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SAFETY MANAGEMENT IMPROVEMENT IN THE 

AGRIINDUSTRIAL COMPLEX     

 

Dangerous conditions and hazardous situation in agricultural 

processes were addressed when we make an attempt to assess and 

evaluate the levels of risks at definite stages of development: a) 

prediction of accidents; b) consequences analysis of probable accidents; 

this procedure helps to manage the destruction if damage accident was 

occurred; c) improvement of managerial safety strategies at the animal 

husbandry farm for minimization of objects and subjects damages and 

traumas [1, p. 57-58].     

The proposed improvement of safety management in systems of 

agrarian production contains the general methodology for risk analysis 

with such logical diagram. In the proposed scheme one can plan the 

identification procedure block of the hazard substance (mechanical, 

chemical, biological, psychophysiological etc.) at all production 

operations. The procedure includes the list of units and processes of 

animal husbandry farm for detailed estimation, and thus to direct 

material, people and financial resources to prevent the forming of 

negative constituents. Method is based on a multi-characteristic danger 

identification and ranking [2-4]. The important features of method are: it 

takes into attention influence of process operations (driving, loading, 

animals feeding etc), and the associated process parameters for each 

objects hazard identification; procedure provides exact quantitative 
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results of worthy reliability; methods contains the Fire Damage Index, 

Toxic Damage Index, models of thermodynamics, heat transfer, fluid 

dynamics, transportation etc.   

The logic scheme of consequence analysis quantifies of possible 

accidents in such parameters as destruction area (the radius or limit of 

the zone in which the destruction would occur), damage to material 

goods (equipment, machinery, buildings, animals etc.). For example, 

source or cause models are used to forecast the level of release of 

dangerous material (gases, fluids, liquids, dust etc.), in some cases the 

degree of flashing and the definite rates of material evaporation. 

Mathematical models for explosions or fires are used to calculate the 

characteristics of fires. The scheme of definite forecasting procedure of 

stand-alone accidents assessment is the ―chain of accidents‖. The 

methodology analysis is usually performed at some levels. If the 

estimated values of parameters of destructions at the location of the 

objective unit are higher than the defined threshold values, the detailed 

analysis is implemented as a separate unit of algorithm.  

The forecasting procedure at the level and the stage of is conducted 

to verify the presence of harmful matters, using the damage potential of 

the first event and the characteristics of the further units. The following 

characteristics and parameters are considered: the constituent material of 

the constructions and unit, the chemicals involved in operations of 

animal farms and the operating conditions with which they are used, 

detailed of quantities and properties of the medicines and chemicals 

involved, place of the unit in distance from other divisions, and 

meteorology conditions, especially the wind direction and its force etc.  
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THE ECONOMIC ROLE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 

In world science and practice, such features are called non-adative, 

those that arise as a result of the joint interaction of elements and are 

inherent only in the systems. Depending on the specific nature of the 

interaction between the components, there are differ types of systems. 

The each individual object, phenomenon, process is approached from 

systemic point of view, they are certain integral formations that are able 

to exist independently. Connections of system combine its components 

in the system processes [1, p. 83; 3, p. 118-119]. 

In order to determine the optimal capital structure, the ratio between 

borrowed funds and equity, it is advisable to calculate the value effect of 

financial leverage by the formula (1) [2, p. 329–330; 3, p. 212-213]: 

   












 1 , 

(

1) 

where   – the effect of industrial enterprise financial leverage, 

consists in increasing the rate of return on equity, %;   – the income 

tax rate of enterprise, expressed as a decimal fraction, %;   – the gross 

return on assets ratio of enterprise (gross profit to the average asset 

value), %;   – the average amount of interest on the loan, paid 

enterprise for the use of borrowed capital, %;   – the average amount of 

borrowed capital, used enterprise, monetary units (m.u.);   – the 

average amount of equity enterprise, m.u. 

The very important indicator of enterprises profit is free from the 

influence of accounting features and manipulations of the parameter A 
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financial management, characterizes the company’s profit, ignoring the 

taxes, investment costs and debt service. It is use to assess company’s 

ability to service loans and investment resources. So parameter A began 

to count on the peak of popularity of the acquisition of companies 

through debt financing – leveraged buyout and company buyout by 

management, which was also carried out at the expense of borrowed 

funds. The level of loans raised to repurchase the asset were transferred 

to the company and it was necessary to understand whether it could bear 

the additional burden. At the same time, it was interesting for investors, 

lender and management to attract long-term monetary resources for 

short-term actions, which means investments. 

For the same reasons, the impact of depreciation on the amount of 

profit, the use of indicator for enterprises is carried out by single, but 

large-scale investments with a long depreciation period. 

Thus under parameter A we mean the concentrations of profitability, 

which characterize the ability of an industrial enterprise to accumulate 

financial resources over a period of time and are determined by changes 

in the net financial result (net profit), equity, economic value added, net 

operating profit less adjusted taxes and operating income net of taxes 

and the interest, gross income before interest, dividends, before taxes 

and depreciation on fixed assets and intangible assets earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization 

Later, the calculations of parameter A became more widely used and 

the connection with the original logic was lost. Financiers began to use 

it as a measure free from manipulation and as a key indicator, which can 

be influenced by management. 

We believe that the basis for calculating parameter A is difference 

between total income. So this calculation is usually made on the basis 

reporting. In order to verify the reliability of the valuation performed by 

the method of discounting cash flows, the method of capitalization of 

income is used, which involves the transformation of income into value.  

The peculiarity of the method is that the object of assessment must 

have a stable income or a stable rate of change. Depending on the 

purposes of the valuation, the following indicators may be taken into 

account for income: pre-tax profit, net profit or free cash flow. 
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Free cash-flow is indicator that characterizes the amount of cash flow 

that investors can claim. The method of income capitalization provides 

for the use of the gross and net approaches, respectively entity (the gross 

cost – based on total capital) and equity (the net cost based on equity). 

According to the net approach, the value of the enterprise is defined 

as the ratio of net profit to capitalization rate. Under the gross approach, 

the value of the enterprise is set as the difference between the share of 

profits to the payment of interest on the weighted average cost of capital 

and the amount of borrowed capital. In order to determine the value of 

the industrial enterprises, using the method of capitalization by the next 

formulas: 

 





 , 

(

2)  





  , 

(

3) 

where   – the cost of enterprise, m.u.;   – the expected income 

of enterprise (are subject to capitalization), m.u.;   – the capitalization 

rate of enterprise;   – the income growth rate of enterprise, %;   – the 

equity rate of enterprise, %;    – the amount of borrowed capital of 

enterprise, m.u. 

The value of the object of measurement is defined as the total present 

value of future net cash flows or dividends, less the amount of the 

enterprise’s liabilities and increased by the value of surplus assets. 
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CZYNNIKI WYSOKOŚCI BUDŻETU REKLAMOWEGO 

 

Reklama jest dźwignią handlu, najważniejszą formą komunikowania 

się przedsiębiorstwa z rynkiem. Powszechnie wiadomym jest, że 

działania reklamowe mają pozytywny wpływ na sprzedaż. Reklama  

tradycyjnie rozumiana jako płatny sposób prezentacji dóbr bądź usług, 

który sprzyja ich zakupowi przez jak największy krąg odbiorców znana 

jest już od czasów starożytnych. Z czasem zmieniły się metody służące 

prezentacji określonych dóbr i usług, sposoby ich prezentacji, ale cel 

wykorzystywania reklam pozostał ten sam: skłonienie potencjalnych 

klientów do nabycia dóbr i usług. 

Reklama jest działalnością polegającą na strategii założonej przez 

przedsiębiorstwo. Jednym z głównych elementów, etapów takiej 

strategii jest ustalenie budżetu reklamowego. Jego ustalenie jest bardzo 

trudne do wykonania i zależy od wielu czynników.. 

Definicja budżetu reklamowego jest bardzo podobna do ogólnej 

definacji budżetu, jako planu dochodów i wydatków, który obowiązuje 

w określonym przedziale czasu (zazwyczaj rok), przy czym dotyczy 

środków przedsiębiorstwa przeznaczonych na promocje swoich 

produktów i usług. Budżet reklamowy to ogół środków finansowych 

przeznaczonych na reklamę. Zazwyczaj jest on częścią budżetu 

przeznaczonego na kampanię promocyjną zawierającą także wydatki na 

promocję sprzedaży czy public relations Od wielkości budżetu 

reklamowego zależy wiele działań związanych z prowadzeniem 

działalności marketingowej czy reklamowej. Przede wszystkim 

związane jest to z możliwością korzystania z różnych, dostępnych, 

często drogich środków masowego przekazu.  

Budżet reklamy może być on bardzo zróżnicowany, ponieważ 

determinowany wieloma czynnikami. Do najważniejszych należą: (2, s. 

171)  
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 konkurencja na rynku;  

 wewnętrzna sytuacja firmy – głównie odnosi się do finansów 

przedsiębiorstwa;  

 udział w rynku;  

 faza cyklu życia produktów – w różnych fazach koszty ponoszone 

na reklamę kształtują się w różnoraki sposób.  

 częstotliwość działań reklamowych.  

W tabele przedstawione są propozycje zmian wielkości budżetu 

reklamowego, wprowadzanych w zależności od wewnętrznych i  

zewnętrznych czynników determinujących działalność firmy. 

Ustalenie poziomu budżetu reklamowego determinowane jest 

głównie wybraną przez firmę strategia reklamową. Podejście 

przedsiębiorstwa do ponoszonych nakładów na reklamę jest bardzo 

zróżnicowane. Zazwyczaj związane jest to z wiarą w skuteczność 

reklamy. Firmy, które wierzą w jej efekty, często ustalają wysoki 

budżet, natomiast te, które nie spodziewają się znaczących efektów i 

wzrostu sprzedaży, ustalają bardzo ograniczony budżet. 

Niestety, większość firm, kształtując wysokość budżetu, polega 

wyłącznie na własnych możliwościach, nie biorąc pod uwagę 

uwarunkowań rynkowych. 
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Tabela 1. Determinanty oraz kierunki zmian budżetu 

reklamowego  

Zmniejszenie 

budżetu 

Determinanty Zwiększenie budżetu 

Wewnętrzne 

duża Wielkość firmy mała 

od dawna na rynku Wiek firmy nowa 

trudności finansowe Sytuacja finansowa dobra 

niewielki Udział w rynku wysoki 

wysokie pokrycie Sieć dystrybucji niskie pokrycie 

długi czas na rynku Faza cyklu życia 

produktu 

nowość 

drogi Cena towaru  tani 

okresowy zakup Częstotliwość zakupu 

towaru 

częsty zakup 

pełne wykorzystanie  Możliwości produkcyjne niewykorzystane 

atrakcyjna Lokalizacja firmy nieatrakcyjna 

Zewnętrzne 

niewielki Wielkość rynku Duży 

brak wzrostu rynku Trend rynkowy  rozwijający się 

klienci zbiorowi 

(firmy) 

Typ klientów klienci 

indywidualni 

niewielka Konkurencja silna 

niskie Koszty realizacji i emisji 

reklamy 

wysokie 

niski Stopień nasycenia rynku 

reklamą 

Wysoki 

lojalni Lojalność klientów nielojalni 

niska Podatność klientów na 

reklamę 

wysoka 

Żródło: opracowsnie wlasne na podstawie [1,2] 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У СУЧАСНОМУ  

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 

 

Сьогодні, в умовах глобального розвитку технологій, які 

остаточно увійшли в наше повсякденне життя, неможливо уявити 

звичайний день без інтернету. Можливість підключитись до 

глобальної мережі є майже у кожного в будь-якій точці світу.  

Як результат - впровадження інтернет технологій змінило наше 

уявлення про комунікації, зробивши їх доступними для кожного. 

Інтернет змінює зовнішність і стиль ведення бізнесу і знижує його 

витрати. Інтернет володіє унікальними характеристиками, що 

значно відрізняються від характеристик традиційних інструментів 

маркетингу. Однією з основних властивостей є його гіпермедійна 

природа, що характеризується високою ефективністю і швидкістю 

в поданні та засвоєнні інформації, що значно підвищує можливості 

маркетингу в посиленні взаємозв'язку підприємств і споживачів.       

Крім того, роль, що виконується Інтернетом, не обмежуються лише 

комунікативними функціями, а також включає можливість 

укладання угод, здійснення покупок і проведення платежів, 

додаючи йому риси глобального електронного ринку.  

Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших 

напрямів розвитку маркетингу в Україні. Ця сфера активно 

розвивається, незважаючи на економічні кризи та різні зовнішні і 

внутрішні перешкоди. Інтернет-маркетинг в першу чергу надає 

споживачеві можливість отримати інформацію про товари. Будь-

який потенційний споживач може, використовуючи інтернет, 

отримати інформацію про товар, а також придбати його [1].  

З розвитком мережі Інтернет поступово змінюється підходи до 

управління підприємством і маркетинговою діяльністю.  

Застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію 
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коштів (на заробітній платі співробітників відділів продажів і на 

рекламі), а також на розширення діяльності компаній (перехід з 

локального ринку на національний та міжнародний ринок).  

Інтернет надає підприємствам цілий ряд можливостей, а саме:  

– створення необхідного іміджу підприємства або продукції;  

– підвищення доступності інформації про підприємство або 

продукцію для користувачів мережі Інтернет, у тому числі 

географічно віддалених;  

– скорочення витрат на рекламу, оскільки реклама в Інтернет – 

один з найдешевших способів просування продукції;  

– можливість використовувати різноманітніші засоби 

демонстрації інформації про товар( графіка, звук, анімація, відео та 

багато чого іншого) ;  

– продаж продукції через мережу Інтернет без відкриття нових 

торгівельних точок. 

За допомогою Інтернет-маркетингу навіть малі підприємства 

мають можливість повідомити про себе світові та налагодити 

комунікації з потенційними клієнтами. Це означає, що інтернет 

маркетинг дає змогу конкурувати малим підприємствам навіть з 

великими гравцями на ринку.  

 Інтернет маркетинг - це сукупність заходів, спрямованих на 

підвищення рейтингу інтернет ресурсу в мережі, збільшення 

відвідуваності і, як наслідок, залучення нових клієнтів і зростання 

компанії. Це також і розробка дизайну та наповнення сайту, з 

урахуванням потреб клієнтів і структури попиту. Своєчасні зміни і 

доповнення інформації на сайті. Проведення опитувань і 

голосувань, підтримка спілкування з користувачами і швидка 

реакція на зміну тенденцій користувальницьких думок[1;2]. 

Реклама в Інтернеті більш конкурентоспроможна ніж інші види 

комунікаційних зв’язків. Реклама в Інтернеті – це ряд заходів із 

просування інтернет-ресурсу або продукту у глобальній мережі і 

включає в себе такий арсенал інструментів:  

- контент-маркетинг; 

- SEO маркетинг; 

- контекстна реклама; 
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- медійна реклама; 

- тізерна реклама; 

- е-mail маркетинг. 

Застосування Інтернет-маркетингу може стати дієвим рішенням 

для підприємств, які бажають збільшити коло своїх клієнтів яким 

вони реалізують свою продукцію.  

 

Список використаних джерел: 

1. Бабіч А.Д., Хамініч С.Ю., Сокол П.М. Підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств на засадах 

використання технологій Інтернет-маркетингу // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Економіка 

і менеджмент 2019:перспективи інтеграції та інноваційного 

розвитку»/httр://www/confcontact.com  

2.  Бабіч А.Д., Хамініч С.Ю., Сокол П.М. Digital - маркетинг як 

сучасний засіб просування товарів та послуг // Науково-

виробничий журнал «Держава та регіони» вип. 6 (111)- 2019 р. – 

С.196-200. 

  



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 23 

 

УДК 65.015:351 

Баценко Л.М. 

 к.е.н., доцент кафедри менеджменту,  

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

СУЧАСНА ОСВІТА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ: 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ  

 

Люди, що належать до різних культур, можуть мати загальні 

кінцеві цілі, але різні думки про способи їх досягнення. Часто з цієї 

причини поведінка одних може здаватися нераціональною і 

неадекватною, що може призвести до конфліктів та непорозумінь. 

З одного боку, збільшення частки виробництва нематеріальних 

благ (послуг, інформаційних продуктів, освіти), властиве економіці 

всіх розвинених країн в сучасному «суспільстві знань», також 

вимагає застосування-міжкультурних технологій. Третинний 

сектор більш інших вимагає менеджменту, що спирається на 

знання культурних особливостей як виробника, так і споживача. 

З іншого боку, глобалізація ринку, вихід підприємств на світову 

арену, залучення організацій в міжнародні операції вимагає 

сьогодні від менеджерів відмінних знань і навичок міжкультурної 

комунікації. Їх діяльність також пов'язана із здійсненням стратегії 

взаємодії з особами і фірмами, чия поведінка може визначатися 

іншими культурними пріоритетами.  

Міжкультурна комунікація здійснюється, якщо відправник і 

одержувач повідомлення належать до різних культур, якщо 

учасники комунікації усвідомлюють культурні відмінності один 

одного. По суті міжкультурна комунікація - це завжди 

міжперсональна комунікація в спеціальному контексті, коли один 

учасник виявляє культурну відмінність іншого. 

Щоб стати багатогранно культурним менеджером, необхідно 

вміти будувати відносини з представниками найрізноманітніших 

культур. Це вміння - міжкультурна комунікація - важливо і тому, 

що в великих організаціях на керівні пости часто вважають за 
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краще брати людей з досвідом роботи за кордоном. 

 

Також менеджеру, щоб бути компетентним у веденні 

переговорів і укладенні міжнародних угод, необхідно визнавати і 

поважати інші культурні цінності, виявляючи інтерес до них. 

Робота менеджерів, які співпрацюють з закордонними 

компаніями, пов'язана з наступними завданнями: 

-формування політики, стратегії і тактики зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 

-формування стратегічних та оперативних цілей; 

-аналіз, оцінка і прогноз ефективної виробничої, рекламної і 

збутової діяльності, пов'язаної із зовнішнім ринком і здійсненням 

маркетингу зовнішньоекономічної діяльності; 

-використання інвестиційних проектів із зарубіжними 

партнерами. 

Щоб стати багатогранно культурним керівником, необхідно 

засвоїти один ключовий момент - почуття культури, тобто вміння і 

бажання зрозуміти причини, за якими представник іншої культури 

надходить саме так, а не інакше [1]. 

Менеджер зможе розвинути в собі почуття культури, якщо 

зрозуміє деякі нюанси в традиціях, які допоможуть вибудувати 

більш близькі стосунки з людьми, що мають культурне коріння, 

відмінні від його власних [2]. 

Тільки завдяки навичкам міжкультурної комунікації, менеджер 

може досягти успіху на міжнародному рівні, освоїти іноземний 

ринок, орієнтуватися в нововведеннях зарубіжних країн, 

співпрацювати з іноземними компаніями. 

В сучасних умовах освітній процес все більше зміщується в 

комунікативну сферу, до якої можна віднести Інтернет, 

супутникове телебачення, відео-технології, а також освітню 

мобільність, тобто можливість продовжувати навчання в різних 

країнах світу, виходячи з власних інтересів, здібностей, мотивації. 

Сучасна освіта повинна полягати не просто в трансляції знань, а у 

формуванні культури студента, творчої свідомості, 

випереджаючого мислення, здатного вирішувати складні проблеми 
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в будь-яких ситуаціях. Вузькопрофесійні знання фахівців 

застарівають протягом 5-7 років. Тому потреба в самонавчанні, 

перекваліфікації стає одним з найважливіших умов адаптації 

студента-менеджера в сучасному світі. 

У майбутнього менеджера, який буде пов'язаний з роботою 

іноземних компаній, існує ряд факторів, які впливають на якість 

його освіти. Їх можна визначити як: гнучкість і мобільність в 

обліку потреб ринку, інформаційна відкритість, динамічність в 

оновленні змісту освіти, широке застосування новітніх технологій, 

навчання в умовах реального виробництва. Для того, щоб 

працівник зовнішньоекономічної діяльності міг працювати в 

полікультурному світовому просторі, він повинен володіти 

навичками спілкування з іноземцями та орієнтування в інших 

країнах. Велике значення в розвитку міжкультурних 

комунікативних навичок у студентів мають міжнародні програми 

освітніх і культурних обмінів, які заохочують студентів до 

міжнародних контактів і співпраці. 

Сучасне суспільство інтенсивно освоює багаторівневий простір 

міжнародних відносин, в силу чого актуалізується потреба в знанні 

етносоціальних особливостей поведінки і навичках ефективної 

міжкультурної комунікації. 

 

Список використаних джерел: 

1. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в 

контексте диалога культур и цивилизации / В.В. Сафонова – 

Воронеж: Истоки, 1996.– 189 с. 

2. Юдина О.В. Система упражнений для обучения будущих 

менеджеров межкультурного общения немецким языком // 

Иностранные языки. – 2009. – № 2. – С. 35-39. 

  



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 26 

 

УДК 334.012                                             

                       Борис В.М. 

викладач вищої категорії, методист, 

Стрийського фахового коледжу ЛНАУ,  м. Стрий 

 

  ПІДПРИЄМНИЦТВО У БІЗНЕСІ   

 

У сучасних європейських країнах малий та середній бізнес є 

запорукою стабільного розвитку економіки. Така форма 

підприємництва не вимагає великих стартових інвестицій, гарантує 

високу швидкість обороту ресурсів, задовольняє суттєву частину 

попиту на товари та послуги масового споживання. Саме без 

якісного розвитку сегменту малого та середнього бізнесу, який 

завдяки гнучкості та адаптивності має значно вищий потенціал 

щодо подолання економічної кризи, неможливе підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Бізнес-середовище це складна і багатовимірна система, тому 

дуже важко дати його чітке визначення, яке змогло б повністю 

охопити визначення сутності бізнес-середовища [3, с. 32]. 

