних. Наявність розривів у часі між моментом 

одержання обліково-аналітичної інформації і моментом її використання для 

прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень ускладнює 

проблему забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств за рахунок фактору управління. 

Метою дослідження  є обґрунтування методичних і практичних 

положень організації обліково-аналітичної системи сільськогосподарських 

підприємств, повнішого використання можливостей управлінського обліку, 

бюджетування, контролінгу, COSO, функціонально-вартісного аналізу (ФВА) 

та аналізу економічної їх діяльності. 

Висновки. Таким чином, обліково-аналітична система, що здатна 

забезпечити необхідною інформацією прийняття адекватних до поточних 

потреб управлінських рішень в умовах кризової ситуації, включає в себе всі 

підсистеми. 

Підґрунтям організації обліково-аналітичної системи здатної 

забезпечити управлінців всією необхідною інформацією для виявлення, 

упередження і подолання кризових явищ на сільськогосподарських 

підприємствах, на наш погляд, може слугувати бюджетування. 

Основою складання бюджетів є розробка виробничих програм, що дає 

можливість визначити планову собівартість окремих видів 

сільськогосподарської продукції, де за статтями витрат на підставі переліку 

передбачених в технології робіт, ґрунтово-кліматичних умов, встановлених 

норм виробітку, нормативів витрат праці, матеріальних та інших ресурсів і з 

урахуванням раціонального використання землі, основних засобів, 

застосування прогресивних агрозоотехнічних і організаційних заходів 

визначається загальна сума витрат виробництва. Також за допомогою 

бюджетів здійснюється контроль та аналіз відхилень і що важливо для 

управління  - забезпечується обґрунтована об’єктивна оцінка діяльності 

найважливіших ланок діяльності. 
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ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Вступ. Підприємницький сектор відіграє визначальну роль в 

економічних системах кожної країни. Підприємництво сприяє освоєнню 

нових перспективних видів діяльності, модернізації та диверсифікації 

застарілих. Крім того, підприємницька діяльність сприяє прогресу 

внутрішньої конкуренції, збільшенню відкритості української економіки, 

створює механізми для підтримки постійного розвитку економіки країни. 

Результати дослідження. Підприємництво сьогодні функціонує під 

впливом економічних, політичних, юридичних, психологічних факторів. 

Його розвиток нерозривно пов’язаний з необхідністю аналізу та 

обґрунтування тих чи інших управлінських рішень, зокрема проєктних.  

Зокрема, проєктний аналіз - це методологія, яка застосовується для 

визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських 

рішень і проєктів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати 

вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.  

Основними складовими проєктного аналізу є:  

 концепція проєкту, що визначає його основні особливості як 

об’єкта дослідження; 

 фази та стадії життєвого циклу; принципи, на яких базується 

проєктний аналіз;  

 критерії відбору й оцінки проєктів, а також аспекти проєктного 

аналізу, що містять аналіз ринку, технічний, інституційний, 

екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз. 

Проєктний аналіз базується на порівнянні вигод і витрат, пов’язаних з 

реалізацією проєкту; при цьому їх оцінка здійснюється в грошовому виразі. 

Концепція проєктного аналізу являє собою набір методичних принципів, які 

визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення 

інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до 

прийняття рішень про реалізацію проєкту. 
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Одним з головних завдань проєктного аналізу є встановлення цінності 

проєкту, яка визначається різницею його позитивних результатів та 

негативних наслідків. За такою оцінкою проєкту виникають ускладнення, 

пов’язані, по-перше, з різним часом отримання вигод та здійснення витрат, 

по-друге, кількісним та якісним виміром реальних результатів проєкту. 

При підготовці проєкту аналітику необхідно у кількісному виразі оцінити всі 

приватні та суспільні витрати і з’ясувати неекономічний вплив проєкту для 

надання особам, відповідальним за розробку економічної політики, даних 

щодо цього проєкту. Розрахунки тіньових цін, що свідчать про спотворення в 

економіці, можуть привернути увагу спеціалістів до вжиття заходів стосовно 

зміни макроекономічної політики уряду.  

 
 

 

 

Проєктний аналіз надає можливість перегляду значущості різних 

аспектів та їх впливу на результати проєкту. Тому роль аналітика досить 

часто виходить за межі аналізу проєкту, і його зусилля спрямовуються на 

розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що присутні в 

суспільстві на даному етапі. 

Проєктний аналіз базується на передумові, що успішні проєкти ведуть 

до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства, як в 

цілому так і його складових. 

Рис.1. Проектний аналіз як складова управління проектом 
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Висновки. Отже, проєктний аналіз в сучасних умовах підприємництва 

концентрується на з’ясуванні витрат на здійснення проєкту та вивченні 

результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); 

економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні проєкту; 

природного та соціального зовнішнього середовищ, в якому 

здійснюватиметься проєкт. Подібні методики спрямовані на те, щоб 

розроблений проєкт був доцільним з економічного та технічного поглядів, 

враховуючи при цьому не тільки технологічні або суто технічні аспекти 

проєкту, але й системи управління фінансуванням, а також загальну 

довготривалість результатів проєкту. Концепція проєктного аналізу надає 

системне уявлення про методи порівняння та оцінки проєктів, способи і 

засоби залучення ресурсів для реалізації проєктів, а також механізм 

управління його життєвим циклом. Тобто проєктний аналіз розглядається як 

складова управління проєктом. 
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ПЕРСПЕКТИВНЕ ВИНОГРАДАРСТВО УКРАЇНИ 

 

Вступ. Одними з перспективних і економічно вигідних напрямів 

конкурентоспроможного розвитку вітчизняного агробізнесу є вирощування 

винограду із подальшим задоволенням попиту населення у споживанні 

свіжих ягід та забезпеченні харчової промисловості сировиною для 

переробки. 

http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-i-menedzhment/2_vlasenko_2.htm
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Виноградарство — одна з небагатьох галузей сільського господарства, 

яка попри економічні негаразди і структурні зміни в процесі реформування 

аграрного сектору економіки не втратила інвестиційної привабливості та 

залишається одним із перспективних напрямів розвитку агробізнесу в малих 

та середніх формах господарювання. Зумовлено це особливо корисними 

властивостями винограду та його універсальним характером можливостей 

використання як для виробництва різних видів продовольчої продукції, у 

тому числі соків і алкогольних та безалкогольних напоїв, так і безпосередньо 

досить поширеним споживанням у вигляді свіжих ягід. 

Результати дослідження. Поживна цінність та смакові якості 

винограду насамперед зумовлюються вмістом цукру в ягодах, якого 

нагромаджується від 12 до 30%, залежно від сорту та умов вирощування. 

Цукри винограду складаються в основному з найбільш легкозасвоюваних — 

глюкози та фруктози. За енергетичною цінністю 1 кг винограду при 

цукристості 18–28% становить 750–800 ккал, тобто забезпечує 25–30% 

добової потреби людини в енергії. Поживна якість 1 кг винограду вища, ніж 

1 л молока або 1 кг картоплі, яблук, груш чи персиків. Завдяки високій 

калорійності та наявності біологічно активних речовин виноград допомагає 

при недокрів’ї, розладі нервової системи, порушенні обміну речовин в 

організмі. Науково обґрунтована норма споживання свіжого винограду на 

одну людину становить 8–10 кг на рік. 