У господарській практиці поняття «підприємництво» і «бізнес» 

зазвичай ототожнюються. Але це лише зовнішня проява. Бізнес 

охоплює відносини, які виникають між усіма учасниками ринкової 

економіки та приводить в дію не тільки підприємців, але і 

споживачів, найманих робітників, державні структури. Бізнес – 

поняття більш широке, ніж поняття підприємництво. Це 

обумовлено двома основними обставинами. По-перше, бізнес 

охоплює більший спектр видів діяльності шляхом проведення як 

одноразових, так і постійних бізнес-операцій. Підприємництво 

здійснюється тільки у видах діяльності, дозволенних 

законодавством України. Підприємець – той, хто пройшов 

процедуру державної реєстрації у місцевих органах влади, набув 

певного статусу, має ліцензію, сплачує податки, веде облік та 

документацію. По-друге, кількість учасників у бізнесі більша, ніж 

кількість офіційно зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності. Тобто підприємництво є категорією бізнесу. Наприклад, 
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бізнес як система господарювання – це ділові відносини між 

людьми або учасниками справ. Ділові відносини – це вираження 

виробничих відносин. Діяльність будь-якого суб’єкта 

господарського процесу є його «діло». Обмін діяльністю та її 

результатами – це обмін ділами або ділова угода. Учасники ділових 

угод є ділові люди – бізнесмени. 

Бізнес можна розглядати як засіб функціонування підприємства 

у ринковому середовищі. Бізнес – (англ. business – справа, 

комерційна діяльність) – будь-який вид економічної діяльності з 

метою отримання прибутку. У бізнесі не обов’язкове безпосереднє 

керівництво, можлива тільки форма участі (наприклад, через деякі 

засоби, гроші тощо). Ось чому служба у державних установах, 

робота за наймами у компанії не є бізнесом, але володіння акціями 

компанії або робота на власному підприємстві – це бізнес. 

До основних причин, що стримують розвиток МСП відносять 

такі:1)існування корупційної практики при взаємодії з публічними 

органами влади різних рівнів;  2)обмеженість доступу до 

кредитних та інших фінансових ресурсів; 3)неможливість  

здійснювати  господарську  діяльність повністю прозоро та 

легально; 4)надмірний податковий тиск (у т. ч. адміністративний 

тиск з боку податкових органів); 5)домінування на 

загальнодержавному рівні інтересів великого бізнесу; 6)брак дієвої 

державної підтримки МСП; 7)незадовільне  забезпечення  

комунікаційної,  інформаційної,  консультативної  сфери  

підприємницької діяльності; 8) небажання   впровадження   

сучасних  технологій  ведення  бізнесу  за  відсутності  стимулів  

МСП  до  виробничої  діяльності  та  застосування  інноваційних 

технологій; 9)недосконала  система  підготовки  та  перепідготовки  

кадрів  для  суб’єктів  малого і середнього підприємництва; 10) 

низька ділова культура, недостатній рівень правової обізнаності [2, 

с. 3]. 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку[1, 
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глава 4, стаття 42]. Підприємництво постає як підприємницький 

бізнес і залучає тільки свого суб'єкта, а не всіх учасників ринку. 

Суб'єктами підприємницького бізнесу є підприємці (юридичні і 

фізичні особи), діловий інтерес яких полягає в одержання прибутку 

через виробництво і реалізацію, виконання робіт і послуг. Види 

підприємницької діяльності залежать від форм власності й 

організаційних форм. Від звичайного господарника підприємця 

відрізняє постійний пошук нових способів комбінації ресурсів. 

Характерні ознаки підприємництва – господарський ризик і 

відповідальність, високий ступінь діловитості і динамізму, уміння 

боротися. Підприємництво і бізнес розрізняються між собою в 

теоретичному плані. Бізнес без підприємництва не існує. 

Підприємництво – не тільки елемент систему бізнесу, але і фактор 

його розвитку.  

Можна зробити висновок, що мале підприємництво  є  

невід’ємною  часткою  ринкової  економічної системи, без чого 

така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки 

розвиватися, а  й  існувати.  Сучасне  бізнес-середовище  малого  та  

серед-нього  підприємництва  в  Україні  знаходиться  у  

негативному  стані,  що  свідчить  про  неконкурентоспроможність  

підприємств  малого  та  середнього  бізнесу. 

Держава у 2021р. обіцяє дещо пом’якшити податковий тиск на 

підприємців та зменшити кількість звітності, зокрема нарахування 

ЄСВ має подаватися у складі звітності з ПДФО. Тобто змін  зазнає і  

декларація про майновий стан і доходи, а також розрахунок Ф. 

№1ДФ - для подання податковими агентами.  
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  

 

Конкурентоспроможність – ринкова категорія, що має 

динамічний, мінливий характер. Так, при незмінних якісних 

характеристиках товару, його конкурентоспроможність може 

змінюватися в широких межах залежно від кон'юнктури ринку, дій 

конкурентів, зміни цін, рекламних заходів. Аналіз 

конкурентоспроможності допускає вивчення чинників впливу на 

відношення покупців до підприємства та його продукції і як 

результат — зміна частки продукції підприємства на ринку. 

Кадирус І. Г. усі чинники впливу на конкурентоспроможності 

підприємства розділила на зовнішні й внутрішні [3].  

 Під зовнішніми факторами розуміють сукупність 

суб’єктів  господарювання, економічних, суспільних і природних 

умов, національних і міждержавних інституціональних структур та 

інших зовнішніх умов і чинників, що діють у глобальному оточенні 

та здійснюють вплив або можуть вплинути на функціонування 

підприємства. 

Внутрішні чинники – це контрольовані фактори діяльності 

підприємства. До них, на думку науковця [3], належать: 

1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства 

(організаційна та виробнича структури управління, професійний та 

кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.). 

2. Система технологічного оснащення. Оновлення обладнання 

та технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні.   

3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, 

комплектність її перероблення та величина відходів суттєво 

впливають на конкурентоспроможність підприємства. 
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4. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію. 

Підприємство намагається здійснити ефективний збут за рахунок 

реалізації продукції, що користується попитом на ринку, 

стимулювання збільшення об’ємів продаж, розширення ринків 

збуту.   

Аналізування літературних джерел дає підстави вважати, що  до 

основних чинників, які мають найбільший вплив на 

конкурентоспроможність фермерських господарств належать: 

витрати на виробництво і реалізацію, спеціалізація фермерського 

господарства, рівень інвестування технологій, ринкова частка 

фермерського господарства чи фермерського укладу загалом, 

рентабельність виробництва, матеріально-технічне забезпечення 

фермерства [1, 2].  

Чинники – це ті явища і процеси виробничо-господарської 

діяльності фермерських господарств, які спричиняють до зміни 

абсолютної і відносної величини витрат на виробництво і, як 

наслідок, мають вплив на зміну рівня конкурентоспроможності 

самого господарства і фермерства загалом як організаційно-

правової орми господарювання у сільському господарстві. Вони 

можуть впливати як у бік підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, так і у бік зменшення. Але наявності самих чинників 

недостатньо для забезпечення конкурентоспроможності. Здобуття 

конкурентної переваги на основі чинників залежить від того, 

наскільки ефективно вони застосовуються. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сучасні організації є складними відкритими системами з 

нелінійними функціями розвитку таких підсистем, як виробництво, 

фінанси, маркетинг, збут, управління персоналом, дослідження і 

розробки тощо.  

Ефективна система - та система, яка дає найкращий результат 

при мінімальному рівні витрат на її підтримку і розвиток. 

Найкращий результат можливий при оптимальній організації 

системи, коли кожен елемент в повній мірі виконує свої функції і 

завдання, коли всі процеси налагоджені і нормально функціонують. 

Результат діяльності системи менеджменту організації - 

управлінське рішення, яке розуміється як підготовка сукупності 

оцінок і висновків про поточний і майбутній стан об’єкта 

управління і прийняття уповноваженою особою остаточного і 

обов’язкового для виконання рішення про керуючі дії на об’єкт 

управління.  

Професійний менеджмент є ключовим чинником успішності 

сучасної організації. Професійний менеджмент – це менеджмент, 

здійснюваний професіоналом, яким можна вважати керівника з 

лідерськими особистісними якостями, емпатією та почуттям 

соціальної відповідальності.  

В сучасних організаціях ефективність менеджменту залежить не 

тільки від лідера, а й від наявності команди однодумців-

послідовників, ступеня зрілості команди, рівня організаційної 
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культури. Проте нерідко можна спостерігати, як в організації 

затверджуються одні правила і процедури, а дійсними є або інші, 

або ті ж правила, але в стані, що має серйозні відмінності від тих, 

що прийняті до дії. Деякі керівники створюють навколо себе 

подобу системи управління у вигляді безлічі фахівців і 

нижчестоящих менеджерів; проводяться збори, пишуться 

протоколи. Але проблеми не аналізуються, рішення не 

обмірковуються, оскільки вирішальний голос має лише одна особа, 

яка прислухається лише до своєї думки. Такий підхід 

неприйнятний в процесі управління сучасними організаціями, але, 

на жаль, спостерігається в ряді вітчизняних організацій. 

Вичерпання техніко-економічних резервів підвищення 

ефективності менеджменту організацій привело увагу сучасних 

дослідників до ролі в бізнесі психосоціальних явищ, таких як 

комунікації, лідерство, авторитет, харизма, до актуалізації етичних 

питань. Стратегічна спрямованість сучасних організацій, їх 

намагання зайняти ринкову позицію «всерйоз та надовго» іде в 

розріз із поняттями обману клієнтів, отримання прибутку будь-

якою ціною. 

Якість і ефективність системи менеджменту організації 

визначається не лише наявністю досвідченого і кваліфікованого 

управлінського персоналу. Досвід і знання персоналу - критично 

важливий ресурс, який, однак, може використовуватися з малим 

ступенем ефективності.  

На сьогодні відсутня комплексна методика оцінки ефективності 

менеджменту сучасної організації через множинність підходів до 

визначення ключових факторів, що впливають на таку 

ефективність [1]. Розробка та апробація «універсального» 

(адаптивного) підходу оцінки ефективності менеджменту 

організації є складним завданням, і чим більше господарюючий 

суб’єкт є відкритою і складною системою, тим завдання стає 

складніше розв’язати [2, с. 8]. 

Існують різні підходи, що використовують трудові, вартісні, 

інформаційні, технічні показники [1].  Джерелами і ключовими 
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факторами ефективності системи менеджменту організації 

виступають наступні: 

– висока якість зворотного зв’язку; 

– функціональна повнота і організаційна злагодженість 

управлінських бізнес-процесів [3, с. 104]; 

– ефективність управлінських рішень; 

– передбачення кризових ситуацій в об’єкті управління; 

– дослідження нових можливостей розвитку об’єкта управління [4, с. 

199]. 

Повноцінна побудова системи менеджменту організації 

виступає в сучасних умовах джерелом довгострокового успіху. 

Тому в організації критично важливо правильно вибудувати 

реалізацію всіх функцій системи менеджменту на всіх рівнях 

організаційної ієрархії і, перш за все, необхідно чітко розуміти, що 

являє собою система менеджменту організації. 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Ключовим питанням податкової політики України в сучасних 

умовах є формування податкової системи, орієнтованої на 

економічне зростання. Збалансований рівень податкового 

навантаження є серйозним і чи не ключовим фактором 

забезпечення належної динаміки практичної активності й 

зростання виробництва та економіки в Україні. 

Формування оптимального взаємозв’язку між державою й 

суб’єктами оподаткування забезпечується через збалансування 

податкового навантаження як на фізичних, так і на юридичних осіб 

[4, c. 44]. 

Податкове навантаження є наслідком податкової політики 

держави та якісною характеристикою будь-якої системи 

оподаткування. Воно реалізується на таких чотирьох рівнях: 1) 

податковий тиск безпосередньо податкових важелів; 2) податковий 

тиск усієї сукупності податків; 3) використання механізму пільг 

платниками, надання пільгових кредитів, дотацій, при цьому 

податковий тиск переміщується з одних платників податків на 

інших; 4) використання податкових технологій, за яких 

посилюється податковий тиск на платника податку (наприклад, 

авансовані платежі, які передбачають сплату податку платником до 

моменту отримання результатів його господарської діяльності) [1, 

c. 104]. 

Щоб у державний бюджет здійснювалися регулярні і стабільні 

надходження, держава має здійснювати раціональну політику 

податкового навантаження. Така політика полягає в помірному 

регулюванні податкових ставок, залежно від суб’єкта 
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господарювання, держава може збільшувати або зменшувати 

обсяги податкових пільг, що, у свою чергу, дасть можливість 

збільшити кількість платників податків, а відтак збільшити й обсяг 

бюджетних коштів держави. 

Податкове навантаження відіграє важливу роль і в діяльності 

будь-яких підприємств, які діють на території держави та є 

суб’єктами оподаткування. Виключно від його розміру залежить 

здатність указаних суб’єктів господарювання розширювати своє 

виробництво, тим самим примножувати власний прибуток або 

вкладати інвестиції, що теж не менш важливо як для підприємств, 

так і для держави загалом. 

Зниження рівня податкового навантаження на вітчизняних 

суб’єктів підприємництва сприятиме позитивним зрушенням у всіх 

сферах державного управління, підвищенню платоспроможного 

попиту, покращанню інвестиційного клімату, збільшенню 

масштабів діяльності й доходів платників податків, що, у свою 

чергу, призведе до збільшення ВВП та розширення податкової 

бази. [3, c. 215]. 

Статистика по структурі податкових систем 80 країн світу є в 

роботі експертів міжнародної організації економічного 

співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн світу, більшість 

з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП і 

розглядаються як розвинені. ОЕСР також активно співпрацює з 

державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), 

у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо. В  

Україні у 2019 р. майже три чверті усіх податкових надходжень до 

зведеного бюджету зібрано через три податки (ПДФО - 23,3%, 

ПДВ - майже 38, акцизний податок - 12,8%).  

Податкове навантаження має величезне значення для економіки 

і полягає у тому, що [2, с.760]: – цей показник використовується 

при порівнянні з відповідним показником інших країн, за 

результатами якого приймається рішення про проведення певних 

реформ в оподаткуванні; – кількісна оцінка податкового 

навантаження активно використовується державою в розробці 

відповідної політики. При введенні нових податків, зміні їх ставок, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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внесення змін до податкові пільги держава проводить постійний 

моніторинг результатів, вносить зміни, у разі виникнення 

негативного впливу на економіку уряд повинен відреагувати 

відповідним чином; – цей показник може бути використаний як 

індикатор поведінки суб’єктів господарювання. Саме від його 

величини залежить здатність підприємства розширювати своє 

виробництво або вкладати інвестиції; – на загальнодержавному 

рівні податкове навантаження використовується для соціальної 

політики держави.  

Отже, роль податкового навантаження як особливого складника 

податкової політики України є очевидною й полягає в тому, що 

саме податкове навантаження виступає безпосереднім об’єктом 

управління податками в державі, крім цього, воно є об’єктом 

теоретичного дослідження впливу податків на достаток їх 

платників. Значимість податкового навантаження полягає ще й у 

тому, що саме ця категорія за ефективної податкової політики 

держави забезпечує стабільні й достатні надходження в Державний 

бюджет України, створює стимули до активної підприємницької 

діяльності, а відтак і розвитку національної економіки загалом.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

 

Нині діяльність підприємств пов’язана з необхідністю 

забезпечення їх конкурентоспроможності на основі впровадження 

нової техніки, використання новітніх технологій виробництва. 

Інноваційний розвиток висуває нові вимоги до якості персоналу 

підприємств, зокрема щодо професійної компетентності, 

мобільності, готовності до професійного розвитку. Персонал 

підприємства розглядається як його основний стратегічний ресурс, 

що зумовлює необхідність формування відповідних принципів і 

методів управління. Стратегічне управління підприємством дає 

змогу узагальнити і вирішити цілий ряд питань адаптації 

працівників до зовнішніх умов, враховуючи при цьому 

особистісний фактор. Система управління та розвитку персоналу в 

організації має бути гнучкою, здатною змінювати методи, форми і 

зміст згідно з потребами підприємства. Тому все більше керівників 

переконані в тому, що конкурентною перевагою підприємства, 

передусім, є його персонал. Саме знання, рівень підготовки та 

кваліфікації, особливості організації роботи, постійний розвиток і 

стимулювання персоналу можуть стати перевагою, яка недосяжна 

для конкурентів. 

Стратегічне управління персоналом дозволяє вирішувати 

наступні задачі: 

1) забезпечення підприємства необхідними людськими 

ресурсами у відповідності до його стратегії; 

2) формування внутрішнього середовища підприємства таким 

чином, що внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтири, 
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пріоритети у потребах створюють умови та стимулюють 

відтворення та реалізацію людських ресурсів та власне 

стратегічного управління; 

3) здатність усунення протиріч в питаннях централізації-

децентралізації управління персоналом [4]. 

Виконання завдань стратегічного управління персоналом 

залежить не тільки від досконалості їх розробки вищим 

керівництвом підприємства, але й від втілення стратегії 

виконавцями. 

Найчастіше стратегічне управління персоналом розглядається в 

контексті питань, що стосуються стратегії підприємства і його 

стратегічного менеджменту. Зокрема, в літературі відзначається, 

що стратегія управління людськими ресурсами має бути 

інтегрована з корпоративною та конкурентною стратегіями 

організації. Стратегія дає можливість організації підсумовувати тип 

або типи трудових ресурсів, необхідних для її майбутнього успіху, 

складати плани розвитку персоналу, визначати основні «двигуни 

управління» (мінімальні витрати, кращі послуги), а також типи 

систем управління людськими ресурсами, процесів, послуг і 

процедур, необхідних для цілей організації [3, с. 192]. 

Формування, розвиток та використання є основними функціями 

управління персоналом. Виходячи з вищесказаного, стратегічне 

управління персоналом – це сукупність цілеспрямованих дій, які 

забезпечують формування та розвиток конкурентоспроможного 

кадрового потенціалу, його ефективне використання за умови 

своєчасного й адекватного реагування на зміни середовища, що 

сприяє формуванню на підприємстві ключових факторів успіху.  

Стратегічне управління персоналом повинне ґрунтуватися на 

принципах системного підходу, що дасть змогу розглядати його як 

систему, яка складається з сукупності складових взаємозалежних та 

взаємодіючих підсистем (постановка завдань, планування, 

контроль, оцінка), та означає ув’язування конкретних рішень у 

межах підсистем з урахуванням їх впливу на всю систему загалом, 

аналіз і прийняття рішень щодо персоналу з урахуванням 

зовнішнього, внутрішнього середовища та загального напряму 
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розвитку підприємства.  

Процес стратегічного управління персоналом підприємства 

складається з трьох основних етапів: стратегічне планування 

персоналом; стратегічна організація персоналу; стратегічний 

контроль персоналу [5].  

Оскільки сам процес розробки та реалізації стратегії управління 

персоналом відбувається у межах системи, у якій реалізується весь 

комплекс його функцій, то доцільно виокремити її складові 

елементи – підсистеми: планування персоналу (складання планів та 

розробка прогнозів щодо якісної й кількісної потреби у персоналі; 

вибір методів розрахунку кількісної потреби у працівниках; 

розробка системи автоматизованого управління персоналом); 

підбір та найм персоналу (аналіз інформації щодо кваліфікації 

персоналу; розробка посадових інструкцій; здійснення його 

відбору та оцінки; формування й комплектування кваліфікованого 

штату); профорієнтація та адаптація персоналу (постійна робота з 

персоналом; створення належних умов праці та розвитку 

працівників; ознайомлення із системою цінностей підприємства); 

оцінка й атестація персоналу (розробка ефективних методів, 

критеріїв і принципів оцінки персоналу; оцінка, проведення 

атестації; оцінка результатів діяльності персоналу); формування 

кадрового потенціалу (аналіз якісного складу управлінського 

персоналу; організація постійної роботи з молодими спеціалістами; 

розробка науково-практичних основ підбору та розстановки 

керівних кадрів); мотивація персоналу (розробка ефективної 

системи мотивації, постійний аналіз потреб працівників; 

удосконалення форм матеріального й морального стимулювання 

персоналу); розвиток персоналу (підготовка та контроль за 

реалізацією процесу навчання, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів; сприяння самовираженню та саморозвитку 

працівників); управління плинністю кадрів (розробка процедур 

підвищення, пониження, переводу й звільнення працівників); 

соціальний розвиток та організаційна культура (організація 

громадського харчування; забезпечення охорони здоров'я та 

відпочинку; медичного й житлово-побутового обслуговування; 
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розвиток організаційної культури; соціальне страхування) [1]. 

Найважливішим етапом стратегічного управління персоналом є 

стратегічне планування, оскільки саме на цьому етапі 

встановлюються цільові орієнтири у сфері управління на 

довгостроковий період, формується кадрова стратегія 

підприємства, організаційне забезпечення досягнення 

встановлених цілей. Специфічною особливістю управління 

персоналом є його здатність одночасно виступати об'єктом і 

суб'єктом управління.Об'єднуючись із стратегічними технологіями, 

планування потреб у персоналі, відбір, оцінка, навчання 

виступають як складові стратегії управління персоналом, 

набувають цільову спрямованість на досягнення стратегічних цілей 

розвитку підприємства. 

Поточне планування конкретизує показники довгострокового та 

перспективного планування з кадрами та відображає проблеми 

комплектування структурних підрозділів необхідними 

працівниками, їх розстановки, навчання, оцінки діяльності, 

підвищення кваліфікації, контролю раціонального використання 

робочого часу та інше. Крім того, стратегічний план включає 

конкретні завдання та заходи щодо виконання стратегії, терміни їх 

проведення та відповідальних виконавців по кожному із завдань, 

обсяг необхідних ресурсів (фінансових, матеріальних, 

інформаційних та ін.). 

Реалізація стратегічного управління персоналом здійснюється 

через розробку персонал-стратегії. Об’єктом даної стратегії є 

фізичні особи, які мають трудові відносини з підприємством-

роботодавцем, характеризуються певними якісними і кількісними 

характеристиками, що визначають їхню здатність до діяльності в 

інтересах підприємства. Суб’єктом персонал-стратегії є система 

органів управління, що включає служби управління персоналом, 

структурних підрозділів підприємства, об’єднаних за принципом 

функціонального підпорядкування та лінійних керівників на всіх 

рівнях управління. 

Стратегія управління персоналом – одна з функціональних 

стратегій підприємства, що забезпечує: формування й 
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використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах 

господарювання; підготовку персоналу до відповідної професійної 

діяльності, належну оцінку і розвиток персоналу; формування 

набір та необхідних категорій персоналу; створення безпечних 

умов праці і соціальну захищеність. 

Важливою складовою стратегічного управління персоналом є 

кадрова політика. Суттю кадрової політики підприємства є робота з 

персоналом, що відповідає концепції розвитку даного 

підприємства. Ціль кадрової політики – забезпечення оптимального 

балансу збереження і оновлення кадрів у відповідності з потребами 

підприємства і станом ринку праці [2]. Ідеологія кадрової роботи 

повинна бути відображена у вигляді документу, який передбачає 

набір етичних норм щодо роботи з персоналом, і реалізовуватись 

усіма керівниками структурних підрозділів підприємства.  

Організаційний підхід до формування кадрового потенціалу дає 

змогу: юридично і документально оформити кадровий резерв, що 

дасть додаткові можливості кар’єрного росту працівників; 

зменшити вплив суб’єктивного фактору при підборі кадрів; 

дозволить новим працівникам швидше адаптуватися до 

особливостей роботи на конкретному підприємстві; активізувати 

маркетингові дослідження кадрового потенціалу ринку, що приведе 

до зменшення дефіциту кадрів певної кваліфікації та плинності 

кадрів; забезпечити нормативне закріплення кадрової політики 

підприємства. 

Для вирішення цих проблем кадровий потенціал підприємства 

повинен формуватися за функціональною та організаційною 

ознакою. Він передбачає проведення реінжинірингу функцій 

кадрової служби підприємства, юридичного оформлення кадрового 

резерву, створення організаційної культури і розробку єдиної 

програми стратегічного розвитку кадрового потенціалу 

підприємства. 

Отже, стратегічне управління персоналом підприємства – це 

багатогранний процес, здійснення якого дозволить забезпечити 

підприємство висококваліфікованими та конкурентоспроможними 

працівниками, створити умови для більш повного розкриття їх 
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потенціалу та ефективного його використання, забезпечити умови 

для продуктивної праці, мотивації, розвитку всіх працівників, 

збалансувати інтереси підприємства та працівників, що, в свою 

чергу, дозволить об’єднати всю кадрову роботу для реалізації 

конкурентної стратегії підприємства, істотно підвищити 

ефективність господарювання та досягти конкурентних переваг. 

Розробка і реалізація стратегії управління персоналом повинна 

враховувати напрямки змін і здійснюватися з використанням нових 

управлінських технологій, а саме розробки програм формування 

компетенцій реалізації стратегії підприємства, відповідних 

організаційних змін і формування системи мотивації у 

відповідністю з визначеною стратегією. Успішна реалізація 

персонал-стратегії значною мірою визначається здатністю 

персоналу до продуктивної та творчої праці, інтелектуального 

розвитку, генерування нових ідей, здобуття нових знань та 

вироблення навичок, що у сукупності становить кадровий 

потенціал підприємства. 
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СТРАТЕГІЯ МИСЛЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Стратегією управління персоналом розглядають, О. Граждан, 

Л. Довгань, В. Ковалів, О. Пащенко, Л. Петришин, О. Сардак, 

Ю. Маковей, Д. Мамотенко, О. Хитра, з різних позицій 

специфічного набору основних принципів, правил і цілей роботи з 

персоналом. Актуальність стратегічного управління персоналом в 

сучасних умовах є головнвним ресурсом, який спроможний 

забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі. 

Керівники повинені постійно забезпечувати більш ефективне 

використання ресурсів (кадрових, матеріальних, фінансових, 

інформаційних та інших), ніж його прямі конкуренти на ринку 

товарів і непрямі на ринках цих ресурсів і інвестицій. 

Стратегія дає можливість організації підсумовувати тип або 

типи трудових ресурсів, необхідних для її майбутнього успіху, 

складати плани розвитку персоналу, визначати основні «двигуни 

управління» (мінімальні витрати, кращі послуги), а також типи 

систем управління людськими ресурсами, процесів, послуг і 

процедур, необхідних для цілей організації [1]. 

Стратегічне управління персоналом — такий розвиток і 

функціонування даної системи, який орієнтується на стратегію 

власної еволюції і має на меті досягнення не лише організаційних, 

але і власних внутрішньосистемних стратегічних завдань і 

напрямів. А стратегія управління персоналом — орієнтири та 

методи їх досягнення на певному етапі функціонування або 

розвитку системи, а також з урахуванням специфіки подальших 

етапів і прогнозованих станів.  

Кадрова стратегія організації є довгостроковим документом, 

розрахованим як мінімум на довгий період, і є сукупністю 
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основних підходів організації до розробки системи впливу на 

персонал для реалізації виробленої стратегії розвитку організації. 

Стратегія управління персоналом є складовою частиною загальної 

стратегії організації і служить одним з інструментів реалізації її 

місії та декларованих цілей. 

Стратегія управління персоналом є розробленою керівництвом, 

якісно визначених напрямів дій, необхідних для досягнення 

довготривалих завдань зі створення високопрофесійного, 

відповідального і здруженого колективу, що враховують 

стратегічні завдання організації та її ресурсні можливості. 

Традиційні цінності, виконання зобов’язань, дотримання 

інструкцій (дисципліна, відповідальність і старанність, виконання 

обов’язків) все більш нагальними стають потреби людини у 

саморозвитку й самореалізації, замінюються на креативність, 

автономію, «робота з викликом».  

Підвищується інтерес працівників до цікавої, різнобічної та 

відповідальної діяльності. Відповідно до цього ставлення 

роботодавця до потреб персоналу трансформується. Персонал 

пристосовується до мінливих поглядів працівників на характер і 

умови зайнятості, професійне зростання й мотивацію. 

Отже, наявність стратегії управління персоналом означає, що: - 

залучення працівників, їх використання та розвиток здійснюються 

не стихійно, а цілеспрямовано і продумано, відповідно до завдань 

та довгострокових цілей розвитку організації; - керівники 

відповідають за розробку, реалізацію та оцінку довгострокових 

цілей в управління персоналом; - повинен існувати взаємозв’язок 

між довготерміновими цілями управління персоналом та 

стратегією розвитку організації в цілому і її компонентами. 

Стратегічне мислення в управлінні персоналом є програмою 

розвитку персоналу підприємства, а також і прийняттям рішень, які 

розраховані на перспективу. Це також комплекс процесів, явищ і 

характеристик, що відображають пріоритетність цілей і динаміки 

зростання, своєчасність дій, передбачення, аналіз наслідків 

управляючих дій та інновацій. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

З кожним роком виробництво органічної сільськогосподарської 

продукції набуває все більшої популярності. На таку динаміку 

впливає ряд чинників, зокрема: збереження родючості ґрунтів; 

забезпечення населення здоровою їжею; уникнення 

забруднення середовища пестицидами та різними хімікатами. 
Все більша кількість сільськогосподарських виробників 

переходять на органічну продукцію через можливість мінімізації 

витрат, а також лояльне відношення держави до органічних 

товарів. Проте в Україні розвиток даного напрямку здійснюється не 

досить динамічно.  

Способи стимулювання органічного сільськогосподарського 

виробництва в Україні та закордоном значно різняться. Зокрема в 

Україні 5 листопада 2020 року були внесені зміни до Закону 

України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», так, за проханням Федерації органічного руху України, 

до внесених змін також були включені такі напрямки: державна 

підтримка виробників сільськогосподарської органічної 

продукції за допомогою бюджетних субсидій ( у розрахунку 

на одиницю оброблювальних сільськогосподарських угідь 

або ж на одну голову великої рогатої худоби); відшкодування 

витрат на проведення сертифікації органічного виробництва 

до 30%; відшкодування 30% витрат на купівлю дозволених 

для використання засобів захисту рослин,  а також добрив. [1] 
У зарубіжних країнах, де органічне виробництво є досить 
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популярним, підтримка виробників здійснюється не лише 

державою. Зокрема, у 2016 році у Люксембурзі була створена 

перша у світі «зелена» біржа. Метою LGX є розміщення компаній, 

що хочуть інвестувати власні кошти в екологічний напрямок, 

зокрема у проекти, а також органічне виробництво. Зокрема, за 12 

місяців дана біржа мала на рахунку облігації на суму 63 млрд. євро, 

а серед основних інвесторів є такі відомі клієнти як Міжнародна 

Фінансова Корпорація, Банк розвитку Японії, Європейський банк 

реконструкції та розвитку та інші. [2,с.4] 

 У березні 2019 року в Англії була створена нова служба 

підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції. 

Її діяльність полягає в консультуванні та допомозі виробників 

органічної продукції, а її послуги є безкоштовними. За словами 

директора Abacus Agriculture, основною метою даної служби це 

спонукання та залучення фермерів до органічного виробництва. 

[3,с.12] 

У Латвії все більшої популярності набувають інвестиції до 

органічного виробництва. У 2019  році компанія Dobeles 

Dzirnavnieks оприлюднила інформацію про запуск власного 

проекту, в який інвестує близько 30 млн. євро до інфраструктури 

переробки зерна. Так, директор компанії планує до 2026 року 

збільшити власну частку органічного зерна в Латвії від 3% до 10%. 

[4,с.14] 

Задля збільшення популярності органічного 

сільськогосподарського виробництва варто сприяти обізнаності 

населення щодо переваг органічного виробництва. [2,с.12] 

Зокрема, така діяльність уже здійснюється на Полтавщині. Так, 

Полтавський обласний центр зайнятості, за допомогою 

міжнародної технічної допомоги, створив власний Проект з 

підтримки та розвитку виробництва органічної та якісної 

натуральної продукції. Метою даного проекту є збільшення 

зайнятості сільського населення, збільшення кількості середнього 

та малого бізнесу в сільському господарстві, а також навчання 

безробітних принципам органічного виробництва, а також її 

реалізації. [3,с.13] 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 48 

 

Схожі навчанні проходять і в Гані. Зокрема, впродовж 12-

тижневого семінару-тренінгу в сільській громаді Forikrom, де взяли 

участь 20 жінок-фермерів були розроблені власні методики 

створення органічних добрив. Зокрема замість синтетичних 

добрив, фермери власноруч виготовляли органічні добрива [3,с.4]. 

З метою покращення обізнаності населення важливе й 

проведення ярмарків. Так, в Україні щорічно проходить 

Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів, де українці можуть 

більше дізнатися про користь органічних продуктів. Зарубіжним 

прикладом слугує BIOFACH – тобто Міжнародна спеціалізована 

виставка органічних продуктів у Німеччині. Варто зазначити, що 

кількість українських представників на даному заходів з кожним 

роком збільшується, у порівнянні до 2018 року показник зріс на 

19%, та складає 521 представників. [5,с.18] 

Впродовж наступних років популяризація органічної 

сільськогосподарської продукції постійно зростатиме, саме тому 

досить важливо постійно аналізувати тенденції розвитку даного 

напрямку та створювати сприятливі умови, враховуючи 

зарубіжний досвід. 
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СТАН І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Податкова система в Україні є однією з найскладніших 

економічних систем, що має свої недоліки: це її нестабільність, яка 

зумовлюється частими змінами в законодавчих актах, що 

негативно впливає на розвиток підприємництва в цілому, надто 

громіздка організація системи оподаткування та ускладнені 

розрахунки окремих податків. Тому реформа податкової системи 

стає важливим завданням у вирішення проблем соціально-

економічного розвитку країни.  

В Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 

структурою подібна до податкових систем розвинутих 

європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з 

урахуванням норм європейського податкового законодавства, а 

також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та інших 

міжнародних економічних організацій. Правове регулювання 

податкової системи здійснюється відповідно до Податкового 

кодексу України [3]. 

Головним джерелом бюджетних надходжень Державного 

бюджету України є три податки – податок на доходи фізичних осіб, 

податок на прибуток і податок на додану вартість – забезпечують 

понад дві третини (у 2018 році – 70%) усіх податкових надходжень 

до зведеного бюджету України. А от в досліджуваних країнах ЄС 

їхня частка менша і коливається здебільшого в межах 42-47% (у 

Франції – 29%, але недобір бюджетних надходжень за цими 

податками там компенсують значними соціальними зборами) [1]. 
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Протягом останніх 30 років ставки податку на 

прибуток знижувалися в усіх країнах - з близько 40% до менш ніж 

25%. Середньоєвропейська ставка податку на прибуток 

підприємств становить 18,7%, середньосвітова — 22,8%. В Україні 

вона складає 18%. Податок на доходи фізичних осіб в України 

найнижчий – 18%, тоді як в інших країнах Європи ці ставки 

складають від 20% і до 45%. Ставка ПДВ в країнах ЄС, становлять 

18% – 23%. В азіатських економіках ставки ПДВ в середньому 

трохи вищі за 10%. Основні ставки ПДВ в Україні наближені до 

європейських і складають 20%.  

Доходи бюджетів від ПДФО, податку на прибуток та ПДВ 

сумарно відповідають майже 19% ВВП України. У той час, як по 

решті країн вони коливаються в межах 12-16% [2].  

Тобто спостерігається високий податковий тиск. 

Підтвердженням невтішної ситуації в податковій площині є місце 

України у міжнародних рейтингах. Одним з ключових показників є 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 

(The Global Competitiveness Index) за яким Україна увійшла в ТОП-

25 країн з найвищими податками, посівши 23 місце – 51,9 % 

прибутку йде на сплату податків (total tax tare, % profits) Для 

порівняння, середній показник по ЄС та Європейській асоціації 

вільної торгівлі – 40,3% [4]. 

Основним недоліком чинної податкової системи є її 

спрямування на подолання дефіциту бюджету шляхом вилучення 

доходів господарюючих суб’єктів. В Україні прослідковується 

відсутність взаємозв’язку податкової системи з розвитком 

економіки й діяльністю безпосередніх її суб’єктів – платників 

податків. Крім цього, занадто високі ставки продовжують життя 

тіньового сектора економіки. Разом з існуванням тіньового сектору 

економіки, існує ще ряд проблем, що виникають в певній мірі через 

застосування чинних норм податкового законодавства: зростання 

нерівності у розподілі доходів; низький рівень інвестиційної 

привабливості; високий рівень безробіття та інше. 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://taxfoundation.org/how-many-countries-world-have-value-added-tax/
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Враховуючи високий рівень податкового навантаження та важку 

економічну ситуацію в країни, податкова система потребує 

швидкого реформування, а саме: 

1. Зменшення ставки податоку на доходи фізичних осіб і 

одночасно збільшення бази оподаткування. 

2. Впровадження податку на виведений капітал пропоновані 

ставки – 5, 15 і 20%, залежно від виду доходів. 

3. Приведення податку на додану вартість у відповідність до 

Директиви ЄС №112 ―Про спільну систему податку на додану 

вартість‖, його ―синхронізація‖ із європейським та уникнення 

подвійного оподаткування. 

4. Запровадження в Україні загального декларування,  

5. Вдосконалення адміністрування  податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві.   

Отже податкова система України безперечно потребує змін. На 

жаль, не всі імплементовані податкові правки створюють 

комфортне середовище для провадження господарської діяльності 

підприємств. В пошуках оптимальної податкової політики не 

потрібно копіювати досвід окремих країн світу, не враховуючи 

специфіки функціонування національної економіки країни.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Роль фермерських господарств у розвитку сільських регіонів не 

можливо не ігнорувати. Фермерське господарств- це не тільки 

виробник сількогосподарської продукції, а я роботодавець, платник 

податків та опора для керівництва територіальних громад у 

розвитку громад та покращення благоустрою. 

Для ефективного розвитку фермерських господарств потрібна 

фінансова і політична підтримка із боку держави, так як в 

середньому фермерське господарство в Україні немає великого 

земельного банку – 96 га [2,6]. 

На 2021 рік уряд заклав 4 млрд грн. для підтримки всього АПК 

України для того, щоб зрозуміти чи збільшує держава ресурси для 

розвитку та підтримки АПК розглянемо рис.1.  

 
Рис. 1. Обсяг держпідтримки АПК, млрд. грн 
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Аналізуючи дані рис. 1., ми констатуємо факт зменшення 

державної підтримки цілого АПК на 2,3 млдр. грн. у 2021 році в 

порівнянні із 2018 роком, тобто йде тотальне скорочення 

підтримки галузі економіки, яка приносить прибутки і є зараз 

двигуном економіки держави. 

Стосовно підтримки фермерських господарств у програмі 

підтримки є деякі, зміни, які направленні на збільшення числа 

фермерських господарств та одноразової допомоги. Із 2021 року 

новостворене фермерське господарство має право отримати 

одноразову допомогу на 1 га орної землі в розмірі 5 тисяч грн., що 

на 2 тисячі більше за 2020 рік, при цьому в програмі є обмеження 

по допомозі не більше 100 тис. грн. на одне господарство 

програмні можливості закладені для 1000 фермерських 

господарств. За 2020 рік аналогічною програмою підтримки 

скористалися  607 фермерських господарства, на суму 32,201 

мнл.грн [1]. 

Отже, із децентралізацією до громад приходить і питання 

допомоги у розвитку фермерських господарств, так як державна 

підтримка є обмеженою у ресурсах та можливостях. Територіальні 

громади повинні розробити власні фінансові механізми розвитку 

[3-5] та підтримки фермерства, бо дані господарства є платниками 

податків які йдуть у громаду, а також місцева влада зацікавлена в 

детінізації аграрного сектору. Наразі це все є актуальним перед 

запровадженням ринку землі у літку 2021. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  

 

Наслідками небезпечних ситуацій часто є матеріальні збитки, 

негативний вплив на довкілля, фінансові і людські втрати [1-4]. 

Аналіз причин виробничого травматизму показав, що 

найпоширенішими технічними були: незадовільний технічний стан 

виробничих об’єктів, а також інженерних комунікацій, території 

підприємств, значна частина транспортних засобів – більше 33%. 

Серед організаційних причин найчастіше траплялися порушення 

трудової дисципліни, недотримання вимог виробничих процесів, 

в т.ч. виконання посадових обов’язків зі значними відхиленнями і 

недоліками, недотримання вимог і норм інструкцій з охорони праці 

(64,5%). Серед психофізіологічних причин найбільш поширена є 

особиста необережність потерпілого, погіршення здоров’я, стреси, 

а також недбалість, що проявляється у перебуванні на робочому 

місці у нетверезому стані.  

Запобігання такому стану передбачає використання сучасних 

підходів і схем, організаційно-управлінських заходів, і зокрема 

алгоритмів, що лежать у основі методів управління ризиками, 

цільового і ситуаційного управління та ін., які використовує 

менеджмент підприємства через систему управління охороною 

праці – функції планування виробництва з врахуванням вимог 

безпеки процесів, організації і координація реінжинірингу системи 
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охорони праці у підрозділах, безпека будівель, споруд, контроль 

безпеки виробничого обладнання, мотивація, облік, аналіз і аудит 

та ін. [3, с. 247-259]. 

Для зниження ймовірності ризиків до допустимого рівня 

проекти містять низку організаційних і технічних заходів: 

зменшення кількості або відмова від робіт з високим ступенем 

небезпеки; удосконалення технічних систем безпеки об'єктів; 

впровадження спеціальних сучасних технічних засобів захисту 

(системи блокування, запобіжники, дистанційне управління, 

електронний захист тощо); до організаційних належать: 

інформування щодо безпеки процесів, навчання, інструктажі і 

перевірка знань вимог безпеки, реалізація програм аналізу процесів 

формування травмонебезпечних ситуацій, документування схем 

безпеки виробничих процесів та операцій тощо.  

Для управління ризиками небезпек пропонуються схеми аналізу 

небезпек процесів (різні методики – аналіз дерева подій, дерева 

помилок, матрицю безпеки, причинний аналіз і ін.). Ці методики  

спрямовані на ідентифікацію потенційної небезпеки під час 

виконання операцій підвищеної небезпеки, формують 

інформаційну базу для прийняття рішень.   

Контроль безпечності виробничих процесів передбачає вимоги 

щодо дотримання вимог безпеки операцій, інформування і 

періодичного контролю, вчасного і повного проведення 

інструктажів, впровадження автоматизованих систем контролю 

безпеки, підвищення кваліфікації менеджменту з безпеки праці і ін.  

Для управління змінами технічного стану обладнання 

пропонується регулювання параметрів, зміни матеріалів, контроль 

обладнання, у т.ч. використання систем управління і 

автоматизованого контролю, перевірку справності систем 

блокування, аварійного відімкнення тощо.  