Основну масу (85-90%) вирощуваного винограду використовують для 

виробництва свіжого винограду і продукції, що одержують з нього (кишмиш, 

ізюм, вин, соків, концентратів (виноградний мед, сироп, бекмес, вакуум-

сусло, порошки), компотів, маринадів, варення, мармеладу та ін. Велику 

кількість корисних продуктів можна одержати, якщо провести глибоку 

утилізацію залишків винограду. Здерев’янілі пагони, які видаляють під час 

обрізування кущів, використовують для виробництва кормових дріжджів, 

будівельних матеріалів (оздоблювальні плити, шпалерні кілки). При 

обламуванні зайвих зелених пагонів та чеканців кущів зелену масу 

використовують як цінний корм (не гірший від люцерни). На корми 

використовують також висушену шкірку ягід та насіння (кормове борошно). 

Із залишків винограду після переробки на вино одержують спирт, енотанін, 

енобарвник, олію, оцет, винну кислоту. Вторинний продукт при отриманні 

соку — макуха — йде на корм худобі. З лікувальною метою 

використовуються ягоди, корінці та листя. Широко культивується виноград і 

як декоративна рослина для озеленення фасадів будівель, алей та ін. 

Фактично впродовж багатьох років населення споживає винограду 

набагато менше цієї норми, оскільки навіть сумарно його імпорт разом із 

виробництвом не перевищує 2 кг в рік із розрахунку на особу. 

В Україні, за даними порівняльного аналізу статистичної звітності 2016 

р., під виноградними насадженнями у плодоносному віці усіма категоріями 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0
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господарств було зайнято 45,1 тис. га, в тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах — 32,2 тис. га, або 71,4%. Здебільшого в структурі 

виноградних насаджень близько 89% площ закладені технічними сортами, 

11% — столовими. 

Однак якщо виробництво технічних сортів у нас добре розвинене, то 

столових - недостатньо. У світі прийняте співвідношення обсягів 

виробництва технічних та столових сортів як 80% і 20%. У Молдові воно 

виглядає як 94% і 6%. А у нас десь 99% і 1%  Це впливає на формування 

ринку винограду, на попит, пропозицію та ціну на нього. 

Найбільша в структурі насаджень площа виноградників у 

плодоносному віці знаходиться в Одеській області — 27,4 тис. га (64%). 

Значними є також насадження виноградників у Миколаївській — 5,5 тис. га 

(13%), Херсонській — 4,5 тис. га (11%) і Закарпатській — 3,4 тис. га (8%) 

областях. У цілому в 4-х регіонах країни нині зосереджено 96% усіх 

насаджень винограду. 

Сучасні обсяги вирощування винограду в Україні не забезпечують 

потреби внутрішнього ринку країни. 

У решті регіонів загальна площа під виноградниками в плодоносному 

віці не перевищує 300 га, або близько 4% від усієї частки в їх структурі. 

Для України світовий ринок винограду представляє значний інтерес, 

адже, наприклад, країни ЄС лише на 75% покривають внутрішні потреби 

його споживання за рахунок власного виробництва. Ринок Росії, Казахстану 

та інших країн СНД також має певні перспективи, розумне використання 

яких може прискорити розвиток вітчизняного виноградарства. 

Єдина проблема — це відсутність в Україні на цьому етапі розвитку 

сільського господарства суттєвих резервів щодо нарощування власного 

виробництва винограду як для внутрішніх потреб (за останні роки вони 

коливалися у межах 270–290 тис. т.), так і збільшення його експорту. На 

жаль, також виробничі можливості вітчизняного виноградарства не 

дозволяють ефективно використати наявну експортну нішу світового ринку у 

найближчі роки. 

Вирощуванням столового винограду займаються  лише любителі. А 

могли б займатися дрібні та середні підприємства. У цій галузі можна було б 

створити більше робочих місць, але стримують проблеми збуту готової 

продукції. У той час як до нас щороку імпортується 1000 т свіжого столового 

винограду. Необхідно здійснювати управління ринком винограду. 

Висновки. Завдяки сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам значні 

перспективи для вирощування в Україні мають столові сорти винограду як 

безпосередньо для експорту, так і повноцінного задоволення попиту 

населення й інших потреб вітчизняного продовольчого ринку. У цьому 

сегменті продовольства є значний потенціал для зростання рівня споживання 
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винограду населенням, однак відсутні певною мірою достатні виробничі 

потужності нарощування його пропозиції на ринку. 

В підсумку загалом можна відзначити, що Україна має усі можливості 

та відповідну потужну наукову базу для ефективного і стійкого розвитку 

галузі виноградарства. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА 

 

Вступ. Правильне використання площі при вирощуванні овочів – це 

складна задача і тому застосування математичних методів і ЕОМ для 

розв’язування даної задачі значно підвищує ефективність планово-

економічної роботи. Вона дає  можливість не тільки значно скоротити час на 

обчислення, а й забезпечити оптимальні результати. 

Актуальність даного дослідження полягає в обгрунтуванні 

організаційно-економічних основ та принципів організації овочівництва на 

основі критеріїв оптимальності.  

Результати дослідження. Головне завдання овочівництва – збільшення 

виробництва овочів, поліпшення їх якості, розширення асортименту овочевих 

культур, вирощування екологічно чистої продукції, зменшення сезонності 

споживання свіжих овочів за рахунок вирощування їх у закритому ґрунті, 

запровадження дорощування та зберігання у свіжому вигляді. 

Овочева продукція повинна бути дешевою, що досягається впровадженням 

енергозберігаючих технологій, використанням високоврожайних, стійких до 

хвороб і шкідників сортів та гібридів, зменшенням затрат та ростом врожаїв. 

Особливістю овочевих культур порівняно з іншими культурами є те, що вони 

мають відмінні умови вирощування, морфологічну будову, у них тривалість 

життя теє відрізняється від інших культур. В овочевих культур інша 

інтенсивність розвитку та росту, також вони використовують особливі 

елементи в процесі живлення.  

Характерна особливість сучасного овочівництва – це його індустріалізація, 

яка зв’язана з концентрацією і поглибленням спеціалізації виробництва, 

підвищенням ролі механізації, розробки нових методів культури овочів, з 

ростом ролі науки, зниження  собівартості продукції і затрат праці. 

РОЗДІЛ VІІІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
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Розвиток овочівництва закритого ґрунту – один з напрямків індустріалізації 

галузі. Основні тенденції в розвитку овочівництва закритого ґрунту – це 

розширення площ під капітальними спорудами (теплицями), яке 

супроводжується механізацією і автоматизацією виробничих процесів. 

Важливе значення при опрацюванні економіко-математичної моделі 

даної задачі має вибір критерію оптимальності, який повинен відображати 

ефективність сільськогосподарського підприємства, відповідаючи одночасно 

загальносуспільним вимогам [2]. 

Питання вибору показника критерію оптимальності вирішується в 

кожному конкретному випадку. 

Однак з названих найбільшої уваги заслуговує показник прибутку, так 

як в моделі оптимізації виробничої структури застосовують максимальні 

критерії. 

Після вибору критерію оптимальності обґрунтовуємо систему змінних 

показників задачі з оптимізації виробництва і використання овочів, які від 

ображають окремі культури та технологічні способи виробництва. В задачу 

повинні бути включені всі технологічні способи, які розвиває і може 

розвивати підприємство. 

Найбільш важливі культури можуть бути представлені декількома 

змінними, менш важливі – однією. Щодо другорядних культур, то навіть, 

група їх може бути представлена однією змінною. 

У галузі овочівництва систему змінних формують спочатку в розрізі 

окремих видів овочів, які вирощуються в закритому ґрунті при першій 

культурозміні, а потім при другій культурозміні і після цього у  відкритому 

ґрунті [1]. 

Критерієм оптимальності в задачі, що підлягає розв’язку на ПК – це 

прибуток загалом у підприємстві. 

Висновки. Економіко-математична модель задачі і її розв’язання на ПК 

дало відповідь на такі питання: яким повинен бути план виробництва овочів 

на перспективу, на яких площах вирощувати культури у відкритому грунті, в 

розрізі культурозмін закритого грунту, яка потреба під кожну культуру 

органічних і мінеральних добрив, які затрати праці, вартість товарної 

продукції, прибуток. Рентабельність галузі за оптимальним планом може 

суттєво підвищитися, але лише у тому випадку коли б підприємство мало в 

експлуатації теплиці.  

На кожний господарський рік керівництву підприємств доцільно 

опрацьовувати економіко-математичну модель задач з оптимізації поєднання 

використання площ відкритого і закритого грунту та оптимізації складу 

виробничих чинників. 
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АНАЛІЗ CПОСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ  ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ 

ШКІДЛИВИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ  

Вступ. Технологія виробництва молока, як харчового продукту, 

передбачає оцінювання якості й придатності молока за забрудненням не 

тільки соматичними клітинами, але й мезофільними аеробними і 

факультативно-анаеробними мікроорганізмами, на різних етапах 

технологічного процесу виробництва питного молока, а також передбачає 

аналіз якості готового продукту, а саме оцінювання його придатності до 

споживання та швидкого донесення до споживача з максимальним 

збереженням харчової цінності [1].  У Регламенті вказується, що основною 

метою нових загальних і особливих гігієнічних документів є забезпечення 

високого рівня захисту споживача у розумінні харчової безпеки. Потрібний 

інтегрований підхід, щоб забезпечити харчову безпеку від місця первинного 

виробництва до розміщення продукту на ринку чи його експорту включно. 

Кожен, хто занятий у сфері харчових продуктів по всьому харчовому 

ланцюжку, повинен забезпечити, щоб харчова безпека не піддавалась ризику. 

Результати дослідження.  
Застосування принципів аналізу ризиків по критичних контрольних 

точках [hazard analysis and critical control point] (HACCP) до первинного 

виробництва поки що в цілому не здійснено. Проте, вказівки щодо 

правильної діяльності мають стимулювати застосування відповідної 

гігієнічної практики на рівні господарства. Харчова безпека є результатом 

ряду факторів: законодавство повинно встановлювати мінімальні гігієнічні 

вимоги; на місці повинні проводитися офіційні перевірки відповідності 

учасників господарської діяльності у сфері харчових продуктів; ці учасники 

господарської діяльності у сфері харчових продуктів мають розробити 
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програми безпеки і процедури, засновані на принципах HACCP і забезпечити 

їх функціонування. 

Бактеріальне забруднення — це кількість мікроорганізмів у 1 

см
3
 молока. За стандартами ЄС, показник бактеріального забруднення в 

сирому продукті не повинен перевищувати 100 тис./см
3
. Якщо ж 

бактеріальне забруднення перевищує 400 тис./см
3
, то таке молоко вважають 

непридатним для виготовлення харчових продуктів та відправляють на 

виробництво казеїну. Високе бактеріальне забруднення погіршує смак і 

поживну цінність сирого молока та вироблених із нього продуктів. А також 

значно скорочує термін його зберігання. 

 Мезофільні організми або мезофіли — організми, що найкраще всього 

ростуть при середніх температурах, не надто високих і не надто низьких, 

зазвичай між 15 і 40°C. Довкілля, де мешкають такі організми, включає 

ґрунт, тіло тварин та інші подібні системи. Оптимальна температура багатьох 

патогенних мезофілів є близькою до температури тіла тварин, на яких вони 

паразитують, або 37 °C для тіла людини. 

Факультативно анаеробні організми — організми, звичайно бактерії 

або археї, що виробляють АТФ за допомогою аеробного дихання коли кисень 

присутній, але також здібні до перемикання на анаеробне дихання. На 

відміну від них, облігатні анаероби не можуть рости і вмирають при 

наявності кисню. Деякими прикладами факультативних анаеробів є 

Staphylococcus, Corynebacterium і Listeria (грам-позитивні бактерії). 

Спосіб оцінювання якості питного молока, описаний у ДСТУ 

2661:2010. Молоко коров'яче питне (34008) [2]. Цей стандарт поширюється 

на молоко коров’яче питне, що виробляють із молока-сировини коров’ячого, 

яке підлягало нормалізації, температурному обробленню, пакуванню до або 

після оброблення, охолодження до заданих режимів та призначене для 

безпосереднього вживання в їжу. 

Відбирають та готують проби до випробовування згідно з ДСТУ 4834, 

або ДСТУ 1SC 707, або ДСТУ ISC 5538; готують зразки і розведення для 

мікробіологічних досліджень згідно з ДСТУ IDF 122С, або ГССТ 9225, або 

ДСТУ. Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок визначають згідно з ГССТ 

9225 та/або ДСТУ.  

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, 

визначають згідно з ДСТУ ЮГ 93А або за методами, затвердженими 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

ДСТУ 2661:2010 передбачає проведення триденних лабораторних 

досліджень зразків молока шляхом підрахунку лаборантом в ручному 

режимі, в полі зору мікроскопа, кількості мікроорганізмів, що наявні у 

одиниці площі/об’єму молока, залитого тонким шаром у чашку Петрі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Corynebacterium&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Listeria
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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Остаточні результати лабораторного аналізу згідно вищевказаного 

способу отримують на 4-ту добу,  а весь цей час партія молока утримується в 

охолоджуваному боксі, збільшуючи собівартість продукції.   

Існує пристрій для встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці, що 

передбачає наявність зразка молока у певному об’ємі чашки Петрі, 

опромінювача молока світлом довгохвильового діапазону, світлоприймача 

для фіксування інтенсивності світла від опромінюваного зразка та 

мікроконтролера для опрацювання і нагромадження результатів вимірювань 

[3]. До  прикладу,  це прилади  NucleoCounter® SCC-100™ and SCC-400™, 

базовані на ChemoMetec’s proven technology of Fluorescence Image Cytometry 

Application, які використовують значний об’єм молока для отримання 

одиничного зображення, що підлягає запису і аналізуванню з допомогою 

мікроконтролера.  

Проте, вказаний прототип не спроможний дати інтегральну 

характеристику питного молока на його забрудненість бактеріальною 

мікрофлорою, включаючи вміст мезофільних аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, на відміну від запропонованого пристрою. 

Відомий спосіб дослідження зразків молока з використанням його 

опромінення світлом ближнього інфрачервоного діапазону в діапазоні 1100-

2500 нм та аналізуванням спектру перевипромінювання з метою виявлення 

соматичних кліток і, тим самим,  розділення зразків молока від хворих і 

здорових корів [4]. 