Пропоновані схеми управління охороною праці дають змогу 

запобігати прояву небезпек і зменшувати матеріальні втрати. Для 

отримання масиву інформації використовують статистичні дані, 

експертні методики, логіко-імітаційне моделювання та ін.   
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Сучасний розвиток будь-якого підприємства, галузі чи країни 

неможливий без впровадження та використання інновацій та 

новітніх технік виробництва, адже загальний рівень 

конкурентоспроможності товарів та послуг як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках напряму залежить від інноваційних 

показників підприємства.  

Важливими стратегічними напрямками розвитку сільського 

господарства і всього агропродуктового комплексу є науково-

дослідний прогрес та інноваційні процеси, які дозволяють вести 

безперервне оновлення виробництва на основі освоєння 

досягнень науки і техніки. Нині вважається, що найбільш вірним 

шляхом виходу аграрно-продуктового комплексу на інший вищий 

рівень є максимальне використання можливостей науково-

технічного прогресу і орієнтація реального сектору економіки 

на інноваційний розвиток [4, c. 35]. 

Інноваційна діяльність, на думку багатьох дослідників, 

складається з трьох основних складових: 1) наукової діяльності; 

2) роботи по доведенню завершених науково-дослідних і дослідно-

конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) до 

рівня інноваційних проектів (продуктів, товарів, технологій і т.д.) ; 

3) діяльності з освоєння (впровадженню) інноваційних проектів, 

технологій виробництва продукції і т.д. [1, c. 18] 

Сучасні інноваційно-технологічні процеси у сфері сільського 

господарства мають як позитивні, так і негативні наслідки. З 

одного боку, запровадження інновацій сприяє підвищенню 

продуктивності праці, економії різних видів ресурсів, скороченню 

витрат та зниженню собівартості продовольчої продукції,  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Підсумувавши усі позитивні 

результати впровадження інновацій варто зазначити, що в 

результаті сумарний прибуток підприємства також зросте.  

З іншої сторони, інноваційні процеси спрямовані на 

динамічність агровиробництва відбуваються з застосуванням 

великої кількості передових технологій, безпечність яких, на жаль, 

до кінця детально не досліджена. Саме тому є ймовірність  

виникнення певних ризиків.  

Такі негативні чинники можуть несприятливо відобразитись на 

загальному економічному розвитку країни, падіння рівня доходів 

національних підприємств, зниження попиту населення на 

національну продукцію, а, отже, здешевлення її в ціні. Беручи до 

уваги всі можливі наслідки запровадження інновацій у сфері 

сільського господарства надзвичайно важливо розробити 

ефективний механізм впровадження, використання і контролю за 

інноваційною діяльністю країни.  

За останні в Україні спостерігається динамічний розвиток 

агропродовольчого сектору, і не останнє місце в цьому процесі 

відіграють інновації. У 2016 році Україна посіла 2-ге місце за 

урожайністю пшениці у світі. Це один із найкращих показників за 

останні 5-10 років [3]. 

До основних особливостей формування і розвитку 

інноваційного процесу у сільському господарстві відносяться 

наступні [4, c. 49]: 

1) значні відмінності регіонів країни за природно-кліматичними 

умовами і спеціалізації виробництва; 

2) різноманітність видів сільськогосподарської продукції, 

продуктів її переробки, істотна різниця в технології обробки 

продукції, утримуванні и годівлі тварин; 

3) велика різниця в періодах виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки; 

4) наявність великої різноманітності типів виробництва за 

різними організаційно-правовими формами та формами власності, 

розмірами, спеціалізацїї, підпорядкованості, кооперації тощо; 
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5) велика залежність технологій виробництва в сільському 

господарстві від природно – кліматичних умов, дорожньо-

транспортних мереж, віддаленості від постачальницьких центрів і 

ринків збуту продукції і інших факторів; 

Із впровадженням новацій у галузь види продукції, як правило, 

не змінюються, тільки набувають покращених властивостей.  

Основною метою інновацій в аграрній сфері є забезпечення 

економічності та екологічності сільськогосподарського 

виробництва. 

Отже, для ефективного та динамічного розвитку економіки, а 

також збереження конкурентоспроможності вироблених товарів чи 

послуг країні необхідно впроваджувати інноваційні технології. 

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.  
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

Ідеї соціальної відповідальності безпосередньо пов’язані з 

необхідністю забезпечення сталого розвитку, досягнення балансу 

інтересів між корпоративними, державними і громадськими 

інтересами. Більш високий рівень відповідальності передбачає 

діяльність, спрямовану на підвищення кваліфікації співробітників, 

будівництво житла, повноцінний розвиток соціальної сфери. 

Відповідальність бізнесу може мати юридичну основу за рахунок 

механізму державного примушення, санкцій, контролю, або 

економічну, що реалізується в автоматичному режимі як відповідна 

реакція на імпульси з боку ринку. Соціально-трудова та екологічна 

складова формується у відповідності з вимогами закону, діяльністю 

профспілок, громадських організацій. Що стосується соціально-

культурного і соціально-гуманітарного компоненту, то їх можна 

віднести більшою мірою до благодійної діяльності, як елемент 

добровільних інституційних ініціатив. 

Визначення терміна «соціальна відповідальність» ще не є чітко 

сформульованим. Так, Всесвітня бізнесова рада із сталого розвитку 

визначає соціальну корпоративну відповідальність як «зобов'язання 

бізнесу сприяти сталому економічному розвиткові, працюючи з 

найманими працівниками їхніми родинами, місцевою громадою та 

суспільством загалом з метою покращення якості життя» [1]. 

Соціальна відповідальність бізнесу носить багаторівневий 

характер:базовий рівень припускає виконання договірних 

зобов'язань: своєчасна оплата податків, виплата заробітної плати, 

по можливості – надання нових робочих місць (розширення 

робочого штату); другий рівень припускає забезпечення 
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працівників адекватними умовами не тільки роботи, але й життя: 

підвищення рівня кваліфікації працівників, профілактичне 

лікування, будівництво житла, розвиток соціальної сфери. Такий 

тип відповідальності доцільно назвати «корпоративною 

відповідальністю»; третій, вищий рівень відповідальності 

передбачає благодійну діяльність [2]. 

Існує також особистісна соціальна відповідальність, що 

характеризує здатність людини передбачати результати своєї 

діяльності і відповідати за неї. Відповідальність соціальної групи, 

трудової організації, різних соціальних спільнот суспільства 

залежить від того, наскільки розвинена соціальна відповідальність 

кожного (без винятку) громадянина, наскільки забезпечені його 

права і свободи. Для особистості соціальна відповідальність – це 

ступінь свободи і форма прояву необхідності. Немає свободи 

вибору, а отже немає відповідальності за результати дії чи їх 

відсутність. Без вибору немає відповідальності, а без 

відповідальності немає свободи. У зв’язку з цим, особливої 

важливості набуває проблема розвитку правової держави, 

розширення демократії, становлення громадянського суспільства 

[3]. 

Соціальний капітал є складною категорією, до якої часто 

звертаються в контексті соціальної відповідальності бізнесу, і від 

якої залежать темпи економічного зростання, 

конкурентоспроможності промисловості, ефективне 

функціонування інших складових суспільного капіталу. У вузькому 

значенні соціальний капітал визначається інвестиціями в розвиток 

державних і суспільних інститутів, зв'язків, норм, сприяючих 

зростанню добробуту, стимулюванню розвитку виробництва, 

зниженню рівня бідності, соціальній несправедливості. Соціальний 

капітал характеризується наявністю у фізичних та юридичних осіб 

стійких суспільних зв'язків, корисних для збільшення їх доходів, 

що створюють переваги їх місцезнаходження в ієрархічній 

структурі суспільства, організацій, в міжособових відносинах. 

Соціальний капітал – це показник існуючих потенційних ресурсів, 

які пов'язані з включенням у мережу відносин так чи інакше 
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інституційно оформлених зв'язків. 

Економічна функція соціального капіталу полягає у зменшенні 

трансакційних витрат, пов'язаних із формальними механізмами 

координування, наприклад контрактами і бюрократичними 

процедурами. Координація, заснована на неофіційних нормах, 

залишається важливою складовою сучасних економік, більше того, 

її роль стає більш значущою, оскільки ускладнюється природа 

економічної діяльності та технологій. Через доволі високу вартість 

багатьох послуг контроль за їх наданням доцільніше здійснювати 

шляхом застосування професійних стандартів, а не формальних 

механізмів. До того ж формальний обмін інтелектуальними 

технологіями в межах діяльності економічних суб'єктів призводить 

до високих витрат. Фактором їх зменшення дедалі частіше 

виступає підвищення ролі довіри в неформальних відносинах [4, p. 

64]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ 

СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ 

 

Вирішальне значення для розвитку олійно-жирової галузі 

України має забезпечення її переробних потужностей олійною 

сировиною, зокрема соняшником. Саме тому, оцінка стану 

виробництва і переробки соняшника в Україні є першочерговим 

завданням в цьому напрямку. 

Оцінюючи динаміку використання посівних площ під 

соняшником за 2000-2019 рр., можна дійти висновку, що протягом 

останніх років відбувається їх поступове скорочення. Так, якщо за 

2000-2019 рр. посівна площа під соняшником збільшилась майже в 

2 рази, то у 2019 р. в порівнянні з 2018 р. відбулось її скорочення 

на 3,1% до 5927,6 тис. га. (табл.1). 

Щорічно зростають обсяги валового збору соняшника, які за 

2000-2019 рр. збільшились в 4,4 рази і становили 15254,1 тис. т. 

Важливим показником, який характеризує ефективність 

виробництва соняшнику, є його урожайність, яка за 2000-2019 рр. 

збільшилась в 2 рази і сягнула відмітки 25,6 ц/га у 2019 р. 
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Зростання урожайності соняшнику є наслідком використання 

високоякісного насіннєвого матеріалу, інтенсивних технологій 

його вирощування, застосування високопродуктивної 

сільськогосподарської техніки тощо [2]. 

Таблиця 1 

Показники виробництва соняшнику в Україні 

Показники 

Роки Темпи росту, % 

2000 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2000 

Посівна 

площа,  

тис. га  2942,9 6033,7 6117,1 5927,6 101,4 96,9 201,4 

Середня 

урожайність, 

ц/га 12,2 20,2 23,0 25,6 113,9 111,3 209,8 

Валовий 

збір, тис. т 3457,0 12235,5 14165,2 15254,1 115,8 107,7 441,3 

Джерело: [1] 

 

За останні 20 років введено в експлуатацію 64 переробних 

підприємства, з яких 48 олійно-екстракційних заводи. Збудовано 16 

терміналів у 6 портах, елеваторні комп 

лекси, розбудована логістика [3]. Після запуску потужного 

заводу компанії «Кернел» у Старокостянтинівському районі 

Хмельницької області на базі діючого елеватора «Кернел» 

(планована річна потужність переробки олійних культур – 1 млн 

тонн), переробні потужності олійно-жирової галузі досягнуть 24 

млн тонн, при тому, що в Україні у 2019 р. було зібрано 22,3 млн 

тонн олійних культур [1]. 

У табл. 2 наведено динаміку виробництва олійно-жирової 

продукції в Україні. 

За підсумками 2019 р. переробними підприємствами олійно-

жирової галузі України було виготовлено 5,8 млн тонн 

нерафінованої соняшникової олії, що на 13,7% більше від 

попереднього року, левова частка якої поставлена на експорт.  
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Таблиця 2 

Виробництво олійно-жирової продукції в Україні 

Найменування 

продукції 

Роки Темпи росту, % 

2011 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2011 

Олія 

соняшникова 

нерафінована, 

млн. т 3,2 5,4 5,1 5,8 94,4 113,7 181,3 

Маргарин, тис. т 175 141 137 140 97,2 102,2 80,0 

Продукти 

харчові з жирів 

та олій, тис. т 183 88,3 85,2 106 96,5 124,4 57,9 

Джерело: [1] 

 

При цьому загальний світовий обсяг ринку соняшникової олії 

становить близько 10 млн тонн. Таким чином, Україна на 

сьогоднішній день  

займає 60% цього ринку, а соняшникова олія українського 

виробництва експортується до 124 країн світу. 

Отже, в олійно-жировій галузі України є всі передумови для 

подальшого динамічного розвитку. 

 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.03.2021). 
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Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 2017. No 3. р. 

326-335. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/31681 (дата звернення: 09.03.2021). 

3. Олійно-жирова галузь України має сьогодні динаміку сталого 

розвитку. URL: http://agroprofi.com.ua/statti/1777-oliyno-zhyrova-

haluz-ukrayiny-maye-sohodni-dynamiku-staloho-rozvytku (дата 

звернення: 07.03.2021). 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПДВ              
ДЛЯ АГРАРІЇВ 

 

Становлення сільського господарства України відбувалося за 

рахунок активного надання державної підтримки, в тому числі й за 

допомогою особливих податкових умов для господарюючих у цій 

галузі суб’єктів. Серед заходів такої підтримки особливе місце 

займають специфічні податкові преференції для 

сільськогосподарських підприємств шляхом застосуваня зниження 

ставки ПДВ з 20 % до 14 %. 

17 грудня 2020 року  Верховна Рада ухвалила Закон «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки 

податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції» № 1115-ІХ. Закон  набрав 

чинності 1 березня 2021 року. [1] 

Основною метою даного документу є: 

- зменшення економічної ефективності «скруток», та схем 

ухилення від оподаткування ПДВ операцій з 

сільськогосподарською продукцією, що, в свою чергу має 

призвести до їх згортання; 

- зменшення обсягів відшкодування ПДВ з бюджету 

експортерам такої с/г продукції, що зменшить навантаження на 

бюджет і ризики шахрайства з ПДВ; 

- підтримки виробників с/г продукції, її переробників та 

експортерів. [4]. 

Документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за  

операціями з постачання та ввезення на територію України  
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деяких видів сільськогосподарської продукції. 

Для цілей застосування ставки податку на додану вартість з 

постачання на митній території України та ввезення на митну 

територію України сільськогосподарської продукції (товарів), що 

класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 

0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 

1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з 

ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 

197.18 статті 197 цього Кодексу, встановленої згідно із Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

ставки податку на додану вартість з операцій з постачання на 

митній території України та ввезення на митну територію України 

окремих видів сільськогосподарської продукції», встановити, що 

ставка податку, яка діяла до першого числа звітного (податкового) 

періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у 

розмірі 14 відсотків, застосовується у разі: 

1) постачання на митній території України продукції (товарів), 

визначеної абзацом першим цього пункту, яке відбувається після 

перерахування платником податку попередньої оплати (авансу), що 

була отримана до першого числа звітного (податкового) періоду, з 

якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 

14 відсотків; 

2) коригування податкових зобов’язань при поверненні 

попередньої оплати (авансу) або повернення продукції (товарів), 

що були отримані до першого числа звітного (податкового) 

періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у 

розмірі 14 відсотків; 

3) коригування податкових зобов’язань при зміні договірної 

(контрактної) вартості продукції (товарів), визначеної абзацом 

першим цього пункту, з якого застосовується ставка податку на 

додану вартість у розмірі 14 відсотків. [3] 

Наслідки зниження ставки ПДВ для агросектору з 20 % до 14 %: 

1) зниження вартості с.г. продукції з ПДВ, зменшення 

грошового потоку у с.г. товаровиробника і нарощування сум 

невідшкодованого йому ПК, який утвориться при купівлі факторів 
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(пальне, ЗЗР, міндобрива) під 20% ПДВ і не перекриється ПЗ на с.г. 

продукцію під 14% ПДВ; 

2) ускладнення адміністрування ПДВ, оскільки с.г. 

товаровиробнику треба розділяти ПК, якщо, крім виробничих 

факторів (20% ПДВ) він купуватиме с.г. продукцію (наприклад, 

насіння пшениці під 14% ПДВ). Доведеться розподіляти і ПЗ (одна 

с.г. продукція під 14% ПДВ, інша і послуги – під 20% ПДВ); 

3) касові розриви грошового потоку у переробника, який 

матиме ПК з ПДВ під 14%, а ПЗ з ПДВ під 20% з відстрочкою 

платежу від торгових мереж, що призведе до нестачі в нього 

коштів для реєстрації своїх ПН; 

4) експортери, які купуватимуть с.г. продукцію під 14% ПДВ і 

отримуватимуть відшкодування 20% ПДВ, одержать додаткові 

кошти; 

5) покупець продуктів харчування не відчує змін, оскільки 

ставку зменшено на сировину. [2] 

Зниження ПДВ для аграріїв аргументують: 

• збільшенням кількості грошей, які залишаються в обігу, 

сільгосппідприємств (менша ставка ПДВ вилучатиме з обігу менше 

грошей, аніж існуюча  20%); 

• детінізація ринку (нижча ставка має зменшити потребу у 

різних схемах з оптимізації оподаткування).  

Отже, реалізація норм закону знизить мотивацію платників 

податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за 

операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати 

бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва. 

 

Список використаних джерел: 
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ВИЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 

Для ефективного управління розвитком підприємств аграрної 

сфери в умовах нестабільності важливим є визначення і 

систематизація чинників дестабілізації. Зазвичай серед основних 

макроекономічних чинників прийнято виділяти: випадковий збіг 

обставин, не зумовлений природою економічних відносин у 

суспільстві; складну і неповторну комбінацію чинників, що є 

унікальною для кожного окремого випадку; розширення кредиту; 

зміни, що відбуваються у системі грошового господарства; 

неврівноваженість, що притаманна ринковій економіці; помилки у 

державному управлінні; процеси фізичного зносу і оновлення 

основного капіталу; коливання граничної ефективності капіталу; 

виникнення найрізноманітніших конфліктів інтересів; трансфери 

криз тощо. 

Водночас в аграрній сфері проявляються специфічні чинники. 

Дослідженнями встановлено, що до основних із них на 

макроекономічному рівні доцільно віднести: відкритість 

економічних систем країн та регіонів світу, яка поряд із 

утворенням можливостей розширення ринків, налагодження нових 

економічних зв’язків, поширення новітніх технологій та інших 

рушійних сил розвитку, подеколи обумовлює руйнівні процеси та 

тенденції, призводить до лавиноподібного поширення 

дестабілізаційних процесів; відносну інертність сільського 

господарства на тлі прискорення НТП і чергової хвилі розвитку 

інноваційних технологій виробництва аграрної продукції; 

регулярні коливання економічної кон’юнктури, зокрема короткі й 

середні цикли, а також великі цикли економічної кон’юнктури; 
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іррегулярні коливання динаміки, що виникають внаслідок зміни 

погодно-кліматичних умов, торговельних війн у продовольчій 

сфері, введення митно-тарифних обмежень тощо; значну 

залежність від державної підтримки за умов зниження фінансових 

можливостей бюджету. 

Світовий досвід свідчить про те, що ефективна інноваційна 

діяльність підприємств неможлива без суттєвої державної 

підтримки. Проведений аналіз вказує на неспроможність 

державного менеджменту нашої країни забезпечити інноваційний 

розвиток суб’єктів господарювання [3]. Тому Україна опустилася 

до аутсайдерів світового розвитку, до країн з дешевою 

некваліфікованою робочою силою, здатних на виробництво тільки 

сировини та напівфабрикатів. Нова четверта промислова революція 

або «Індустрія – 4.0», концепція якої запропонована німецькими 

вченими, бізнесменами та політиками у 2011 році і яка розрахована 

на період 2011-2050 рр., підтримана американськими урядовими та 

бізнесовими структурами і розповсюджується вибуховими 

темпами, захоплюючи весь світ [5].  

В умовах розгортання нової промислової революції розвинені 

країни активно використовують інновації в конкурентній боротьбі 

для досягнення лідируючих позицій. Україна ж тільки декларує 

важливість інновацій для подальшого розвитку, але увага в нашій 

державі приділяється, насамперед, тим галузям, які відносяться до 

нижчих технологічних укладів і не потребують високого рівня 

інноваційної активності, тому що експортують свою продукцію в 

основному у вигляді сировини та напівфабрикатів [2]. Це 

обумовлює низьку конкурентоздатність продукції і економіки в 

цілому. Фахівці констатують, що в Україні відбувається деградація 

структури товарної продукції експорту, тобто збільшення продажу 

сировини і зменшення експорту товарів із значною доданою 

вартістю, а саме, високотехнологічного обладнання та новітніх 

технологій. 

Як зазначають засновники Всесвітнього економічного форуму, 

подібного масштабу і складності змін людству ще ніколи не 

доводилося відчувати. Заснована «Індустрія – 4.0» на широкому 
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використанні кіберфізичних систем у виробничих процесах [4]. 

Рушійною силою стають інтегровані інтелектуальні процеси та 

продукти, що генерують так звані великі дані. Відбувається 

інтеграція підключених до Інтернету машин, предметів побуту від 

автомобілів до тостерів. Створюються мережі машин, складальні 

лінії, які будуть не тільки виробляти товари з меншою кількістю 

помилок, а й самостійно змінювати виробничі шаблони. Відомий 

американський вчений Дж. Ріфкін вважає, що на зміну 

традиційним ієрархічним структурам прийдуть нові структури 

горизонтальної взаємодії, коли сотні мільйонів людей будуть 

генерувати власну зелену енергію вдома, в офісах і на фабриках і 

ділитися нею один із одним в «енергетичному Інтернеті». 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ СТОСОВНО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВЩИНИ 

 

Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної 

громади – це потужний метод системної діяльності на об’єднання 

зусиль активної громади, бізнес-спільноти та влади на створення 

партнерства, що працює в першу чергу над формуванням 

сприятливого ділового клімату та зростанням 

конкурентоспроможності для успішного зростання бізнесу та 

залучення інвестицій з метою вирішення питань, пов’язаних з 

рівнем життя всіх мешканців громади. Влада та активна громада у 

цьому сенсі виступає двигуном формування сприятливих умов для 

залучення інвестицій та розвитку бізнесу, а сам бізнес є двигуном 

економічного розвитку. Вдало складений стратегічний план 

допомагає територіям досягнути конкурентних переваг. Практикою 

доведено, що реалізація стратегічного планування – процес 

складний і дуже багатовекторний.  