Існуючі у лабораторіях пристрої будуються на основі засобів 

опромінення біологічного об’єкту світлом [5] і на використанні явища 

флуоресцентної цитометрії, що призводить до виникнення світлового потоку 

перевипромінювання, інтенсивність якого залежить від вмісту 

мікроскопічних клітин (молекул), завислих у рідині. Це служить основою для 

автоматизованого підрахунку їх вмісту. Проте, пристрій є недостатньо 

точним і складним, оскільки діапазони опромінення і відповідно 

перевипромінювання підібрані під певні, окремі види клітин (тут під 

планктон або під соматичні клітини). 

Висновки. Сьогодні для ідентифікації харчових продуктів чи 

оцінювання рівня їх якості пропонують багато різноманітних технічних 

засобів. Це як стаціонарні та дорогі, розраховані на лабораторне 

застосування, так і портативні та дешеві засоби, орієнтовані на масового 

споживача у різних умовах застосування. Оскільки такі засоби призначені 

переважно для контролю об’єктів електричної природи, то основна їх 

відмінність, у разі застосування для контролю неелектричних величин, 

полягає в опрацюванні електричного інформативного параметра, що містить 

інформацію про їхні фізико-хімічні та інші властивості. Результатом 

вимірювань переважно є виявлення кількісного вмісту того чи іншого 

компонента у продукції з метою порівняння з граничнодопустимими 
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нормами такого виробу чи нормованими значеннями щодо того чи іншого 

рівня його якості. 

Бібліографічний список 

1. Регламент ЄС № 852/2004. Про гігієну харчових продуктів: 

постанова (ЄС) URL: 

http://www.lawgroup.com.ua/storage/npa/gospodar/tvar/ES/852.pdf.      

2. ДСТУ 2661:2010. Молоко коров'яче питне (34008) 

3. https://chemometec.com/applications /somatic-cell-counting/Somatic Cell 

Count in Milk 

4.  Somatic cell count determination in cow's milk by near-infrared 

spectroscopy: A new diagnostic tool. R.Tsenkova, S.Atanassova, S.Kawano, 

K.Toyoda.  Journal of Animal Science, 79 (10):2550-7, November 2001,DOI: 

10.2527/2001.79102550 

5. Єльніков Т.О. Автоматизована система для вимірювання 

геометричних розмірів фітопланктону, Вісник ЖДТУ. Технічні науки, 2009, 

№ 1 (48), с.160-164 

 

Черебин М.С. 

студент 4 курсу економічного факультету 

Наукові керівники: Вєніков Д.П. к.т.н., доц.,Чаплига В.М. д.т.н,проф. 

кафедри автоматизациї та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Львівський національний аграрний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
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Вступ. В сучасних умовах фінансової нестабільності та запровадження 

превентивних заходів щодо можливої другої хвилі кризових явищ в 

економіці різко зростають вимоги до професійної підготовки майбутніх 

фахівців, здатних працювати у швидкозмінних умовах ринкової економіки та 

ефективно навчатись на протязі життя. Для електронної підтримки такої 

підготовки необхідне системне поєднання новітніх інформаційно-

комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій, важливим 

елементом яких є формування у фахівців сучасного понятійно-

категоріального апарату, гармонізованого з термінологічними полями 

законодавчих актів та міжнародних стандартів.   

Асоціація України з Європейським Союзом (ЄС) ініціювала процеси 

імплементації положень Угоди органами державного управління та 

широкомасштабної роз’яснювальної оботи серед підприємців, науковців і 

практиків, студентства, серед населення України, особливо, серед молоді. 

"Початковим пунктом гармонізації законодавства України з європейським 

http://www.lawgroup.com.ua/storage/npa/gospodar/tvar/ES/852.pdf.%20%20%20%20%20%0d
https://www.researchgate.net/journal/0021-8812_Journal_of_Animal_Science
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правом є уніфікація термінології, що використовується в цих двох правових 

системах. Без цього важко досягти взаєморозуміння у правовій сфері" [1, с.7]. 

Тому велике значення має уніфікація і гармонізація термінології 

законодавства України з використанням спеціалізованих Інтернет-ресурсів та 

інтерактивного сайту ЛНАУ.   

Результати дослідження. Основним веб-ресурсом пошуку та 

перекладу термінів нормативно-правових актів законодавства Європейського 

Союзу є веб-ресурс ІАТЕ ("Інтерактивна термінологія для Європи" 

http://iate.europa.eu). Це міжінституційна термінологічна база даних ЄС, що 

відіграє важливу роль у забезпеченні високої якості текстового листування 

інституцій та органів ЄС. В процесі інтеграції України в ЄС виникає потреба 

в поступовій гармонізації термінології національного законодавства до 

термінології органів ЄС та країн-членів ЄС і адаптації національних баз 

даних термінів до бази даних ІАТЕ.  

Пропонуються наступні кроки на шляху гармонізації термінополя 

законодавства України та термінополя законодавства Європейського союзу, 

зокрема:  

 формування бази термінополів законодавств України та ЄС;  

 визначення методів та створення інструментів їх актуалізації;  

 виокремлення відповідних терміносистем у термінополях 

законодавств України та ЄС;  

 встановлення еквівалентності між елементами терміносистем 

законодавств України та ЄС; виокремлення безеквівалентних елементів для 

наступного визначення відповідних дефініцій;прив’язка до кожного з 

термінів коментарів різних типів.  

Особливо важливим при роботі з документами є їх термінологічний 

аналіз з виділенням термінів, визначених в законодавстві України та ЄС. 

Такий аналіз дозволяє виокремити в термінополі законодавства України 

множину назв термінів tiua∈{Tua}, яка містить назви термінів, що мають 

своїх відповідників у законодавстві вибраної країни-члена ЄС, тобто, 

відповідну множину tjue∈{Tue}:  

tiua ~ tjue , {Tua} ~ {Tue}. 

Зважаючи на те, що в законодавстві України, як і в законодавстві 

вибраної країни-члена ЄС, кожній з назв термінів може відповідати декілька 

визначень (дефініцій):  

{Dikua}∈tinua, kiua=1,…. Kiua , 

{Djkue}∈tjnue, kjue=1,…. Kjue , 

і ці кількості можуть не співпадати: Kiua ≠ Kjue. 

Тоді постає завдання пошуку відповідностей між визначеннями 

(дефініціями) еквівалентних за назвою термінів в термінополях законодавств 

України та вибраної сусідньої країни-члена ЄС (див. рис. 1). 
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Для вирішення цього завдання пропонується встановити відповідність 

між групами елементів множини видавників законодавства України 

viua∈{Vua} і типів документів та групами елементів множини видавників 

законодавства вибраної країни-члена ЄС vjue∈{Vue} і типів документів. 

Слід зауважити, що кількість елементів в еквівалентних групах та типів 

документів можуть не співпадати.  

 
Рисунок 1. Модель аналізу та встановлення еквівалентності між 

визначеннями (дефініціями) вибраного терміну законодавства України у 

співставленні з законодавством ЄС. 

 

Для електронної підтримки цього процесу гармонізації, а також для 

використання в навчальному процесі підготовки фахівців створена та 

постійно оновлюється інтерактивна система “Мультимовний електронний 

словник-довідник на законодавчому термінополі України та ЄС”, яка надає 

можливості не тільки пошуку вибраного терміну із законодавства України, 

але і представляє відповідні терміни та їх тлумачення, закріплені в 

нормативних документах ЄС, а також дозволяє вносити коментарі у вигляді 

енциклопедичних статей, аудіо- та відео матеріалів, організовувати 

посилання на літературні джерела, де ширше розкривається зміст термінів та 

практики їх застосування. Дана Система дає можливість визначити шляхи 

стандартизації офіційних та корпоративних термінів, а також 

використовуючи науковий підхід сформувати тезауруси професійно-

орієнтованих дисциплін та професій.  

Висновки. Системне поєднання у навчальному процесі інноваційних 

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з використанням 

інтерактивного мультимовного словника-довідника на законодавчому 

термінополі України та ЄС сприяє підвищенню якості підготовки фахівців та 

активізації самостійної та науково-дослідної роботи студентів.  
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ФОТОМЕТРИЧНИЙ CПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ 

ШКІДЛИВИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ  

Вступ. В умовах ринкової економіки виробники для підвищення 

рентабельності виробництва стараються виробляти якісну і безпечну для 

споживача продукцію. Сільськогосподарська продукція є якісною, якщо має 

достатньо жирів, білків, мінеральних речовин, вітамінів, а також не містить 

шкідливих бактерій, тобто є безпечною. Показниками якості молока є: вміст 

жиру й білка, бактеріальне забруднення, кількість соматичних клітин, 

наявність інгібіторів тощо. 

Результати дослідження.  
Cпосіб встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці відноситься до 

області фотометрії, що діє за принципом порівняння з еталонним світловим 

випромінюванням. При цьому, спосіб базується на дослідженні інтенсивності 

світла у спектральній смузі за допомогою одиничного детектора, а пристрій 

на його основі для оптичних досліджень побудований на дослідженні 

кореляційних ефектів матеріалу, тобто молока, за спектральними 

характеристиками молекул, що входять до його складу, як забруднення. 

В основу дослідження покладено розвиток і впровадження 

фотометричного способу оцінювання якості рідкого харчового  продукту за 

його забрудненням шкідливими клітинами мікрофлори. Найбільш 

небезпечними вважаються мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні 

мікроорганізми, що посилено розвиваються у молоці. При зливанні молока 

від різних корів у великі ємності може відбуватися розмноження згаданих 

мікроорганізмів. Тому, з одного боку, технологічний процес виготовлення 

питного молока на молокопереробних підприємствах передбачає його 

тривале охолодження, періодичне фільтрування, очищення тощо, і, з іншого 

боку, заводські лабораторії здійснюють обов’язкові дослідження стану 

забруднення молока мікроорганізмами. Ці дослідження є достатньо 

тривалими – до 3-х діб. Вони полягають у висіванні зразків молока різних 
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ступенів розведення на шар агар-агару в чашки Петрі. При цьому, за 

результатами одно-, дво-, тридобової витримки зазначених зразків молока 

працівники заводської лабораторії проводять мікроскопічні дослідження 

зразків молока у чашках Петрі на вміст мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів. Для цього підраховують 

кількість зон іншого, ніж чисте молоко, забарвлення, яку відносять до 

одиниці площі зразка у полі зору мікроскопу [1].      

Завданням винаходу вважається створення такого способу 

фотометричного дослідження рідкого харчового продукту і пристрою для 

його реалізації, що спроможні за  рахунок заміни суб’єктивних вимірювань, 

які проводить лаборант, об’єктивними вимірюваннями, що здійснюють з 

допомогою електронних засобів, та за рахунок  автоматизованого обчислення 

відношення інтенсивності випромінювання забрудненої зони щодо 

квазіеталонної  величини, якою  служить  інтенсивність випромінювання 

незабрудненої або слабозабрудненої зони того самого зразка, визначати стан 

забруднення молока, як сировини, на кожному етапі його виробництва на 

молокопереробному підприємстві. Це дає змогу скоротити у 2-3 рази 

тривалість виробничого циклу та зменшити енерговитрати на зберігання 

готового питного продукту в охолодженому стані до моменту завершення 

лабораторних аналізів.  

В основу даного винаходу покладено створення способу встановлення 

вмісту шкідливих клітин у молоці, що базується на опроміненні молока 

світлом довгохвильового діапазону і фіксуванні характеристик 

перевипромінювання, причому, для встановлення вмісту мезофільних 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів на різних етапах 

технологічного процесу виробництва питного молока, опромінення зразка 

молока здійснюють світлом спектрального діапазону 600-700 нм, а фіксацію 

перевипромінюваного світла здійснюють у спектральному діапазоні 425-470 

нм. Якість молока визначають вивченням в одній точці зразка за принципом 

порівнювання його інтенсивності перевипромінювання у часі до  вихідної  

інтенсивності або/і в будь-який момент часу за принципом порівнювання 

його інтенсивності перевипромінювання в різних точках зразка.  

Поставлене  завдання також вирішується тим, що в запропонованому 

способі, для усунення адитивної складової похибки, вимірювання 

здійснюють тричі: перший раз - у зоні зразка, де пропускання світла є 

максимальним; другий раз - у зоні зразка, де пропускання світла є 

мінімальним; третій раз – повторно у зоні зразка, де пропускання світла є 

максимальним, причому 1-й та 3-й результати вимірювань усереднюють.  

Такий порядок проведення вимірювань дає змогу усунути так-звану 

адитивну складову сумарної  похибки вимірювання, зумовлену дрейфом нуля 

(до прикладу, внаслідок зміни інтенсивності опромінення у часі, оскільки 

кожне окреме вимірювання вимагає певного часу) [2]. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції  

за результатами науково-дослідної роботи у 2019 р. 

 

 
452 

 

Адитивною називається похибка, яка є постійною в діапазоні вимірювання, 

не залежить від значення вимірюваної величини, такою, що додається під час 

вимірювання величини.  

При цьому, оскільки з часом мікроорганізми у молоці розмножуються, 

а інтенсивність перевипромінювання знижується внаслідок негативної дії 

даного чинника, то відношення інтенсивності перевипромінювання в 

початковий момент часу до інтенсивності перевипромінювання в поточний 

момент часу є коефіцієнтом n, що перевищує значення 1. Чим більше це 

значення щодо 1, тим вищою виявляється чутливість пропонованого способу 

до забруднення молока бактеріальною мікрофлорою. Подібним є коефіцієнт, 

що визначається відношенням інтенсивності світла зони максимального 

перевипромінювання до інтенсивності світла зони мінімального 

перевипромінювання. Він також ≥ 1. Спектральний діапазон чутливості 

досліджено на спектрофотометрі. Він виявився максимальним для діапазону 

425-470 нм (рис.1), де перевищував значення 1,08 - 1,10 при 

середньоквадратичній випадковій похибці ≤ ± 5 %.  

 
Рис. 1. Спектральна залежність коефіцієнта n, як відношення інтенсивностей 

перевипромінювання зони з максимальною інтенсивністю до зони з 

мінімальною інтенсивністю (для зразка молока 1-го розведення одноденної 

витримки) 

На рис.1 представлено спектральну залежність коефіцієнта n, як 

відношення інтенсивностей перевипромінювання зони з максимальною 

інтенсивністю до зони з мінімальною інтенсивністю (для зразка молока 1-го 

розведення одноденної витримки). 

Для перевірки відповідності пропонованого способу 

загальноприйнятому, окрім відношення інтенсивностей 

перевипромінювання, щоразу визначався вміст мікрофлори стандартним 

методом згідно ДСТУ. Встановлено наявність кореляції між вмістом 

мікрофлори за стандартним методом та шуканим за пропонованим способом 

коефіцієнтом n, тобто відношенням інтенсивностей перевипромінювання. 