Ервін Роммель вважає, що навіть найкращий стратегічний план 

можне виявитися  неефективним, якщо він не може бути 

реалізований тактично [1]. 

 «Однією з провідних тенденцій сучасності є активізація 

процесів добровільного об’єднання територіальних громад. Саме 

нові, потужні та спроможні громади створюють нову реальність та 

майбутнє держави. У цих умовах, активна громадськість, а 

особливо депутати новоутворених об’єднаних громад, мають бути 
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досить обізнаними не тільки у конкретних нормах окремих законів, 

що регулюють власне процеси залучення активістів, а розуміти всю 

філософію змін системи місцевого самоврядування в Україні, що 

зорієнтована на людину, передбачає участь мешканців як у 

поточних процесах управління ОТГ, так і у більш конкретних 

аспектах її розвитку – бюджеті участі та стратегічному плануванні 

розвитку об’єднаних територіальних громад» [2, с.5]. 

Досвід країн Америки та Європи (Канада, США, Німеччина, 

Чехія, Польща) показує, що успішними стають ті громади, які 

вдало розвивають власну внутрішню спроможність та створюють 

такі фактори конкурентних переваг, які допомагають залучати 

більш продуктивні інвестиції, розвивати бізнес, зберігають існуючі 

підприємства та підтримують створення нових робочих місць. І все 

це заради економічного розвитку та підвищення якості життя 

людей. Згідно з довгостроковими пріоритетами розвитку України 

було розроблено та прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна 

– 2020» та розроблено проект починаючи від місцевих виборів 2020 

року, які радикально змінили економічні умови  господарювання, 

визначили  основні стратегічні пріоритети Львівської області на 

перспективу. Кожному стратегічному пріоритету відповідають 

певні операційні цілі, а їм в свою чергу відповідають конкретні 

завдання. Процеси інтенсифікації та адаптації до нових умов 

господарювання вимагають вирішення завдань формування 

стратегічних цілей та завдань.  

Стратегічні плани розвитку місцевих ОТГ  повинні відповідати 

основним стратегічним пріоритетам розвитку Львівської області та 

використовувати кращий світовий досвід стратегічного управління. 

Організація роботи зі стратегічного планування полягає в 

прийнятті відповідного рішення на сесії ОТГ. Після цього, 

розпорядженням  голови повинна бути сформована Робоча група з 

підготовки Стратегії розвитку ОТГ [3]. В процесі опрацювання 

матеріалів діагностики стану громади та проведеного 

СВОТаналізу Робоча група обирає стратегічні пріоритети, які 

повинні стати підставою майбутнього розвитку об’єднаної 

територіальної громади.  
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Розглянемо стратегічні напрями для Дрогобицької ОТГ:  

1. Розвиток сільських територій, інвестиційного та туристичного 

потенціалу громади, оскільки перспективним напрямком економіки 

громади вважаємо  розвиток сільського господарства і туризму, а 

процеси трансформації економіки нашої держави, наявний у 

громади потенціал та зовнішні зміни надають широкі можливості 

для створення бізнесових і ділових передумов розвитку обраних 

напрямків для Дрогобицької ОТГ. 

2. Створення нового освітнього та культурно-дозвільного 

простору в громаді, завдяки поєднанню зусиль влади і 

громадськості призведе до подолання негативних соціальних та 

демографічних наслідків, буде сприяти підвищенню якості 

інфраструктурного і соціального забезпечення сільських території 

і, відповідно, забезпечить досягнення більш високих стандартів 

проживання в громаді. Стратегічне управління як спільна праця 

громади над визначенням власного кращого майбутнього та його 

досягненням ефективно сприяє самоусвідомленню громади та її 

згуртуванню.  

 Отже, успішний сталий розвиток міста чи селища може бути 

забезпечений лише при умові системного безперервного 

використання в управлінській практиці інструментів стратегічного 

управління та дієвої співпраці трьох секторів  місцевої громади, 

влади та підприємницьких структур. Стратегічні рішення, що 

розробляються у такій співпраці виявляються найефективнішими 

для реалізації на тій чи іншій конкретній території.  
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ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ  ПІДПРИЄМСТВ 

 

Підприємство, яке володіє стратегією і запроваджує 

стратегічний менеджмент, завжди має можливість змоделювати 

свою поведінку та поводитись послідовно і системно, що збільшує 

імовірність досягнення ним поставленої мети.  

І як показує досвід, більшість успішних підприємств регулярно 

розробляють стратегію як модель («патерн») своєї економічної 

поведінки [1, c.16-17].  

А основним завданням при цьому - є забезпечення постійного 

прибутку на довготривалу перспективу.  

Ми звертаємо увагу на те, що в умовах глобалізації  стратегічна 

проблематика вітчизняних підприємств повинна пов’язуватися не 

стільки з нарощуванням прибутків на основі завоювання нових 

ринків, скільки з вибором адекватної бізнес-моделі антикризового 

типу і, відтак, з антикризовим керуванням в умовах елімінації 

неефективного виробництва під впливом глобальної конкуренції і 

нестабільності економіки.  

При цьому типові проблеми вітчизняних підприємств 

стосуються насамперед:  

 фінансування (занадто висока частка позичкового капіталу); 

 постачання (втрата постачальників); 

 виробництва (застарілі технології); 

 наукових розробок і конструювання (відсутність власних 

патентів); 

 керування (негнучкий менеджмент); 

 організації (бюрократія, негнучка ієрархічна структура); 

 персоналу (висока плинність, недостатня мобільність). 
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І тільки оволодіння методами, логікою і принципами сучасного 

стратегічного менеджменту з урахуванням вище перерахованих 

причин виникнення кризових явищ на вітчизняних підприємствах і 

його успішне впровадження дозволить вітчизняним підприємствам 

працювати стабільно і забезпечить їм перспективи для розвитку в 

умовах глобалізації.  

Тому, при запровадженні стратегічного менеджменту на 

вітчизняних підприємствах, необхідно дотримуватися 

сформульованих світовою наукою на основі аналізу світової бізнес-

практики [2;3] наступних принципів формування бізнес-моделі та 

розробки стратегії економічної поведінки підприємства:   

 пріоритетними повинні бути стратегічні дії підприємства, які 

зміцнюють його конкурентні позиції у першу чергу у 

довгостроковій  перспективі (а не тільки в короткостроковій 

перспективі, на поточний момент); 

 необхідно швидко реагувати на зміни ринкової ситуації  та 

вимоги споживачів, технологічні інновації та нові ініціативи 

конкурентів, так як запізніла або неадекватна реакція може 

поставити підприємство в невигідну ситуацію. Із самого початку  

стратегію необхідно своєчасно  адаптувати до нових обставин і 

умов зовнішнього середовища, враховуючи при цьому, що 

конкуренти також не «дрімають»; 

 інвестувати слід в створення стійкої конкурентної переваги 

(завдяки чому підприємство може забезпечити прибутковість своєї 

діяльності в довгостроковій перспективі) на основі ключової 

компетенції підприємства. При цьому, підприємство повинно 

проводити агресивну-наступальну стратегію для завоювання 

конкурентної переваги і агресивно-захисну стратегію для її 

утримання; 

 слід уникати стратегій, які розраховані на успіх лише за 

сприятливих умов. Для цього необхідно продумати можливі дії 

конкурентів у відповідь на свої ініціативи та бути готовим до 

найнесприятливіших подій на ринку; 

 необхідно адекватно оцінювати амбіції та здібності 

конкурентів; 
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 необхідно пам’ятати, що атакувати слабких конкурентів 

набагато безпечніше і прибутковіше, ніж сильних з точки зору 

―відпору‖ та можливостей (наприклад, щодо фінансових ресурсів, 

конкурентних переваг) до адекватних дій збоку конкурента; 

 не варто знижувати ціни, не маючи при цьому  відчутної 

переваги за витратами; 

 треба намагатися досягати максимального відриву від 

конкурентів в якості товарів та послуг або за споживчими 

якостями, так як незначні відмінності між товарами різних 

підприємств споживачі-покупці можуть і не зауважити; 

 для досягнення лідерства в бізнесі (зайняти позицію лідера в 

бізнесі) необхідно уникати проміжних (компромісних) стратегій, 

які виникають при спробі одночасно слідувати за двома 

протилежним стратегіям (наприклад, лідерства за витратами і за 

рахунок диференціації або охоплення усього ринку та його 

окремих сегментів), так як такі комбіновані компромісні стратегії 

рідко надають підприємству конкурентну перевагу або відмінну 

конкурентну позицію (за виключенням уміло здійснюваної 

стратегій оптимальних витрат та інноваційної цінності).  

 необхідно пам’ятати, що агресивні спроби (стратегії) 

захопити частку ринку конкурентів призводять до  загострення 

ситуації в галузі і до так званої маркетингової ―гонки озброєнь‖ або 

до ―цінової війни‖, що може бути збитковим для усіх учасників 

конкуренції, особливо коли галузь бізнесу характеризується 

великими обсягами товарно-матеріальних запасів або надлишком 

виробничих потужностей. 

При цьому слід мати на увазі, що наразі існують певні труднощі  

із запровадженням стратегічного менеджменту на вітчизняних 

підприємствах.  

Як на наш погляд вони обумовлені в основному: 

 невизначеністю динамічного середовища ринкової економіки 

перехідного типу; 

 отриманням достовірної ринкової інформації; 

 великими витратами на організацію планування і реалізації  

 стратегії, зокрема, на дослідження ринку та впровадження  
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стратегічних змін;  
 відсутністю кваліфікованих спеціалістів відповідного 

профілю; 

 небажанням перших осіб підприємств займатися 

стратегічним управлінням. 

Однак вдумливий, творчий підхід до вивчення наявного 

іноземного досвіду в сфері стратегічного менеджменту і 

перенесення його, з урахуванням специфічних умов розвитку 

економіки України, на вітчизняні підприємства, а також 

застосування ними потенціалу сучасних інформаційних 

технологій[4], зокрема,  втілених, наприклад, в такій системі 

підтримки прийняття управлінських рішень як «дейтамайнінг» на 

основі штучних нейронних мереж та накопичуваних  

підприємствами великих масивів інформації (мова про феномен 

«Big Data» - групу технологій та методів, за допомогою яких 

аналізують та обробляють величезну кількість даних, як 

структурованих так і неструктурованих, для отримання якісно 

нових знань; ця інформація не піддається обробці класичними 

способами через її величезний обсяг), які дозволяють генерувати 

нові знання про об’єкти дослідження, зокрема галузево-ринкові 

сегменти ведення бізнесу підприємствами, надасть допомогу 

вітчизняному бізнесу в становленні необхідних (адекватних 

потребам ринку) виробництв і зростанні їх ефективності та 

конкурентоздатності в умовах глобалізації.  

І  уже сьогодні великі вітчизняні підприємства формують новий 

підхід до системи управління взагалі та стратегічного зокрема, 

оснований на поширеній на Заході практиці до децентралізації 

управління компаніями. Згідно цього підходу відбувається 

трансформація організаційної структури сучасного підприємства як 

форми бізнесу, так і управління ним, на засадах: а) переходу до 

незалежних або квазінезалежних підрозділів (так званих СГЦ або 

SBU), які формують і реалізують стратегію на окремих сегментах 

ринку і можуть там бути конкурентоспроможними [5, c. 37-40]; б) 

широкого застосування ІТ для забезпечення когнітивного розвитку 

підприємства на  основі штучних нейронних мереж які обробляють 
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і аналізують величезні масиви даних про галузі та ринки, їх 

розвиток,  визначають нові тренди і зв’язки, і на цій основі 

формулюють оптимальні  адаптивні поведінкові «патерни» для 

підприємства. А у поточних умовах глобальної конкуренції саме 

«знайдені» при допомозі  «дейтамайнінгу»  нові закономірності 

(знання), стратегії, які закладаються у вигляді   асоціативних 

правил поведінки в дерева стратегічних рішень (стратегічні 

альтернативи) щодо ключових питань функціонування та розвитку 

підприємств,   можуть бути джерелом додаткової конкурентної 

переваги для підприємств.  

Акцент на покращення системи управління вітчизняними 

підприємствами на основі «дейтамайнінгу» нами  розглядається  і в 

контексті того, що вони останніми роками накопичували 

колосальні масиви важливої бізнесової інформації. І власне 

«дейтмайнінг», «BigData» та «глибинний аналіз» і є тими засобом-

процесом, який допоможе їм на основі аналізу цієї накопиченої і 

надалі накопичуваної інформації виявляти нові закономірності та 

звязки для ухвалення адекватних (оптимальних) управлінських 

рішень на основі  виявлення корисних знань про середовище 

підприємства, його бізнес та його розвиток.  
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СУТНІТЬ ОСНОВ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

 

Успішне управління бізнесом вимагає наявності у бізнесмена 

певного переліку якостей, а саме: «твердого» характеру, 

сформованих цінностей, відповідного виховання, «стійких» 

моральних норм поведінки, вміння долати труднощі й не 

засмучуватися через невдачі. Наявність цих якостей надасть 

можливість бізнесмену правильно визначити найбільш ефективний 

для себе тип управління бізнесом і людьми. 

Відсутність дієвого стилю управління зазвичай означає 

відсутність  чіткого напряму розвитку.  Такі  важливі  складові 

успіху будь-якого бізнесу як продажі, обслуговування клієнтів, 

впровадження інновацій та управління персоналом залежать від 

того, як добре себе знає бізнесмен і які методи для ведення бізнесу 

використовує. 

Найбільш популярними стилями управління бізнесом сьогодні 

визнані автократичний, консультативний, дискусійний, 

демократичний і стиль невтручання[1]. 

Автократичний стиль управління. Певна чисельність фахівців 

гадає, що автократичний стиль управління не дуже подобається 

підлеглим, так як їхні відносини з керівництвом чи безпосередньо з 

власником бізнесу стають схожі на відносини монарха і підданих. 

Однак цей стиль управління може бути дуже ефективним за умови 

правильного і своєчасного його використання. Головна його 

цінність складається в тому, що рішення зазвичай приймаються 
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одноосібно, а значить, швидко, без втрат дорогоцінного часу, 

оскільки власнику бізнесу не потрібні ніякі зустрічі, наради, 

мозкові штурми, розгляди «за» і «проти», схвалення партнерів і т. 

ін. 

Проте, цей стиль має і свої вади. Головною із них є та, що 

бізнесмен (власник бізнесу) може втратити ініціативних фахівців, 

із-за того, що вони бажають отримати більше свобод і претендують 

на кар'єрний ріст.  

Консультативний стиль управління. Цей стиль управління 

схожий на автократичний, з тією лише різницею, що спочатку 

керівник (власник бізнесу) буде приймати рішення, а потім 

озвучувати його довіреним особам, і, вислухавши всі міркування і 

заяви, вчинить так, як вважатиме за потрібне, не залежно від того, 

що саме йому порадять. 

Консультативний стиль управління є корисним в той час і для 

тих співробітників, яким важливо, щоб їхній професіоналізм 

оцінювався на належному рівні. З іншого боку, фахівці, які 

опинилися поза межами прийняття того чи іншого управлінського 

рішення, будуть страждати через можливий «фаворитизм» в 

компанії і подвійні стандарти. 

Дискусійний стиль управління. Цей стиль управління 

заснований на тому, що співробітники самі пропонують власнику 

бізнесу варіанти вирішення проблеми і наводять аргументи на 

користь своєї правоти. Власник бізнесу, в свою чергу, вислуховує 

доводи і вибирає один із запропонованих варіантів для вирішення 

проблеми. Цей спосіб допомагає створити хороші довірчі 

відносини між власником бізнесу і підлеглими, проте загрожує 

тим, що він може в якийсь час розслабитись і підкоритись впливу 

співробітників. А це призведе до того, що власник бізнесу може 

прийняти не завжди правильні рішення. 

Демократичний стиль управління. Суть подібного стилю 

управління криється в його назві. Але для його реалізації потрібен 

добре налагоджений зворотній зв'язок з підлеглими всіх рівнів. 

Потрібно не тільки, щоб від людей до керівництва доходила 

інформація, але і навпаки. І так по кілька разів, при цьому досить 
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швидко і без цензури на місцях. 

Цей   стиль   відмінно  підходить  для   перевірки   

благонадійності комплексних рішень в В2В секторі й працює на 

об'єднання команди та виявлення   талановитих   особистостей. 

Однак він   пов'язаний   з незмінною тяганиною в прийнятті 

рішень, а значить не підходить для тих ситуацій, коли діяти треба 

негайно. 

Стиль невтручання. Це скоріше наставництво, ніж управління. 

Власники бізнесу діють швидше як консультанти, коли 

співробітники вимагають допомоги або ж коли наявна ситуація, 

коли команда сама не справляється. При використанні цього стилю 

власники бізнесу не втручаються в хід справ, якщо до них 

виконавці не звертаються за допомогою. У даному випадку власник 

бізнесу займає позицію спостерігача, віддаючи право прийняття 

рішень підлеглим. 

Проте найбільш популярною залишається і досі класична 

типологія індивідуальних стилів управління, розроблена ще в 30-ті 

роки німецьким психологом Куртом Левіним. У ній виділяються 

три провідних стилі управління: авторитарний; демократичний; 

ліберальний (нейтральний, анар хічний, стиль попускання) [2]. 

Бюрократичний стиль відомий невиробничими методами. 

Бюрократичний стиль включає в себе такі риси авторитарного 

стилю, як централізацію рішень, владу над людиною. 

Авторитарний стиль керівництва призводить до розвитку в 

колективі конфліктних ситуацій, породжує взаємну недовіру 

співробітників. Демократичний стиль передбача [3]. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  

В УКРАЇНІ 

 

Системний характер змін, що  відбулися в Україні – є нагальною 

задачею виведення економіки на траєкторію стійких і високих 

темпів зростання на засадах ефективного управління процесами 

ресурсозбереження та ресурсовикористання, які визначають 

необхідність вирішення виникаючих в зв'язку з цим проблем, що 

потребують не тільки практичного вирішення, а й теоретичного 

осмислення. 

Сучасний економічний стан України характеризується 

посиленням нестабільності бізнес-середовища та поглибленням 

технологічної відсталості економіки, що значним ступенем є 

наслідком погіршення фінансово-економічної ситуації в 

промисловому комплексі національного господарства. 

З огляду на невідкладність окреслених проблем особливого 

значення набувають питання внесення стратегічних корегувань у 

формуванні системи управління ресурсозбереженням  та 

підвищення ефективності використання ресурсів [1] . 

Одним із способів збереження та зниження витрат має стати 

пошук резервів, їх економії на самих підприємствах, провівши 

системний та факторний аналіз виробничого процесу з метою 

виявлення реальної картини використання ресурсів. У зв'язку з цим 

ресурсозбереження має стати своєрідним внутрішнім економічним 

важелем підприємства поряд з підвищенням рівня розвитку 

техніки, технологій і підвищенням кваліфікації  в цілому. Такого 

результату можна досягти за допомогою ефективного управління 

та найоптимальнішого використання виробничих потужностей 
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підприємства, підвищення мотивації й зацікавленості членів 

трудового колективу та використання ресурсів на основі 

наукомістких технологій [2;3] . 

 Впровадження основних напрямів НТП, заходів по 

використанню інновацій в економіці та зниженню 

матеріаломісткості продукції в усіх галузях національного 

господарства, в тому числі і в промисловості, а також вплив 

чинників, що дають можливість запровадити політику економного 

ресурсозабезпечення (сировини, матеріалів), обґрунтовано дасть 

можливість використовувати у повному обсязі ресурсні резерви на 

кожному підприємстві[4]. 

Існуючі підходи до організації ресурсозбереження на 

українських підприємствах досить розрізнені і розглядають лише 

окремі аспекти і напрямки. Комплексна концепція, що дозволяє 

забезпечити розвиток виробничої діяльності підприємств на основі 

управління інноваційними проектами в галузі ресурсозбереження, 

як на початку проведення реформ, так і в даний час відсутня. 

Сучасні умови ведення бізнесу, які постійно змінюються, 

диктують необхідність адекватної корекції методів управління, які 

б забезпечували ефективний і сталий розвиток виробничої системи 

в довгостроковій перспективі. Перехід до сталого розвитку 

повинен супроводжуватися створенням і оптимальним 

використанням внутрішнього потенціалу підприємства, що 

визначається ефективністю використання всіх необхідних для 

виробництва ресурсів. Методологічною основою та практичним 

базисом ефективного функціонування суб’єктів господарювання – 

є дослідження  сутності, ролі і значення окремих факторів в 

процесі виробництва в напрямку ресурсозбереження на 

державному та регіональному рівнях.  

Отже, управлінські аспекти ресурсозбереження в Україні  

визначаються як складові ефективності процесу ресурсозбереження 

в цілому засновані на використанні довгострокових і 

короткострокових критеріїв ефективності. Основними критеріями 

ефективності управління процесами ресурсозбереження  є 
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показники, які характеризують результативність виробничих 

систем. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

В останній час значна уваги приділяється функціонуванню 

фермерських господарств. Саме ці господарюючі суб’єкти 

відіграють значну роль у вирішенні питань продовольчого 

забезпечення, розвитку сільських територій, досягнення цілей 

сталого розвитку тощо. Зважаючи на дану обставину в 2017 році 

Генеральна Асамблея ООН проголосила 2019-2028 роки 

Десятиліттям сімейних фермерських господарств ООН [1]. 