Висновки. Спосіб встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці, що 

базується на опроміненні молока світлом довгохвильового діапазону і 

фіксуванні характеристик перевипромінювання, відрізняється тим, що для 

встановлення вмісту мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 
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мікроорганізмів на різних етапах технологічного процесу виробництва 

питного молока, опромінення зразка молока здійснюють світлом 

спектрального діапазону 600-700 нм, а фіксацію перевипромінюваного світла 

здійснюють у спектральному діапазоні 425-470 нм, причому якість молока 

визначають у часі в одній точці зразка за принципом порівнювання його 

інтенсивності перевипромінювання до вихідної  інтенсивності або/і в будь-

який момент часу за принципом порівнювання його інтенсивності 

перевипромінювання в різних точках зразка. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ КЛІТИН У 

МОЛОЦІ 

Вступ. Переробники сільськогосподарської продукції оцінюють 

наскільки сільськогосподарська сировина придатна для виробництва  

продуктів. Якість молока залежить від його харчової цінності, від рівня 

бактеріального забруднення та кількості соматичних клітин. 

Результати дослідження.  

Пристрій для встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці 

передбачає наявність зразка молока в об’ємі чашки Петрі, опромінювача 

молока світлом довгохвильового діапазону, світлоприймача для фіксування 

інтенсивності перевипромінювання світла у вузькому спектральному 

діапазоні та мікроконтролера для опрацювання і нагромадження результатів 

вимірювань, який відрізняється тим, що в якості опромінювача 

використовують лазер із стабільними світлотехнічними характеристиками, в 

якості світлоприймача – кремнієвий фотодіод із світлофільтром, встановлені 

коаксіально один навпроти другого, так що формують оптопару 

«опромінювач – світлоприймач», у прорізі якої встановлюють камеру для 

розташування чашки Петрі із зразком молока і механізм синхронного 

переміщення чашки відносно оптопари за командою мікроконтролера. 
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Рис. 1. Блок-схема пристрою для встановлення вмісту шкідливих клітин у 

молоці: 1 – опромінювач; 2 – чашка Петрі із зразком молока: 3 – 

світлоприймач; 4 – мікроконтролер; 5 – камера для встановлення чашки; 6 – 

механізм переміщення чашки Петрі 2 відносно оптопари «опромінювач 1 – 

світлоприймач 3» 

На рис.1 представлена блок-схема запропонованого пристрою для 

встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці: 1 – опромінювач молока 

світлом довгохвильового діапазону, 2 – чашка Петрі із зразком молока; 3 – 

світлоприймач для фіксування інтенсивності перевипромінювання у 

спектральному діапазоні 425-470 нм; 4 – мікроконтролер для опрацювання і 

нагромадження результатів вимірювань, а також для керування 

переміщенням зразка відносно опромінювача та світлоприймача; 5 – камера 

для горизонтального встановлення чашки Петрі із досліджуваним зразком 

молока; 6 – механізм переміщення чашки відносно оптопари «опромінювач 

– світлоприймач», 

Будова пристрою є наступною. Пристрій, блок-схема якого  

представлена на рис.1, складається із опромінювача 1 молока світлом 

довгохвильового діапазону, чашки Петрі 2 із зразком молока, 

світлоприймача 3 для фіксування інтенсивності перевипромінювання у 

спектральному діапазоні 425-470 нм; мікроконтролера 4 для опрацювання і 

нагромадження результатів вимірювань, а також для керування 

переміщенням зразка відносно опромінювача та світлоприймача; камери 5 

для горизонтального встановлення чашки Петрі 2 із досліджуваним зразком 

молока, а також із механізму 6 переміщення чашки відносно оптопари 

«опромінювач 1 – світлоприймач 3». Для цього у корпусі камери 5, на 

верхній і нижній її обмежувальних поверхнях закріплюють відповідно 

опромінювач 1 та світлоприймач 3, так що їх світлові осі встановлені 

паралельно, проте на відстані приблизно в 10 разів більшій від діаметра 

пучка світла опромінювача 1. Тоді прямий світловий пучок не спроможний 

потрапляти напряму на приймальну поверхню світлоприймача 3. На 

останню може потрапляти лише світловий потік, перевипромінений 

частинками молока, як досліджуваної  субстанції, в тому числі потік, 
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перевипромінений молекулами мезофільних аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів. Його інтенсивність є максимальною у 

спектральній смузі 425-470 нм, на яку і розрахований світлоприймач 3, у 

якості якого вибрано кремнієвий фотодіод із світлофільтром. Оскільки дана 

спектральна смуга більш енергетична, то опромінювач 1 повинен бути 

достатньо потужним – лазерного типу: нами вибрано, як опромінювач, 

лазерну указку серійного випуску, що генерує видиме світло у 

спектральному діапазоні 600-700 нм. У камеру 5 встановлюють чашку Петрі 

2 так, щоб вона могла переміщуватись, завдяки механізму 6 переміщення, 

відносно нерухомої оптопари «опромінювач 1 – світлоприймач 3».  Це дає 

змогу вивчати окремі невеликі за площею зони досліджуваної субстанції, на 

які потрапляє пучок світла від опромінювача 1, шляхом вимірювання 

інтенсивності перевипроміненого світла і фіксування струму світлоприймача 

3 у пам’яті мікроконтролера 4. Більше того, забезпечивши можливість 

переміщення чашки Петрі 2 із досліджуваною субстанцією відносно 

оптопари «опромінювач 1 – світлоприймач 3», можна здійснити наступне 

вимірювання інтенсивності світла. Два послідовні заміри, зафіксовані у 

пам’яті мікроконтролера 4, дають змогу обчислити їх відношення n, за яким 

можна визначити вміст шкідливих клітин у молоці. 

Пристрій працює таким чином. У камеру 5 для встановлення чашки 

Петрі горизонтально помішають згадану чашку 2 з досліджуваним зразком 

молока (рис.1). Включають опромінювач молока 1 світлом довгохвильового 

діапазону 600-700 нм, а вимірювання інтенсивності перевипромінюваного 

(очевидно, в результаті ефекту флуоресцентної цитометрії) світла 

здійснюють у спектральному діапазоні 425-470 нм з допомогою 

світлоприймача 3 і фіксують з допомогою мікроконтролера 4. При цьому, 

алгоритм роботи пристрою задається мікроконтролером 4 так, що насамперед 

завдяки механізму 6 переміщення чашки відносно оптопари 1-3 здійснюють 

пошук зони максимальної інтенсивності перевипромінювання, де у молоці є 

мінімальний вміст шкідливих клітин; у цьому положенні проводять 

вимірювання з  допомогою  світлоприймача 3. Далі шукають зону 

мінімальної інтенсивності перевипромінювання, де у молоці є максимальний 

вміст шкідливих клітин; тут також здійснюють вимірювання. Опісля 

повертаються до зони максимальної інтенсивності перевипромінювання, де 

здійснюють третє вимірювання. Результати 1-го і 3-го вимірювань 

усереднюють з  допомогою мікроконтролера 4, а отримане значення 

співвідносять до результату 2-го вимірювання. Так обчислюють коефіцієнт n 

відношення інтенсивностей перевипромінювання. Останній є інтегральним 

по площі згаданої зони аналізованого зразка молока і водночас спектральним 

у діапазоні 425-470 нм роботи світлоприймача 3 і пристрою в цілому. 

У результаті, пристрій встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці 

дає змогу, за рахунок заміни суб’єктивних вимірювань, що проводить 
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людина, об’єктивними вимірюваннями, що здійснюють з допомогою 

електронних засобів, та за рахунок автоматизованого обчислення відношення 

інтенсивностей перевипромінювання, визначати стан забруднення молока, як 

сировини, на кожному етапі його виробництва на молокопереробному 

підприємстві, скоротити у 2-3 рази тривалість виробничого циклу та 

зменшити енерговитрати на зберігання готового питного продукту в 

охолодженому стані до  моменту завершення лабораторних аналізів. 

Висновки. Винахід  відноситься до методів і техніки лабораторних 

досліджень молока і може знайти застосування у молочній та 

молокопереробній галузі, для швидкого встановлення вмісту мезофільних 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів на різних етапах 

технологічного процесу виробництва питного молока на молокопереробному 

підприємстві. Пристрій для встановлення вмісту шкідливих клітин у молоці 

може використовуватись на різних етапах виробництва молочної продукції 

для аналізу її якості. 

Технічний результат досягається за рахунок використання явища 

флуоресцентної цитометрії, що виникає при опроміненні молока світлом 

довгохвильового діапазону і фіксується завдяки світловипромінюванню у 

спектральному діапазоні 425-470 нм. Це дає змогу замінити якісні 

вимірювання з використанням, як світлоприймач – людського ока, 

кількісними оптичними вимірюваннями, де як приймач використовується 

фотодіод із світлофільтром. 
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Вступ. Глобальна фінансово-економічна нестабільність, пов’язана із 

пандемією коронавірусу, що наклалась на кризові прояви в ході 

трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни, свідчать про його 
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уразливість перед сучасними зовнішніми і внутрішніми викликами та 

загрозами. Особливо це стосується банківської сфери. 

В даний час, удосконалення системи управління ризиками в 

банківському секторі економіки України та підвищення його ефективності є 

одними з провідних вимог для згладжування шоків в економіці і напрямком 

трансформації фінансової сфери з урахуванням сучасного стану та 

подальших перспектив економічної інтеграції України з країнами Євросоюзу 

для стабілізації та подальшого зростання нашої економіки. Саме тому метою 

дослідження є вдосконалення моделі організації системи управління 

ризиками в банках та банківських групах з використанням новітніх 

інформаційних технологій в умовах сучасного значного рівня невизначеності 

процесів у фінансовому секторі країни.  

Виконуючи свої зобов’язання згідно з Меморандумом та зважаючи на 

неефективність діючих у більшості банків систем управління ризиками, 

необхідність підвищення рівня безпеки банківської системи Правління 

Національного банку України у червні 2018 року затвердило «Положення 

про організацію системи управління ризиками в банках України та 

банківських групах» (Положення). Положення встановлює основні цілі та 

принципи управління ризиками в банку та банківській групі, а також 

мінімальні вимоги щодо організації комплексної, адекватної та ефективної 

системи ризик-менеджменту на всіх рівнях управління. 

Результати дослідження. Положення визначає суб’єкти Системи 

управління ризиком (СУР), її ієрархічну структуру та функції 

використовуючи модель «трьох ліній захисту» або “3LOD” – від “3 Lines of 

Defense”. У даній моделі всі співробітники несуть відповідальність за 

управління ризиками та середовище управління в рамках своєї ролі у 

відповідній "лінії захисту". 

До першої “лінії захисту” відносяться бізнес-підрозділи і підрозділи 

підтримки діяльності банку включно з підрозділом з роботи з НПА (workout 

unit). Друга лінія захисту встановлює політику та керівні принципи 

управління конкретними видами ризику, надає першій "лінії захисту" 

(власникам ризиків) рекомендації з ефективного управління ризиками. 

Внутрішній аудит, як третя "лінія захисту", здійснює перевірки та оцінює 

ефективність функціонування системи управління ризиками в банку 

Зауважимо, що на даний час недостатньо теоретичних та практичних 

доказів стосовно того, наскільки модель трьох “ліній захисту” відповідає 

корпоративному управлінню банками та банківськими групами.  

Автори поділяють застереження щодо недоліків моделі “трьох ліній 

захисту”, зокрема, що модель «може виявитися непридатною для практичної 

роботи з операційними особливостями банку, що пов'язане не тільки з 

природою самого бізнесу, а й з конкретними інституційними рамками 

банківського бізнесу.  
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Відсутність в моделі зовнішніх по відношенню до банку суб’єктів 

банківської системи призводить до неоптимального розподілу інформації та 

недостатньої ефективності заходів з ризик-менеджменту на різних рівнях 

управління. 

Четверта “лінія захисту”, на нашу думку, має містити зовнішні по 

відношенню до банку суб’єкти управління ризиками: Національний банк 

України, аудиторські фірми та новостворений Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, які своїми діями сприяють нівелюванню наслідків 

відмічених вище недоліків традиційної моделі “трьох ліній захисту”. 

Треба зазначити, що в даний час у рамках реформи фінансового 

сектору країни відбуваються паралельні процеси трансформації усіх 

суб’єктів моделі “чотирьох ліній захисту”, зокрема, розпочинає свою 

діяльність Державна установа “Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю”, продовжуються інституційна перебудова Національного банку 

України та очищення банківського сектору, тривають зміни в 

корпоративному управлінні банків тощо. Основою такої трансформації в 

банківській системі є Комплексна програма розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року, оновлена 31 травня 2018 року. 

Згідно з Комплексною програмою Національний банк визначив 

Стратегію, цілі та шляхи їх досягнення. Так, забезпечити стабільність, 

прозорість та ефективність банківської системи регулятор збирається за 

допомогою: переходу до ризик-орієнтованого банківського нагляду, а саме: 

аналізу бізнес-моделей та стратегій банків, щорічного стрес-тестування, 

посилення вимог до інформаційної безпеки з метою забезпечити безперервну 

діяльність банківської системи та її захисту від кібератак. 

Банківський нагляд Національного банку України у складі четвертої 

“лінії захисту” визначає в банківській системі основні цілі та принципи 

управління ризиками; встановлює мінімальні вимоги щодо організації 

ефективної системи управління ризиками та терміни їх поетапного 

виконання банками до 2020 року. Цим задається загальний напрямок 

розвитку ризик-менеджменту в руслі трансформаційних процесів в 

банківській системі України. При цьому кожен банк вибирає конкретні 

шляхи виконання вимог НБУ виходячи зі своєї специфіки бізнесу і обсягу 

активів, а банківський нагляд в ході інспекційних перевірок оцінює 

правильність організації системи управління ризиками та її ефективність. 

Наступним суб’єктом четвертої “лінії захисту” виступає зовнішній 

аудит в особі аудиторської фірми, яка має право на проведення аудиторських 

перевірок банків. В даній моделі зовнішні аудитори можуть дати незалежну 

оцінку першим трьом “лініям захисту“ щодо фінансової звітності банку та 

дотримання вимог відповідності (комплаєнс).  

На нашу думку, в якості суб’єкту четвертої “лінії захисту” доцільно 

розглядати і Державне підприємство “Орган суспільного нагляду за 
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аудиторською діяльністю”, на який покладена відповідальність нагляд за 

якісним складом, відповідністю міжнародним стандартам діяльності 

аудиторів, в тому числі зовнішніх аудиторів банків, їх атестацією та 

професійним розвитком. 