Загальний план дій ООН, що передбачає заходи на всіх рівнях – від 

місцевого до глобального, сформований за 7 взаємопов’язаними 

напрямками роботи. 

13 липня 2020 року набрала чинності Угода про фінансування 

заходу «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та 

малих фермерських господарств в Україні» [2]. В даній угоді 

передбачено сприяння розвитку більш інклюзивного та 

конкурентоспроможного аграрного сектору України, орієнтованого 

на зростання та сталий розвиток фермерських господарств, 

сприяючи тим самим боротьбі проти зубожіння та депопуляції 

сільських територій. 

Даний документ повністю узгоджується з Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС і передбачає: забезпечення доступу 

фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження 

грантових програм; розробку політик та програм державної 

підтримки, спрямованих на фермерські господарства, та 

впровадження галузевих реформ, спрямованих на стале управління 

земельними ресурсами, ресурсами рибного та лісового 
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господарств. Загальна кошторисна вартість заходів передбачених 

даною угодою становить 25 млн. євро. 

В Україні на сьогоднішній день близько 43 тис. фермерських 

господарств. Вони обробляють понад 4,5 млн. га орної землі. В 

середньому на кожне господарство припадає 105-110 га. Так, на 

Закарпатті фермер може обробляти 3-5 га, а в Одеській, 

Миколаївській областях – 300-400. Окремі ж фермерські 

господарства мають до 10 тис. га [3]. 

Проте на сьогодні залишається ще ряд перешкод, що заважають 

сталому розвитку фермерських господарств. Це в першу чергу 

проблеми з недоступністю кредитних ресурсів, низький розмір 

державної підтримки, недостатній професійний рівень підготовки 

фермерів, слабка матеріально-технічна база, обмежений доступ до 

інфраструктури тощо. Також не можна залишити поза увагою 

проблеми пов’язані із демографічною кризою, а саме низький 

рівень народжуваності і високий рівень смертності, старіння 

населення тощо. Непривабливий спосіб життя в сільській 

місцевості, зубожіння українських сіл та безперспективність 

особистого зростання лише спонукає молодь їхати до міста. 

Також свій негативний вплив на діяльність фермерських 

господарств справляє світова пандемія коронавірусу. Через 

введення локдауну продуктові ринки для фермерів були втрачені а 

канали і способи реалізації продукції трансформувалися. Зниження 

доходів населення внаслідок втрати роботи в період пандемії 

спричиняє зменшення попиту на групи дорогих товарів та товарів з 

високою доданою вартістю (наприклад, м'ясо ВРХ), проте може 

підвищитися попит на місцеві продукти з низьким ціновим 

порогом. 

У зв’язку з цим можна визначити кілька напрямів для розвитку 

фермерських господарств. В економічній сфері це: виробництво 

продукції з доданою вартістю, розвиток органічного та нішевого 

виробництв, додатковий спосіб реалізації підприємницької 

ініціативи тощо. В соціальній сфері це: вирішення питання із 

зайнятістю людей на селі, збереження сільського укладу життя та 

культурних традицій; вирішення питання продовольчої безпеки, 
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зупинення міграційних та депопуляційних процесів тощо. В 

екологічній сфері це: зацікавлення у збереженні біорізноманіття, 

сприяння захисту довкілля тощо. 

Особливістю фермерського господарства є те, що його 

діяльність безпосередньо пов’язана із розташуванням 

господарюючого суб’єкта і проживанням його членів у сільській 

місцевості. А отже, заходи спрямовані на розвиток фермерства в 

Україні сприятимуть покращенню умов життя на сільських 

територіях і збереженню української культури. 

Варто відмітити, що сталий розвиток в першу чергу передбачає 

партнерський підхід у співпраці державних і комунальних органів 

та землевласників і землекористувачів. А отже, фермерські 

господарства є головними суб’єктами, діяльність яких, в першу 

чергу, має бути спрямована на раціональне використання 

земельних ресурсів та охорону навколишнього природного 

середовища. 

Саме фермери мають приймати рішення про збереження та 

екологічне оздоровлення земель, самостійно здійснювати заходи 

щодо їх практичної реалізації. Водночас державні і комунальні 

органи повинні створювати рамкові умови для стимулювання 

раціонального використання та охорони земель а також сприяти 

сталому розвитку фермерських господарств в Україні. 
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ПРАВОВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДОГОВОРІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі одним з базових орієнтирів ринкового 

трансформування економіки є створення умов для суспільного 

розвитку, одним із суттєвих механізмів забезпечення якого є 

розвиток інтеграційних процесів, зокрема державно-приватного 

партнерства. Питання розвитку партнерства в Україні є 

надзвичайно актуальним, оскільки для реалізації масштабних 

проектів бюджетних коштів недостатньо. Тому залучення 

приватних партнерів та побудова довгострокових відносин з ними 

є вкрай необхідним. 

Згідно із Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» [1], в рамках ДПП може існувати три моделі участі 

приватного сектору у реалізації інвестиційних проектів у 

агропромисловому виробництві:  

1. Договір концесії: концесіонер отримує ексклюзивні права від 

держави на експлуатацію, обслуговування, інвестування та 

отримання прибутків від державного активу; концесіонер  виплачує 

державі  або фіксовану суму, або відсоток від прибутку чи вартості 

активів; створено окрему процедуру закупівлі – концесійний 

конкурс; регулюється Законом України «Про концесію». 

2. Договір спільної діяльності: сторони зобов’язуються спільно 

діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети; 

спільна діяльність можлива як з об’єднанням, так і без об’єднання 
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внесків; сторонами договору виступають  фізичні та юридичні 

особи; регулюється Цивільним кодексом України. 

3. Договір управління майном: за цим договором одна сторона 

(установник управління) передає другій стороні (управителеві) 

майно в управління, а управитель зобов’язується за плату 

здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах 

установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача); 

регулюється Законом України  «Про управління об’єктами 

державної власності». 

4. Інші (змішані) договори. 

На підставі аналізу даних центральних та місцевих органів 

виконавчої влади  визначено, що в Україні станом на 01.01.2020 на 

засадах ДПП укладено 187 договорів, з яких реалізується 52 

договори (34 – договори концесії, 16 – договорів про спільну 

діяльність, 2 – інші договори), 135 договорів не реалізується (4 

договори – закінчено термін дії, 18 договорів – розірвано, 113 

договорів – не виконується). 

Із проектів ДПП, що реалізуються основна частина – 21 проект 

(близько 40%) реалізований в сфері збору, очищення та розподілу 

води, 8 (15%) – у сфері виробництва/транспортування природного 

газу, 7 (13%) – в сфері інфраструктури, 6 (12%) – інші, 3 (6%) – 

туризм, 3 (6%) – виробництво електричної енергії, 2 (4%) – охорона 

здоров’я, 1 (2%)– обробка відходів, 1 (2%) – пошук, розвідка 

корисних копалин.  

За результатами проведених досліджень встановлено 

нерівномірний розподіл договорів ДПП у регіональному розрізі. 

Так, зокрема у 2020 р. у таких 8 областях держави не укладено 

жодного договору ДПП – Вінницькій, Волинській, 

Дніпропетровській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 

Черкаській, Чернівецькій. У свою чергу, у 2020 р. серед областей 

лідируючі позиції з договорів ДПП, що реалізовувались, мали: 

Миколаївська область – 11 договорів (21,2 %); Київська і Одеська – 

по 6 договорів (11,5 %); Донецька і Львівська – по 5 договорів (9,6 

%); Закарпатська і Запорізька – по 4 договори (7,7 %), Херсонська і 

Хмельницька – по 2 договори (3,8 %); Житомирська, Івано-
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Франківська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Харківська, 

Чернігівська – по 1 договору (1,9 %) [2]. 

Успішними прикладами проектів ДПП в Україні є: 

- проект біопаливного опалення у м. Малин ( у 2014  р. укладено 

договір про спільну діяльність  між територіальною громадою 

міста Малин в особі Малинської міської ради та ТОВ "Енергія 

тепла"  на 15 років. Очікуваний обсяг інвестицій з приватного 

сектору до 150 000 доларів США);  

- проект з виробництва теплової енергії в м. Остер (у 2015 р. 

укладено договір про спільну діяльність між територіальною 

громадою міста Остер в особі Остерської міської ради та 

корпорації «Укратомприлад» зі строком дії 25 років [3]. 

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України для держави необхідно мінімум 

8 млрд дол. щорічно для  реконструкції та розвитку інфраструктури 

[4]. Частину з реалізації таких масштабних завдань доцільно 

здійснити на засадах державно-приватного партнерства. 

Відповідно цьому важливим є підтримка державою зазначеного 

напряму консолідації суспільних зусиль з урахуванням правових та 

регіональних особливостей реалізації даного типу договорів. 
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УДК 339.138: 637.05 

              Курилас Л.В. 

     ст. науковий співробітник, 

      Сенишина Т. Є., 

     науковий співробітник, 

Державний науково-дослідний контрольний інститут 

ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів 

    

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАРКЕТИНГУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ І ТВАРИННИЦТВА 
 

Досвід роботи провідних зарубіжних і вітчизняних фірм, 

підприємств ветмедицини підтверджує пріоритетну роль 

маркетингу, як механізму узагальнення й інформаційного 

моделювання ринку продукції для ветмедицини і тваринництва. 

Маркетинг організовує і управляє діяльністю підприємств з 

виробництва і збуту продукції із врахуванням процесів і відносин, 

які складаються на ринку. Ринкова маркетингова інформація – це 

комплексне знання ринку, яке включає вивчення факторів, без 

знання і аналізу яких вірогідність прийняття необґрунтованого, або 

позитивно-окупного рішення є досить високою. Важливою є 

інформація для підприємств, учасників ринку, щодо новин аграрної 

політики, статистичних повідомлень про виробництво, переробку, 

реалізацію продукції конкурентів і ціни, комерційні пропозиції. 

Зокрема, Проект аграрного маркетингу за підтримки компанії 

―АПК-Інформ‖ (Yarmak, 2004, Andryushko, 2004) передбачає і 

надає наступну інформацію виробникам продукції, відповідно 

учасникам ринку, а саме: 

- інформацію щодо цін, які формуються на ринку продукції; 

- аналізують і прогнозують цінові тенденції та розвиток цінової 

ситуації на ринку; 

- інформують про круглі столи, виставки, семінари, тренінги, які 

відбуваються з учасниками ринку; 

- надають статистичні дані про виробництво, переробку, 
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споживання продукції, прогнозують очікувані зміни; 

- інформують про законодавчі зміни. 

Протягом останніх років в структурі підприємств ветмедицини 

України активно утверджуються підрозділи маркетингових 

досліджень ринку, що дозволяє їм визначати продуману стратегію 

розвитку підприємств, вдосконалювати підходи до організації 

виробництва, вчасно аналізувати вимоги споживачів, 

удосконалювати систему якості продукції, відслідковувати рівні і 

тенденції обігу продукції на ринку. Значний досвід в цьому вже 

накопичили ПАТ ―Укрзооветпромпостач‖, ТзОВ ―Бровафарма‖, 

ТзОВ ―Укрветпромпостач‖, ТзОВ ―Ветсинтез‖, АТ ―Біофарм‖, 

ТзОВ НВП ―Агроветсервіс‖, ТзОВ ―Продукт‖. Характерним для 

цих підприємств є те, що їх політика і стратегія формується 

виходячи з потреб і перспективи розвитку, враховуючи при цьому 

інтереси і можливості партнерів і запити та оцінки споживачів.  

Аналіз роботи приведених підприємств підтверджує, що 

використання маркетингової інформації стимулює діяльність всіх 

структурних підрозділів відповідно до ситуації на ринку продукції і 

розширенні можливостей її збуту, роботи із споживачами і 

партнерами. Саме споживач є найбільш об’єктивним арбітром 

якості продукції. Вивчення їх запитів і вимог трансформується у 

вимоги до діяльності всього підприємства.  

Отже, маркетингова інформація є важливою і дієвою щодо 

підвищення ефективності діяльності підприємств, які виробляють 

продукцію для ветмедицини і тваринництва. Забезпечення 

підприємств інформацією про ринок продукції сприяє робота 

маркетингових служб, які досліджують різні аспекти ринкових 

відносин, з якими стикаються підприємства в процесі 

функціонування, а також сприяє відпрацюванню механізму 

поведінки підприємств на ринку продукції. Маркетингова 

інформація про запити споживачів, її аналіз може стимулювати не 

тільки виробництво, а й збут продукції в асортименті, яка 

користується попитом. Маркетингова інформація може ефективно 

використовуватись при розробці стратегії і політики 

функціонування підприємств ветмедицини. Одним із головних 
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завдань маркетингу є забезпечення діяльності всіх підрозділів 

підприємства відповідно до ситуації на ринку продукції. 
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 старший викладач кафедри "Фінанси, οблік  і аудит" 

Націοнальний транспοртний університет, м. Київ 

 

МЕТΟДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЕТАПИ ПРΟЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКΟМ 

 

Ризикοвий характер підприємницькοї діяльнοсті є невід'ємнοю 

частинοю ринкοвοї екοнοміки. Ризик завжди передбачає 

імοвірнісний характер результату, при цьοму в οснοвнοму під 

слοвοм ризик найчастіше рοзуміють ймοвірність οтримання 

несприятливοгο результату, хοча йοгο мοжна οписати і як 

ймοвірність οтримати результат, відмінний від οчікуванοгο. У 

цьοму сенсі стає мοжливим гοвοрити і прο ризик збитків, і прο 

ризик надприбутків. 

Ризик - елемент сучаснοгο стилю сοціальнοгο управління в 

умοвах невизначенοсті та неοднοзначнοсті οбстанοвки. [1] 

Ризик - це мοжливість настання пοдій з негативними наслідками 

в результаті певних рішень чи дій. [2] 

Кοжен οкремий ризик пοтрібнο прοаналізувати з пοзиції тοгο, як 

він впливає на кοмпанію. Менеджмент кοмпанії має визначити цілі 

кοмпанії і найважливіші  ризики,   щο  перешкοджають  їх  

дοсягненню  за  дοпοмοгοю таких захοдів, метοдів і прийοмів: 

 рοбοчі зустрічі й інтерв’ю; 

 мοзкοвий штурм; 

 анкетування; 

 графічне зοбраження прοцесів ствοрення вартοсті,  включаючи 

визначення та зοбраження бізнес-прοцесів і ланцюжків ствοрення 

вартοсті, а такοж зοвнішніх і внутрішніх фактοрів, щο впливають 

на них; 

 пοрівняння з іншими οрганізаціями; 

 οбгοвοрення з керівництвοм. 

Існує безліч метοдів,  кοжний з яких дοпοмагає οдержати 

інфοрмацію прο характеристики οкремих ризиків, властивих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 97 

 

певним видам діяльнοсті. Тοму дοцільнο викοристοвувати 

кοмплекс метοдів, щοб вирішити пοставлене завдання. 

Οдні метοди базуються на аналізі статистичних, фінансοвих, 

управлінських та інших звітних дοкументів підприємства, інші 

пοтребують безпοсередньοї інспекції джерел небезпеки. Існують 

метοди, щο більше підхοдять дο післяпοдійних,  ніж дο дοпοдійних 

ситуацій.  Деякі метοди виявлення  ризику  базуються  на  

кількіснοму  аналізі,  а  інші  викοристοвують лише  якісні  

підхοди.  Οднак  усі  вοни  спрямοвані  на  οдне  –  виявити  й 

οписати ризики, щο є в οрганізації. 

Дο οснοвних метοдів οдержання вихіднοї інфοрмації прο 

вирοбничі οб’єкти пοтрібнο віднести: 

 стандартизοваний οпитувальний лист; 

 рοзгляд та аналіз первинних дοкументів управлінськοї і 

фінансοвοї звітнοсті; 

 аналіз даних щοквартальних і річних фінансοвих звітів; 

 складання й аналіз діаграми οрганізаційнοї структури 

підприємства; 

 складання й аналіз карт технοлοгічних пοтοків вирοбничих 

прοцесів; 

 інспекційні відвідування вирοбничих підрοзділів; 

 кοнсультації фахівців у певній технічній галузі; 

 експертизу дοкументації спеціалізοваними кοнсалтингοвими 

фірмами; 

 SWΟТ-аналіз (загрοзи та мοжливοсті). [2] 

Рοзглянемο οснοвні етапи прοцесу управління ризикοм: 

1) устанοвлення кοнтексту ризику. Визначають стратегічні та 

тактичні цілі кοмпанії; 

2) аналіз (виявлення й οцінка) ризику. Мета  цьοгο етапу – 

οдержати  пοтрібну  інфοрмацію  прο структуру,  властивοсті  

οб’єкта і наявні ризики.  Зібранοї інфοрмації має бути дοстатньο 

для тοгο, щοб приймати адекватні рішення щοдο пοдальших 

ризиків, тοбтο певних пοдій та οбставин) і їх οцінки. Виявляючи 

ризики (якісна складοва), визначають усі ризики, які властиві 
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дοсліджуваній системі.  

Οцінка – це кількісний οпис виявлених ризиків, у прοцесі якοгο 

визначають такі їх характеристики, як імοвірність і рοзмір 

мοжливих наслідків. [1] Вοднοчас  фοрмують  набір  сценаріїв  

рοзвитку  несприятливих  ситуацій. Для різних ризиків мοжна 

пοбудувати функції рοзпοділу ймοвірнοсті настання наслідків 

залежнο від їх рοзміру. 

Виявлення й οцінка тіснο пοв’язані між сοбοю, і не завжди 

мοжна рοзділити  їх  на  самοстійні  частини  загальнοгο  прοцесу.  

Більше  тοгο,  частο аналіз іде у двοх прοтилежних напрямках – від 

οцінки дο виявлення і навпаки. У першοму випадку вже 

зафіксοванο збитки і пοтрібнο виявити їх причини. У другοму 

випадку на οснοві аналізу системи виявляють ризики та мοжливі 

наслідки; 

3) ранжування і відбір ризиків. Це визначення ступеня 

важливοсті ризиків для кοмпанії і пοрядку, у якοму ними 

займатиметься кοмпанія. Критерієм мοже бути пοрівняння 

наслідків з прибуткοм, дοхοдοм та активами кοмпанії; 

4) вплив на ризик (вибір метοдів і стратегії). Це застοсування 

кοнкретних спοсοбів впливу на ризики кοмпанії для нейтралізації 

їх наслідків 
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ФОНОВІ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Особливості сучасного менеджменту полягають у тому, що 

керівництво стикається щоденно зі значним переліком факторів, які 

здійснюють суттєвий вплив на систему менеджменту, на певні 

процеси у компанії, або загалом безпосередньо на персонал 

(співробітників, колег, контрагентів тощо). Зрозуміло, що на 

сьогодні вкрай важливим ресурсом є та залишається саме персонал 

зі своїм багатим переліком соціально-психологічних складових та 

особливостей.  

Варто зазначити, що застосування поняття «фонові знання» не 

притаманне системі менеджменту, скоріш є характерним для 

соціальних наук та лінгвістики [2, с. 1–2]. Проте у даному контексті 

фонові знання скоріш доречно використовувати як аспект аналізу 

певного блоку інформації, яка є відома у широкому розумінні 

відповідному прошарку суспільства та зокрема окремим 

спеціалістам; а також у контексті мови, картини світогляду та 

життєвого досвіду, що використовуємо у процесі комунікації.  

Зважаючи на процеси, які відбувають у суспільстві, що 

формують відповідний базовий соціально-психологічний стан 

населення та персоналу зокрема, бізнесу варто розглянути їх 

перелік та за можливості здійснювати відповідним чином 

коригуючий вплив. До переліку таких характеристик відноситься 

вплив наступних факторів:  

- поява фізичної загрози стану здоров’я, у тому числі у вигляді 

вірусу Covid-19; 

- стрімкий розвиток технологій, а саме штучного інтелекту, 
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різноманітних способів обробки big data, нейромереж тощо; 

- значний потік інформації, якість та джерела походження якої 

не завжди вдається легко оцінити та встановити; 

- дослідження у сфері когнітивних наук, становлення біохакінгу 

і т.п. 

Персоналу, як спеціалісту, та людині загалом, як представнику 

суспільства, стає необхідно приділяти увагу все більшій кількості 

різноманітних аспектів, що формуються різними контекстами 

фонових знань, які оточують подію та забезпечують ресурси для її 

відповідної інтерпретації.  

Зазначимо, що відповідно зміст фонових знань складається з 

таких елементів: історико-культурного фону, соціокультурного 

фону, етнокультурного та семіотичного фонів. 

Зокрема у межах управлінської парадигми набуває актуальності 

та розвитку когнітивний підхід до прийняття управлінських 

рішень, що в значній мірі на даний час розглядає такі підходи [1, 

с. 33]: 

1) використання формальних методів, що базуються на 

моделюванні ситуацій на основі когнітивних карт; 

2) вирішення практичних завдань управління в системах, які не 

достатньо організаційно впорядковані.  

Фонові знання враховуючі особливості становлення 

«суспільства знання» формують різноманіття елементів, зокрема 

менеджмент знань, який представляє собою це динамічні циклічні 

набори практик, наприклад, створювати, витягувати, захоплювати, 

уточнювати, зберігати, управляти, розповсюджувати та / або 

передавати знання всередині компаній.  