Таким чином, усі суб’єкти четвертої “лінії захисту” відіграють важливу 

роль у загальній структурі управління та контролю діяльності банку. 

Суб’єкти четвертої “лінії захисту”, кожен по своєму, взаємодіють з 

суб’єктами інших “ліній захисту”. Мета взаємодії, зокрема, полягає в 

контролюванні та нівелюванні недоліків роботи перших трьох “ліній 

захисту” Системи управління ризиками. Це вимагає змін у правилах та 

процесах обміну інформацією.  

В сучасній ситуації спроби побудувати системи безперервного 

управління ризиками економічних агентів банківського сектору та 

внутрішнього контролю і аудиту за міжнародними стандартами без 

використання відповідних технологічних процесів і спеціалізованих ІТ-

засобів їх автоматизації, як правило, призводять до отримання інструментів із 

обмеженими можливостями і низькою ефективністю практичного 

застосування. Система, яка може допомогти у вирішенні завдань цієї 

концепції, повинна бути така ж комплексна, як і самі завдання безперервного 

корпоративного управління, ризик-менеджменту та відповідності 

нормативним вимогам (комплаєнс). 

Висновки. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні 

інноваційної моделі «чотири лінії захисту» при організації системи 

управління ризиками в банках України та банківських групах, яка 

відрізняється від пропонованої Національним банком моделі «три лінії 

захисту» та інших відомих моделей урахуванням додаткових суб’єктів 

управління ризиками, зв’язків та інформаційного обміну між ними, що 

дозволяє отримати синергетичний ефект підвищення ефективності 

внутрішнього контролю в банках та банківських групах і, відповідно, 

стійкості, надійності та ефективності як окремого банку, так і банківської 

системи України в цілому; 

Кожен банк вибирає конкретні шляхи виконання вимог НБУ виходячи 

зі своєї специфіки бізнесу і обсягу активів, а банківський нагляд в ході 

інспекційних перевірок оцінює правильність організації системи управління 

ризиками та її ефективність. Для виконання поставлених завдань банк 

повинен створити надійну інформаційну систему з управління ризиками та 

звітності 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ.  До поглиблення спеціалізації підприємств  спонукає 

конкуренція між сільськогосподарськими товаровиробниками, що значно 

посилюється в умовах насиченого продовольством ринку. Спеціалізація 

виступає якісним показником раціонального розміщення виробництва, що 

створює умови для досягнення вищої продуктивності праці, підвищення 

якості продукції, ефективності виробництва і прибутковості підприємства. 

Галузева структура сільськогосподарського підприємства визначає 

галузевий розподіл виробництва та його співвідношення, містить поєднання 

у виробничій програмі різних видів продукції та галузей для підвищення 

ефективності використання наявних ресурсів та забезпечення його сталого 

розвитку. Раціональне поєднання галузей розглядається одним із 

найскладніших завдань стратегічного планування, що зумовлено можливістю 

різноманітних комбінацій поєднання галузей у межах підприємства з позицій 

формування його оптимального співвідношення.  

Результати дослідження.  У системі економіко-математичних моделей 

планування сільськогосподарського виробництва в конкретному 

сільськогосподарському підприємстві займає центральне місце. Це не 

випадково. Від того, наскільки правильно, науково обгрунтована структура 

виробництва продукції в кожному господарстві, регіоні безпосередньо 

залежить ефективність господарювання. 

Відомо, що сільському господарству властива специфічна особливість - 

можливість на одній і тій же землі виробляти різну продукцію і досягати при 

цьому різного ефекту. Проблема полягає в тому,  щоб обгрунтувати, що де і в 

якому обсязі виробляти, на чому спеціалізуватися і яку галузеву структуру 

мати в конкретному господарстві щоб одержувати найбільший сумарний 

ефект. 

Особливо актуальними питання спеціалізації і галузевої структури 

сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

є зараз, коли є нові форми господарювання, коли виникла необхідність 

підвищення економічної ефективності виробництва в конкурентних 

ринкових умовах. Звідси і об'єктивна необхідність визначення оптимальної 

структури і спеціалізації виробництва в господарствах різних форм і 

виробничих типів. 
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Під оптимальною спеціалізацією треба розуміти таку структуру 

виробництва в господарстві, таке поєднання галузей, які якнайбільше 

відповідають природно-економічним умовам господарства, вписуються в 

потреби та інтереси держави і дозволяють при цьому досягти найвищої 

ефективності виробництва. 

Від того, на який період ставиться задача, залежить підхід до обґрун-

тування системи змінних, умов задачі, їх формалізації, підготовки вхідної 

інформації. 

Залежно від того, на який період ставиться задача, у значній мірі буде 

відрізнятись інформація (урожайність, продуктивність тварин, нормативи 

матеріально-грошових затрат тощо). 

Важливе значення при опрацюванні економіко-математичної моделі 

даної задачі має вибір критерію оптимальності, який повинен відображати 

ефективність сільськогосподарського виробництва підприємства, відповідати 

одночасно загальносуспільним інтересам. 

Питання вибору критерій оптимальності вирішується у кожному 

конкретному випадку. Однак із названих найбільшої уваги заслуговують 

показники чистого доходу і прибутку. 

Після постановки задачі, якісного аналізу умов і чинників виробництва, 

вибору критерію оптимальності обґрунтовують систему змінних невідомих 

величин. У системі змінних показників задачі з оптимізації галузевої 

структури господарства відображають насамперед склад і розміри 

сільськогосподарських галузей та технологічні способи виробництва і 

переробки продукції. У задачу повинні бути включені всі галузі і 

технологічні способи, які розвиваються або можуть розвиватися в 

господарстві. Кожна галузь господарства може мати різні варіанти її 

організації. Різниця в організації окремих варіантів може обумовлюватись 

видом кінцевої продукції та її призначенням, технологією  виробництва, 

рівнем затрат, терміном використання продукції, територіальним 

розміщенням тощо. Всі ці умови повинні бути  відображені  при  

обгрунтуванні системи змінних величин. 

Формулювання умов  повинно забезпечити раціональне використання 

виробничих ресурсів, виконання виробничих завдань, баланс виробництва і 

використання кормів, належну структуру виробництва, забезпечити 

належний рівень ефективності господарювання. 

Висновки. Метод моделювання забезпечує створення адекватних 

економіко-математичних моделей з подальшим перенесенням результатів 

моделювання на реальні виробничі умови. Під час проведення економіко-

математичного моделювання виникають проміжні рішення задачі, які не 

повністю задовольняють обмеження виконання задачі. Проте дані рішення 

можуть виступати в якості стратегічних альтернатив, на яких будується 

стратегія діяльності організації. Отримані результати моделювання 
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виробництва сільськогосподарської продукції надають змогу у ході 

стратегічного управління скласти сценарій дій.  

Дослідження показують,  що на   формування галузевої структури, 

вибору варіантів раціонального поєднання галузей у сільськогосподарських 

підприємствах впливають  фактори, найвагомішими серед яких слід вважати 

природно-кліматичні умови, розмір підприємства, рівень землекористування, 

сталість використання посівних площ, кількість культур у сівозміні та рівень 

фінансового забезпечення суб’єкта господарювання. 
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