Суспільства знання набуває все більшого зростаючого впливу 

глобальних тенденцій розвитку та неминуче посилює значимість 

проблем, пов'язаних з фоновими знаннями в процесах створення і 

використання соціальних технологій. Подібні проблеми 

правомірно розглядати як процеси соціального конструювання в 

контексті безпосередніх комунікативних актів на всіх рівнях і на 

всіх етапах реалізації соціальних технологій. 

Такий підхід дозволяє підійти до розуміння процесів 
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становлення нової соціальної реальності як механізму виробництва 

знань усіма суб'єктами у межах відповідної соціальної технології. 

Фонові знання набувають фундаментальний характер і 

вирішальним чином зумовлюють життєздатність соціальних 

технологій у соціально-психологічному контексті менеджменту. 

Проте варто зазначити, що без доопрацювання під певне фонове 

знання будь-яка соціальна технологія (наприклад, electronic-

government (e-government) – електронний уряд та new public 

management – нове публічне управління) при всіх своїх позитивних 

цілях парадоксальним чином здатна погіршувати, а не 

покращувати ситуацію при зовнішньому і формальному 

дотриманні всіх умовних «інноваційних» вимог. 

Аналіз різноманітних ситуацій та існуючого переліку фонових 

знань, яких постійно розширюється, дає змогу зробити висновок 

про необхідність контролю та моніторингу за відповідними 

факторами як на рівні персоналу, так і на рівні системи 

менеджменту загалом, що покладає на відповідні складові процесу 

управління. 

Таким чином, фонові знання здійснюють непомітно, проте 

суттєво свій вплив на соціально-психологічні основи менеджменту 

всіх рівнів, оскільки персонал компанії та людство загалом мають 

усвідомлено проходити відповідні трансформаційні процеси, щоб 

створити нові умови розвитку.  
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 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Найважливішими умовами забезпечення стабільного 

економічного зростання в Україні є необхідність термінової 

активізації інноваційних процесів в агропромисловому комплексі, 

радикальна модернізація технологічної бази та впровадження 

сучасних технологій й методів виробництва. Масштаби та велика 

складність завдань забезпечення сталого інноваційного розвитку 

агропромислової економіки об’єктивно визначають зростаючу роль 

і значення регулятивно-орієнтовного впливу держави на процеси, 

що відбуваються в цій галузі [1]. 

Саме інноваційна діяльність в аграрному секторі України в 

даний час не має форми і не відповідає рівню інноваційних 

процесів країн-членів СОТ, що, в свою чергу,загрожує її 

конкурентоспроможності. Важливим фактором, що стримує 

розвиток інновацій, є відсутність відповідної законодавчої та 

нормативної бази для регулювання інновацій та посилення 

контрольних функцій при їх реалізації. Факторами, що стримують 

інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в 

Україні, є нормативно-правові (недосконалі законодавчі та 

нормативно-правові основи регулювання інноваційної діяльності; 

невирішене земельне законодавство; відсутність цільових 

регіональних програм); організаційні: відсутність інформаційно-

консультаційних центрів; недосконала організація роботи 

спеціалізованих ринкових структур (агротехнопарки, 

агротехнополі, інкубатори); відсутність чіткої інноваційної 

політики в аграрному секторі; невідповідність методів управління 

господарством вимогам зовнішнього середовища; низький рівень 
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корпоративної культури; відсутність актуальної інформації про 

кон'юнктуру ринку; погано розвинений рівень маркетингових 

технологій; економічні: гостра різниця в цінах; високі процентні 

ставки за позиками; мінімальний розмір бюджетних дотацій на 

інноваційні проекти; недосконала податкова система; наукові: 

зменшення потенціалу наукових кадрів; проблеми у підготовці 

висококваліфікованих кадрів; низький рівень освіти робочої сили; 

соціально-економічні: відсутність внутрішніх фінансових ресурсів; 

застарілість технічної бази; вдосконалення розвитку лізингових 

операцій; наявність економічного ризику; низький рівень 

рентабельності [2]. 

Головною умовою здійснення інноваційної діяльності аграрних 

підприємств є наявний інноваційний потенціал, збільшення якого 

може бути реалізовано переважно шляхом розвитку компонентів 

його внутрішнього середовища, компонентами яких є наявні 

ресурси та організаційні блоки. Низький рівень ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств гальмує розвиток інноваційних 

процесів, що пов'язано з багатьма проблемами, а саме: посилення 

деградації земель, фінансовий стан економічних операторів та 

недостатня обізнаність про останні вітчизняні події. Тому 

відправною точкою для цієї ситуації є вдосконалення політики 

державної допомоги: надання податкових пільг фізичним та 

юридичним особам, які впроваджують заходи щодо захисту ґрунтів 

за свій рахунок, збільшення бюджетів на технічне реконструкцію, 

створення цільової системи кредитування, вдосконалення політики 

амортизації, створення розвиток агропромислового комплексу в 

обласних центрах. 

В умовах насичення ринку товарами, збільшення пропозиції 

товарів, падіння попиту та погіршення конкуренції на 

сільськогосподарському ринку необхідно вдосконалювати 

сільськогосподарський продукт, покращувати його якість, 

диверсифікувати асортимент. За цих умов головним принципом 

інноваційного розвитку є потреба в ринку та механізм його 

реалізації - сукупність маркетингових заходів. 
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Однією з причин кризи агропромислового комплексу в Україні є 

неефективна та недосконала система управління на всіх рівнях 

управлінської вертикалі. Тому необхідно впроваджувати нові 

підходи до стратегії управління інноваціями в агропромисловому 

комплексі, адже завдяки інноваційним перетворенням українське 

сільськогосподарське підприємство може мати конкурентну 

перевагу на світовому ринку. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Забезпеченість енергетичними ресурсами аграрного сектору 

економіки є важливим чинником його ефективного 

функціонування та розвитку. У формуванні собівартості 

енергетичні ресурси відіграють провідну роль. Їхня частка у 

структурі матеріальних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах складає близько 9 % (третя за обсягом стаття 

витрат). У фермерських господарствах витрати на пальне і 

мастильні матеріали після витрат на мінеральні добрива є 

найбільшими (13–14 %). 

У сільському господарстві протягом 2011–2019 років 

спостерігається тенденція до зростання попиту на дизельне пальне. 

Водночас споживання бензину за досліджуваний період 

скоротилося вдвічі. Зменшення попиту на бензин в сільському 

господарстві пов’язано із тенденцією залучення до виконання 

транспортних робіт сторонніх організацій, а також із практикою 

продажу врожаю на умовах франко-тік, франко-елеватор та навіть 

франко-поле. В цьому випадку транспортні витрати оплачують самі 

покупці сільськогосподарської продукції. Крім того одним із 

головних факторів є економія сільськогосподарських підприємств, 

заснованих на засадах приватної власності [1, с. 65]. 

Серед енергетичних ресурсів найбільше в аграрному секторі 

споживається дизельного пального – близько 90–94 %. Водночас 

цей вид ресурсу не має відносно дешевого товару-замінника. Таким 

чином при його споживанні не виникає ефект заміщення 

Маршалла. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на дизельне 
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пальне, спожите в сільському господарстві у 2011–2019 роках, 

становив 0,08<1, що є свідченням нееластичності попиту на нього. 

Попит на енергетичні ресурси у сільському господарстві 

визначається насамперед виробничими потребами, або 

необхідними виробничими витратами. Коливання ціни на пальне, 

хоча значною мірою і впливає на фінансовий стан 

сільськогосподарських товаровиробників, однак в силу 

об’єктивних причин призводить лише до незначних змін у 

кількості його закупівель. 

Використання пального в сільському господарстві має 

циклічний або системний характер. Однією з особливостей 

енергоспоживання в сільському господарстві є його сезонність, яка 

визначає нерівномірне, часом «пікове» завантаження енергетичних 

засобів протягом року. Можна виділити чотири найнапруженіші 

періоди польових робіт: сівба та садіння сільськогосподарських 

культур; догляд за просапними культурам и; збирання врожаю; 

зяблева оранка та посів озимих. Зокрема, близько 40 % річного 

обсягу сільськогосподарських вантажів транспортується під час 

збирання урожаю [3, с. 27]. 

Серед найважливіших умов сталого та пропорційного розвитку 

суспільства є вирішення проблем високої енергомісткості 

виробництва та енергозабезпечення економіки, які упродовж 

останніх років були і залишаються основною загрозою 

економічній, а отже, й національній безпеці [2, с. 120]. 

У сільському господарстві внаслідок впровадження 

прогресивних технологій спостерігається позитивна тенденція 

зниження енергомісткості продукції – питомі витрати паливно-

енергетичних ресурсів на одиницю продукції зменшуються. При 

цьому виробництво валової продукції зростає. Ощадливе 

споживання паливно-енергетичних ресурсів сприяє підвищенню 

рівня енергоефективності та енергетичної безпеки аграрного 

сектору економіки. При цьому необхідно відзначити, що за 

рейтингом Ukrainian Energy Index, показник енергоефективності 

сільського господарства України становить всього 37,1 % від рівня 

країн ЄС [4]. 
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Функціонування національного ринку енергетичних ресурсів 

зумовлене насамперед глобальними тенденціями розвитку світової 

енергетики, а саме цінами на нафту. Протягом 2014 – 2020 рр. 

динаміка світових цін на нафту та роздрібних цін на бензин і 

дизельне пальне на АЗС України мали однакову тенденцію щодо 

зниження чи підвищення у певні періоди. Водночас, слід зазначити, 

що в умовах загальносвітового тренду до зниження цін на нафту, в 

Україні спостерігається протилежна тенденція динаміки цін на 

бензин і дизельне пальне. 

Суттєвим на ринок енергетичних ресурсів був вплив пандемії 

COVID-19. Через значне скорочення споживання у квітні 2020 р. 

світові ціни на нафту досягли свого мінімуму за досліджуваний 

період. Мінімальна світова ціна на нафту, що склалася у квітні 2020 

р., була меншою, ніж максимальна (червень 2014 р.) у 4 рази. 

Протилежні цінові тенденції на енергетичні ресурси у світі і в 

Україні зумовлені насамперед тенденцією до зростання курсу 

долара на валютному ринку. У зв’язку з цим є підстави 

стверджувати, що об’єктивною умовою успішного функціонування 

та розвитку внутрішнього ринку енергетичних ресурсів, що є 

важливою умовою ефективного їх використання в аграрному 

секторі економіки, є макроекономічна стабільність країни. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕСУ 

 

В сучасних умовах розвитку суспільства, коли до наслідків 

пандемії хвороби, викликаної коронавірусом (SARS-CoV-2) та 

світової економічної кризи, додається практично війна, що 

відбувається на сході країни, одним з найбільш актуальних питань, 

пов’язаних зі станом економіки країни, стає питання щодо 

підтримки державою бізнесу, шляхом створення певних пільгових 

умов діяльності чи надання прямої фінансової підтримки. 

Безумовно, країни з потужною економікою мають більш широкі 

можливості відносно підтримки як бізнесу, так і громадян. Але 

перед нашою країною, стан економіки якої підтримується за 

допоиогою зовнішніх запозичень, це питання, вірішення якого 

майже не  можливе. Однак, як свідчить світлвий досвід, іншого 

шляху подалати кризу та відновити економіку не існує. 

Визначаючи обсяги та напрями підтримки бізнесу, не маючи 

при цьому змоги допомогти «усім та відразу», необхідно буде 

вірішувати який бізнес ще можливо врятувати, а який вже ні. При 

цьому, якщо не розглядати та не берати до уваги корупційні схеми, 

необхідно буде визначати як важливість бізнесу для суспільства та 

громади, так і ефективність його функціонування та можливості 

його розвитку у майбутньому, про що бізнес має довести.    

Першою проблемою, що постане на шляху вибору суб’єктів 

підприємництва, яким доцільно було б надати підтримку для 

забезпечення їх розвитку в подальшому в інтересах суспільства в 

цілому та певної громади, зокрема, є об'єктивність і 

неупередженість оцінки бізнесу на основі дотримання принципів 
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порівнянності як порівнюваних варіантів функціонування 

підприємницької діяльності з точки зору суспільної їх значущості в 

цілому, так і ефективності їх діяльності та їх спроможності до 

розвитку, зокрема. 

Порівнянність визначає процес забезпечення умов, при яких 

можливо порівняти (зіставити) показники і характеристики, що 

отримані різними методами або в різний час. Забезпечення 

порівнянності порівнюваних моделей бізнесу можливо при 

дотриманні певних умов, зокрема, таких як : а) одноманітність 

структури моделей функціонування підприємництва; 

б)ідентичність порівнюваних показників. [1] 

Незважаючи на широке застосування показника прибутку 

(рентабельності) як основного результату функціонування бізнесу, 

знаходять обгрунтування використання в якості критеріїв 

оцінювання моделі функціонування бізнесу, показники, що 

відображають обсяг виробленої продукції (особливо продукції, що 

має суспільну значимість та/або важливіть для економіки), що 

базуються на комплектуванні та підтримці соціальних і 

економічних об'єктів ваизначальних для громади, тощо. 

Увага переважної більшості провідних як вітчизняних, так і 

зарубіжних представників наукових шкіл щодо підходу до 

побудови критерію оптимальності підприємницької діяльності 

сконцентровано на показнику ефективності, як виразника сталого 

існування та інтенсивного росту і розвитку будь-якого бізнесу. [2] 

Застосовуючи показник ефективності як критерій оцінювання і 

як індикатор розвитку бізнесу, можна характеризувати не тільки 

різноманітні процеси, а і явища та розвинені системи. Крім того, 

зазначений критерій виступає і як найважливіший стимул розвитку 

для бізнесу — прагнучи підвищити ефективність конкретного виду 

бізнесу та їх сукупності, ми визначаємо конкретні заходи, що 

сприяють процесу розвитку і відсікаємо ті з них, що ведуть до 

регресу.  

Комплексна оцінка діяльності бізнесу, повинна складатися як з 

узагальнюючих критеріів оцінки (які відображають взаємозв'язок  

досягнутих кінцевих результов підприємницької діяльності і 
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встановлених цілей, які тією чи іншою мірою задовольняють 

суспільні потреби), так і різноманітних специфічних показників 

оцінювання функціонування бізнес-структур. При цьому, якщо 

перелік узагальнюючих критеріів оцінювання особливих дискусій 

не викликає, то щодо специфічних індикаторів оцінювання 

підприємницької діяльності, які передбачають доступність 

використання декількох критеріїв оптимальності, значну 

сукупність таких критеріїв, тощо, то вважається, що доцільно 

обмежувати їх коло, використовуючи лише в тих випадках, коли 

немає можливості для застосування єдиних або узагальнених 

оцінок, з метою недопущення зайвої деталізації, яка може 

відволікти від неупередженого та об’єктивного оцінювання 

діяльності підприємницької структури. [3] 

Висновком з аналізу результатів оцінювання функціонування 

бізнесу має стати відповідь на питання : «наскільки визначений 

суб’єкт підприємництва робить те що доцільно робити (з точки 

зору суспільства, громади, тощо), при чому наскільки його 

діяльність є максимально раціональною та оптімальною, а також 

наскільки використані його сильні сторони та можливості і 

невільовані його слабкі сторони та загрози для його діяльності. 
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УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ І ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ 

 

В українській економічній реальності поки що не склалася 

усталена термінологія щодо цих явищ. Так, термін ―ухилення‖, 

податковими органами використовується як для легальної, так і 

нелегальної мінімізації податків. В свою чергу, економісти 

пропонують законне зменшення податків називати терміном 

―податкова оптимізація‖ чи ―податкове планування‖, а незаконне – 

саме терміном ―ухилення‖. Використання правових норм для 

мінімізації оподаткування виключає можливість для податкових 

органів втрутитись в цей процес. Лише законодавчі органи можуть 

вирішити цю фіскальну проблему. А отже, якщо законодавець 

передбачив пільгове оподаткування, чому таке явище називають 

―ухиленням‖? Тому, в подальшому для розгляду цієї проблеми під 

терміном ―ухилення‖ будемо розуміти дію (або бездіяльність) 

платника податку, спрямовану на повну чи часткову несплату 

податку з порушенням норм чинного законодавства. 

Узагальнюючи існуючі в економічній літературі підходи щодо 

проблеми несплати податків та обов’язкових платежів до бюджету 

в повному обсязі, можна дати наступні визначення: 

Ухилення від сплати податків – нелегальний шлях зменшення 

податкових зобов’язань, заснований на свідомому використанні 

методів приховування доходів і майна від податкових органів і 

недостовірності і податкової звітності. 

Податкова оптимізація – сукупність методів і засобів, які 

дозволяють обрати з числа усіх можливих варіантів розвитку той, 

що забезпечить найбільш ефективне використання фінансових 

ресурсів, які знаходяться в розпорядженні суб’єкта оподаткування. 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 112 

 

Оскільки ухилення від сплати податків обумовлене різними 

чинниками, існують різні шляхи мінімізації цієї проблеми. 

Мінімізація оподаткування – сукупність заходів, спрямованих 

на зменшення бази оподаткування. 

Чинниками, які зумовлюють збільшення тіньових операцій, в 

тому числі й внаслідок ухилення від оподаткування, на думку С.А. 

Квасова, можуть бути: недосконалість правового регулювання 

економічної сфери; знецінення обігового капіталу в результаті 

інфляції; штучність курсу національної грошової одиниці і жорсткі 

грошово-кредитні відносини; фіскальний характер податкової 

політики; нерозвиненість фондового і страхового ринків; негативне 

зовнішньоторговельне сальдо і нелегальний переказ валютних 

коштів за кордон та ін.  

Досліджуючи детермінанти вчинення правопорушень у сфері 

оподаткування, І.П. Голосніченко згрупував їх у такі блоки: 

соціально-економічні, нормативно-правові, соціально-психологічні 

та організаційні. 

До соціально-економічних факторів ухилення від сплати 

податків автор відносить наявність у країні тіньової економіки і 

значної кількості коштів, що обертаються в цій сфері. Доходи від 

такої діяльності не оподатковуються, адже вона функціонує поза 

державним контролем.  

До нормативно-правових детермінант вчинення правопорушень 

у сфері оподаткування відносяться недоліки податкового 

законодавства та законодавства, що регулює відносини 

підприємницької діяльності. 

Однією із соціально-психологічних причин порушень 

податкового законодавства є корумпованість частини державних 

службовців, у тому числі і працівників державної податкової 

служби. Платники податків не довіряють органам влади, деякі з 

них вважають, що кошти, які надходять до бюджету, не 

направляються за призначенням, а розкрадаються чиновниками 

різних рівнів. 

Одним із заходів боротьби з ухиленням від оподаткування 

виступають заходи карно-репресивного характеру, які 
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передбачають адміністративну, фінансову та кримінальну 

відповідальність для порушників податкового законодавства. 

Перекладання податків – це процес такої зміни цін на товари та 

послуги, при якому платник отримує можливість повністю чи 

частково перекласти податкове навантаження на інших осіб ( на 

своїх покупців чи постачальників). Існують податки, перекладання 

яких закладено законодавцем вже в механізмі їх стягнення (непрямі 

податки), інші податки передбачають податкове навантаження саме 

на платника (прямі податки), але чи відбувається це в реальній 

економічній ситуації – питання не має однозначного вирішення, 

оскільки процес перекладання є дуже складним явищем і залежить 

від багатьох чинників. 

 При нееластичному попиті відносне збільшення ціни, 

обумовлене податком, не має наслідком значного скорочення 

обсягів споживання, а отже продавець має можливість повністю 

перенести податковий тягар на покупця. До товарів з нееластичним 

попитом відносять товари першої необхідності, такі, як сіль, 

сірники, мило, хліб, тощо. 

Не існує єдиної точки зору щодо перекладання прямих і 

непрямих податків. Механізм стягнення прямих податків не 

передбачає їх перекладання на споживачів за рахунок відповідного 

збільшення ціни, але існують випадки коли таке перекладання 

можливе. 

Таким чином, і процеси ухилення, і процеси перекладання 

податків мають наслідком остаточний перерозподіл доходів у 

державі, а тому їх треба враховувати при досягненні тих чи інших 

цілей економічної і податкової політики. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

 

Малий та середній бізнес є невід’ємним складником ринкової 

економіки, що сприяє вирішенню цілої низки соціальних, 

економічних та науково-технічних проблем суспільства [1, с. 87]. 

Процес формування ринкової системи господарювання в 

Україні тісно пов’язаний зі зростанням підприємницької діяльності 

у всіх сферах економіки. Підприємництво грає  одну з головних 

ролей в імплементації завдань перехідного періоду економіки 

держави - успішне перетворення адміністративно-командної 

економіки в соціально спрямовану ринкову економіку неможливе 

без діяльності підприємців малого, середнього та великого бізнесу, 

які стимулюють відповідні зміни на мікро- і макроекономічному 

рівнях. Саме тому, в умовах сьогодення, є досить актуальним і 

необхідним розгляд проблем оподаткування та управління 

вітчизняного бізнесу, а саме розгляд проблем податкового 

навантаження та асиміляції підприємств до глобалізованого 

сучасного бізнес середовища. 

Незалежно від розміру і технологічного типу виробництва 

суб’єкта підприємницької діяльності, питання управління бізнес 

процесами та оподаткування доходів, витрат і прибутків є у рівній 

мірі важливими та актуальними. Велике значення при формуванні 

сприятливого клімату для розвитку підприємництва мають 

податкова політика та оптимальний рівень податкового 

навантаження у країні зокрема.  
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Вітчизняній системі оподаткування у даний час не вистачає 

стимулюючої функції, яку на нашу думку, можна імплементувати 

шляхом забезпечення адекватного, аргументованого, 

справедливого та ефективного з точки зору економічного 

зростання податкового навантаження [4, с. 94]. Важливим є 

становлення рівномірного податкового навантаження на 

підприємства різного розміру й окремі галузі економіки. 

Ефект Лаффера і його графічне вираження у вигляді кривої 

Лаффера показує, що збільшення податкової ставки спочатку 

призводить до збільшення бюджетних доходів від податків, але 

після певного рівня призводить до падіння. 

 
Рисунок 1. Крива Лаффера 

 

де T - дохід державного бюджету;  

t - податкова ставка;  

t* - податкова ставка, яка максимізує дохід для бюджету; ставки 

t1 і t3 дають однакові бюджетні надходження [2, с. 9]. 

 

Крива Лаффера демонструє стимулюючий ефект зниження 

податків. Зменшення податкового тягаря у парі з чіткою роботою 

контролюючих органів веде до збільшення заощаджень, зростання 

інвестицій та зайнятості населення, а також детінізації бізнесу.  

Глобальні зміни у політичній, економічній і ділової діяльності, а 

також розвиток технологій, транспорту і зв'язку, викликають у 

підприємств необхідність до боротьби за конкурентне виживання, 

зміни своїх стратегій і навіть виходу за межі своєї країни. 

Обмеженість ринку, конкурентний тиск, попит на більш дешеві 
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ресурси і динаміка розвитку технологій у нашу епоху змушують 

лідерів бізнесу міняти фокус з традиційних цілей на альтернативні 

заходи для успішного ведення бізнесу і виходу на світові ринки з 

метою отримання конкурентних переваг [3, с. 47]. 

Сучасна глобалізація світу та зокрема локдаун наших днів, 

котрий почався у 2020-му році, сигналізують, що перед бізнесом у 

сучасному світі постало питання підвищення мобільності 

операційної діяльності. 

Бізнес практика у наш час показала, що вкрай необхідними є 

описані вище проблеми оптимізації податкової системи та 

мобільності підприємств у непрогнозованих ситуаціях в країні та 

світі. 

Для підвищення успішності та ефективності роботи підприємців 

в Україні з-поміж інших факторів важливими є адекватне та 

рівномірне податкове навантаження з боку держави, а також 

підвищення мобільності та за можливості децентралізації 

виробництва товарів та надання послуг як зміна вектору 

управління бізнесом. 
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ІНСТРУМЕНТИ УСУНЕННЯ ДЕМОТИВАЦІЙНИХ 

ФАКТОРІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОРАДЧІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

В епоху цифрової економіки світовою практикою засвідчено 

вагомість кадрового ресурсу як конкурентної переваги будь якої 

організації, зокрема і для сільськогосподарської дорадчої служби. 

Нині креативність та наполегливість персоналу все частіше слугує 

каталізатором ефективності бізнес-процесів та є основою 

інноваційності суб’єктів підприємницької діяльності. Відтак, 

розвиток інтелектуального капіталу вимагає створення 

сприятливих умов для активізації творчих здібностей працівників.  

Зазначені обставини вимагають від менеджерів нестандартного 

підходу до пошуку результативних механізмів мотивації підлеглих, 

що є актуальним і для всіх елементів національної системи 

сільськогосподарського дорадництва (приватних, громадських, які 

нині діють переважно як НУО, а за умов формування, і державної 

складової).  

Для переважної більшості організацій і нині залишаються 

пріоритетними інструменти мотивації працівників «примусу і 

винагород», які ґрунтуються на тиску контролю і оцінки, а також 

маніпуляції можливістю задоволення фізіологічних, безпекових 

потреб чи приналежності до групи. Поступове зміщення підходу 

патерналізму, обумовлено виявленими демотивуючими факторами 

такої стратегії мотивації, а саме: високо ймовірним є нівелювання 

внутрішньої вмотивованості; можливе зниження результативності 

праці; може бути пригнічена творча діяльність; спонукання до 

шахрайства, пошуку легких шляхів вирішення задач та неетичної 
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поведінки; обумовлюють розвиток вузького бачення 

(стандартизація) на вирішення задач [1]. Виявлені закономірності 

шкідливого впливу надмірного рівня напруги, зростання 

інтенсивності і обсягу робіт, монотонності та повільного оновлення 

змісту праці створюють організаційні передумови професійного 

вигорання з відповідним зниженням якості вирішуваних задач. Ці 

обставини виступили одним із приводів реформування державних 

систем сільськогосподарського дорадництва. Роздержавлення та 

відповідно приватизація й поглиблення децентралізації 

вертикальних організаційних структур здійснено як в країнах з 

розвинутою економікою, так і в країнах, що розвиваються. 

Проте більшість керівників вітчизняних підприємців 

застосовують механізми мотивації в межах стратегії «покарання та 

винагороди», за якою матеріальну мотивацію визначають як 

пріоритетну, при цьому знехтуваним резервом залишається 

потенціал нематеріальних (організаційні та морально-психологічні) 

методів мотивації [2, С. 146]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях Bitzer, V, щодо стимулювання 

підвищення продуктивності праці в системі 

сільськогосподарського дорадництва, встановлено перелік 

ключових факторів зниження мотивації, тобто працездатності 

дорадчих кадрів. Виокремлено такі типові демотивуючі фактори 

[3]: низький рівень оплати праці; відсутність фінансових стимулів 

та можливостей кар’єрного просування; низький статус на 

впізнаваність професії дорадника; відсутність коштів на операційну 

діяльність; відсутність професійного просування;  відсутність 

заохочень від вищого керівництва; неадекватність вимірювання 

продуктивності дорадчої діяльності заснованої на оцінюванні 

здійсненої дорадниками діяльності, а не за її результатами; 

 вимоги підзвітності дорадників інвесторам, що дезорієнтує 

відносно запитів клієнтів; інші питання (безпека, труднощі 

матеріально-технічного забезпечення, гендерна рівність і т.д.). 

Усунення демотиваційних факторів в дорадчій діяльності може 

бути реалізовано через використання інструментарію, такого як [4]: 

справедливе оцінювання результативності; створення можливості 
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кар’єрного зростання; забезпечення достатнього, тобто 

конкурентного, рівня оплати праці; створення доступу до 

навчальних заходів; можливість розвитку інтелектуального і 

особистісного потенціалу; забезпечення безпеки праці; визнання 

цінності результатів діяльності.  Крім того, позитивне оцінювання 

результативності дорадників сформує відчуття цінності та 

компетентності та спонукатиме до підтримки належного 

професійного рівня діяльності. Застосування таких інструментів в 

організації дорадчої діяльності всіма елементами національної 

системи сільськогосподарського дорадництва в Україні сприятиме 

розвитку інтелектуальних здібностей кадрів та прискоренню їх 

адаптації до змін в зовнішньому середовищі, що неминуче 

позначиться на підвищенні ефективності роботи організацій, що її 

представляють. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ 

 

Питання якості аудиторських послуг завжди є актуальним 

напрямком наукових досліджень як в Україні, так і в країнах світу. 

Отже, якість аудиту проявляється відповідно до результатів аудиту, 

наведених в аудиторському висновку, реальному стану діяльності 

підприємства, на якому проводився аудит. Однак конфлікт 

інтересів між власниками підприємства, його керівництвом і 

зовнішніми користувачами - державними органами, кредиторами, 

інвесторами є серйозною проблемою для підготовки достовірного 

аудиторського висновку. У той же час недостатній рівень розвитку 

фінансового ринку в Україні, неналежний контроль з боку держави 

за станом економічної інформації, що надається зовнішнім групам 

користувачів, залежність українських аудиторів від оплати їх 

послуг, дозволяють керівнику впливати на підготовку 

аудиторського висновку. Все це вказує на актуальність 

дослідження організації контролю якості аудиторських послуг в 

Україні. 

Ф. Ф. Бутинець зазначає, що під якістю в аудиторській практиці 

слід розуміти максимальне задоволення інформаційних потреб 

користувачів результатами виконаних аудитором робіт, послуг та 

супутніх аудиту робіт відповідно до інтересів власника, суспільства 

та конкретного замовника в межах вимог чинного законодавства 

України, стандартів аудиту та ―Кодексу професійної етики 

аудиторів‖ [1, с. 479]. Вчений зосереджує увагу на таких факторах 

оцінки якості аудиту, як дотримання законодавства, стандартів 
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аудиту та Кодексу професійної етики аудитора. 

Важливою проблемою в аудиторській практиці України є 

формування цін на аудиторські послуги. А також постійне 

збільшення кількості аудиторів на ринку викликає значне 

здешевлення аудиторських послуг через конкуренцію, що, в свою 

чергу, впливає на зниження якості аудиту. 

На думку Проскуріної Н. М. [2], основним критерієм якості 

аудиторських перевірок є дотримання вимог стандартів аудиту, але 

наявність одного критерію не дозволяє провести повною мірою 

оцінку його якості. Якість аудиту необхідно розглядати з погляду, 

по-перше, чи є надані послуги із проведення перевірки «аудитом» і, 

по-друге, чи задоволені потреби замовника у встановленні 

об’єктивності фінансової інформації. 

Вважається, що одним із найбільш дієвих способів підвищення 

якості аудиторських послуг є підвищення відповідальності 

аудиторських фірм та аудиторів. У разі виявлення повторних 

фактів неякісної перевірки аудитори можуть бути покарані у 

вигляді попередження, зупинення дії сертифіката на термін до 

одного року або його скасування. Аудитор повинен повернути 

відкликаний сертифікат протягом не більше 10 днів з дати 

отримання витягу з рішення Аудиторської палати України. 

Розглядаючи якість аудиторських послуг, доцільно враховувати, 

що якість аудиторських послуг забезпечується на рівні: держави; 

професійної організації; окремої аудиторської фірми; суб’єктів 

аудиторської діяльності; окремої аудиторської перевірки. 

Забезпечення якості аудиторських послуг можливе через 

запровадження нормативних вимог і внутрішніх стандартів та 

формування системи управління якістю в аудиторських фірмах.  

Нормативна база формується на перших двох рівнях 

регулювання аудиторської діяльності. На першому рівні – 

законодавче регулювання (державний рівень), на другому рівні – 

нормативно-методичне регулювання та контроль (рівень 

професійних організацій), а розроблення і запровадження системи 

управління якістю здійснюється на третьому рівні – внутрішнє 

регулювання аудиторських організацій (рівень суб’єктів 
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аудиторської діяльності) [3]. 

Організацію та забезпечення проведення зовнішніх перевірок 

якості аудиторських послуг здійснює Комітет з контролю за якістю 

аудиторських послуг, який діє від імені і за дорученням АПУ. 

На рівні суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється 

внутрішній контроль. Проводиться він безпосередньо самими 

суб’єктами аудиторської діяльності і направлений на контроль 

якості виконання відповідних процедур, які відповідають 

розробленій внутрішній політиці. 

Політика контролю якості повинна складатися з принципів, 

методів і процедур, що застосовуються фірмою під час здійснення 

контролю якості аудиторських послуг. 

Для формування ефективної системи контролю за якістю 

надання аудиторських послуг необхідно забезпечити виконання 

низки вимог: по-перше, регулярний контроль якості аудиторських 

послуг має здійснюватися на рівні всіх суб’єктів аудиторської 

діяльності; по-друге, запровадження критеріїв, стандартів 

оцінювання аудиторських послуг, які дозволять об’єктивно 

оцінювати роботу суб’єктів аудиторської діяльності як на 

зовнішньому, так і на внутрішньому рівнях [4]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ: ГАЛУЗЕВИЙ 

АСПЕКТ 

 

В сучасних умовах аграрний сектор є локомотивом розвитку 

національної економіки та привабливою сферою вітчизняного 

бізнесу. Він формує продовольчу, економічну, енергетичну та 

екологічну безпеку та створює сприятливі умови для сільського 

розвитку. В сучасних умовах глобалізації аграрний бізнес в Україні 

є одним з прогресивних та перспективних видів бізнесу. 

Проблеми і переваги розвитку агробізнесу в Україні можна 

розглядати в розрізі територіального аспекту, соціального аспекту 

та економічного аспекту [1]. 

Агробізнес – це комплексне поняття, яке необхідно розглядати 

як найбільш прогресивну та високоефективну  форму  спільної 

організації виробництва сільськогосподарської  продукції, в якій 

усі його галузі об’єднані в структурно завершеній та збалансованій 

системі, а також технологічно,  економічно та організаційно 

пов’язані [2, c. 35]. 

Суттєвий вплив на економічний потенціал аграрного сектору 

країни, а також на інші сфери суспільного виробництва має стан 

розвитку галузі тваринництва, який на сьогодні є вкрай 

незадовільним і не відповідає своїм потенційним можливостям. 

Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва має 

чітко виражену регіональну диференціацію, вплив на яку мають 

природно-кліматичні, ресурсні, інвестиційні та інші чинники.  

Серед областей України Львівщина входить в десятку за 

чисельністю поголів’я тварин (за винятком овець та кіз), також 

займає третю позицію у зростанні поголів’я свиней та восьму – у 

поголів’ї птиці. Зростання поголів’я свиней та птиці наклало 

відбиток на обсягах виробництва їх продукції (рис. 1).  
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Рисунок. 1. Динаміка виробництва основних видів продукції 

тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської 

області* 
*за даними Головного управління статистики у Львівській області 

 

У 2019 р. порівняно з 2005 р. відбулося зростання виробництва 

всього м’яса у 7,3 рази. Така ситуація пов’язана зі зростанням 

виробництва свинини у 20 раз та м’яса птиці у 7,3 рази, тоді як 

зменшилось виробництво яловичини і телятини на 35,1%, 

виробництво молока – на 4,9% і виробництво яєць – у 2,4 рази. 

Найбільша частка у виробництві продукції тваринництва 

сільськогосподарськими підприємствами припадає на м’ясо птиці 

83,6%,  свинину – 60,2% та вовну – 31,5 відсотка.  

У 2019 р. найбільш рентабельною була продукція свинарства 

17,7%, а у 2015 р. даний показник сягнув аж 50,4%. Позитивна 

динаміки характерна і для птиці на м’ясо, де рівень рентабельності 

склав10,6%. Динаміка рівня рентабельності молока є спадною. 

Щодо продукції м’ясного скотарства, то збиток спостерігається 

протягом усього аналізованого періоду (рис. 2).  
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Рисунок 2. Рентабельність окремих видів продукції тваринництва у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області* 
*за даними Головного управління статистики у Львівській області 

 

Щоб галузь тваринництва в регіоні перетворилася із 

малоприбуткового в рентабельний напрям аграрного бізнесу 

необхідна: належна державна підтримка галузі, впровадження 

інноваційних технологій, залучення інвестицій, полегшений доступ 

до кредитних ресурсів, пільгове оподаткування.   
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ПОДАТОК НА ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

ТА НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Цифрові послуги (анг. digital services, електронні послуги) – це 

послуги, що постачаються через Інтернет, не є фізичними 

об’єктами та базуються на використанні IT-технологій: електронні 

книги, програми для смартфонів, відео та фільми, які 

переглядаються онлайн, використання різних стримінгових 

сервісів, надання хмарного програмного забезпечення, рекламних 

та маркетингових послуг [1].  

Особливість сфери надання цифрових послуг є те, що фізично 

компанії, які надають такі послуги, у більшості випадків 

зареєстровані в одній країні, а свою діяльність ведуть по всьому 

світу. Наразі уряди багатьох країн світу почали розробляти 

рішення, які б дозволили ефективно стягувати податки з компаній, 

що надають цифрові послуги. Такий загальносвітовий напрям в 

оподаткуванні отримав назву «податок на Google» або «цифровий 

податок». Наразі такий податок впроваджено в більше ніж 60 

країнах світу в тій чи іншій формі [2].  

У більшості країн податок на цифрові послуги є податком на 

додану вартість (ПДВ). Його ставки варіюються в межах від 5% 

(Тайвань) до 27% (Угорщина) [2]. Разом з тим, в Сполучених 

Штатах Америки з надавачів цифрових послуг стягується податок 

із продажів, ставка якого визначається кожним штатом окремо. 

Деякі країні стягують такі податки у вигляді податків на дохід. 

Оподаткування цифрових послуг наразі стало питанням, яке 
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може вплинути на взаємовідносини країн у світі. Наприклад, у 

Франції прийняли закон, який зобов’язував компанії, що надають 

цифрові послуги, сплачувати податок з річного доходу від надання 

послуг французьким користувачам. Ставка податку 

встановлювалася на рівні 3%. Проте згодом Франція 

відтермінувала введення такого податку через те, що такий податок 

був спрямований саме на американські компанії, а США (у 

відповідь) мали намір ввести мито на товари з Франції.  

Ставка податку на цифрові послуги у Великобританії становить 

2%. Податок застосовується, коли загальні доходи від цифрової 

діяльності компанії становлять понад 500 млн фунтів стерлінгів 

(близько 700,5 млн дол. США), з яких понад 25 млн фунтів 

стерлінгів (35 млн дол. США) отримано від користувачів з 

Великобританії [3]. 

 З 2021 оподатковуватиметься дохід, отриманий компаніями, що 

надають цифрові послуги, у Чехії за ставкою 5%. Під дії норм 

закону підпадають компанії з річним доходом понад 750 млн євро 

(близько 900 млн дол. США) та оборотом на чеському ринку більш 

як 100 млн крон (близько 4,3 млн доларів США) [4]. Зазначається, 

що такий податок є тимчасовим і буде діяти до прийняття рішення 

про загальноєвропейський податок на цифрові послуги.  

Оподатковувати цифрові послуги також вирішили й в Україні. 

17 лютого 2021 року в першому читанні було ухвалено 

законопроект № 4184 [5], згідно якого встановлюється перелік 

цифрових послуг та пропонується стягувати ПДВ з нерезидентів за 

надання таких послуг. У цілому, закон може стати прецедентним, 

адже він дозволяє сплачувати ПДВ в іноземній валюті 

(перерахунок здійснюється за курсом НБУ), а також передбачає 

створення спеціального електронного кабінету на базі вебсервісів 

Податкової служби для компаній-нерезидентів [5]. 

Впровадження цього Закону з однієї сторони має сприяти, 

наприклад, підвищенню надходжень до державного бюджету. З 

іншої сторони (на думку деяких експертів) прийняття такого 

Закону може зумовити зростання вартості цифрових послуг, в тому 

числі й вартості цифрової реклами. В будь-якому разі, податок 
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ляже тягарем на кінцевого споживача послуг та зумовити можливе 

повернення споживачів до використання нелегальних, піратських 

цифрових сервісів.  

Національною економічною стратегією України передбачається 

збільшення інвестиційної привабливості нашої держави, в тому 

числі й шляхом нарощування потенціалу IT-компаній. Проте, чи 

сприятиме податок на цифрові послуги інноваційному 

економічному зростанню країни та яким чином він вплине на 

міграцію стартапів до України залишається відкритим питанням. 

 

Список використаних джерел: 

1. VAT on digital services. URL: 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-

moss-scheme/ 

2. Digital Taxes Around The World. URL: 

https://www.quaderno.io/resources/worldwide-tax-guides 

3. Policy paper. Digital Services Tax. URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-

digital-services-tax/digital-services-tax. 

4. Czech coalition agrees 5% digital tax aimed at global internet 

giants. URL: https://www.reuters.com/article/czech-internet-tax-

idUSL8N2DN4MC 

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих 

нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або 

розповсюдження реклами та удосконалення порядку 

оподаткування податком на додану вартість. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70112. 

 

  

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/
https://www.quaderno.io/resources/worldwide-tax-guides
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-digital-services-tax/digital-services-tax.
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-digital-services-tax/digital-services-tax.
https://www.reuters.com/article/czech-internet-tax-idUSL8N2DN4MC
https://www.reuters.com/article/czech-internet-tax-idUSL8N2DN4MC
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70112


Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 129 

 

УДК 657.421.3/336.221 

Струк Н. С. 

д.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ 

РОЯЛТІ В УКРАЇНІ 

 

Розкриття нормативно-правових засад оподаткування роялті в 

Україні дасть змогу виокремити особливості регулювання відносин 

між суб’єктами укладеного договору роялті, окреслити 

перспективи його удосконалення. Відомо, що оподаткування  

роялті регламентується Податковим  кодексом  України (ПКУ).  

В українській податковій системі «роялті – це будь-який платіж, 

отриманий як винагорода за використання або за надання права на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності» [1]. Далі у  

пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 ПКУ деталізовано, платежі за використання 

яких саме нематеріальних активів відносять до поняття роялті. 

Доречно окремо розглянути особливості оподаткування роялті 

такими податками та зборами, як податком на додану вартість 

(ПДВ), податком на прибуток (ПП), податком з доходів фізичних 

осіб (ПДФО), військовим збором (ВЗ).  

У контексті нарахування й сплати, роялті не визнають об’єктом 

оподаткування ПДВ (пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 р. V ПКУ), що є 

неабиякою перевагою національної податкової системи.  

ПДФО та ВЗ сплачуються зі загального оподатковуваного 

доходу фізичної особи. Зокрема, суб’єкт господарювання, який 

отримав право на використання об’єкта інтелектуальної власності 

від певної фізичної особи, вважається податковим агентом і 

зобов’язаний утримати ПДФО (18 %) та ВЗ (1,5 %) одночасно з 

нарахуванням щомісячної  чи  річної  суми  роялті, зважаючи на 

умови ліцензійної угоди. Зауважимо, що роялті не включають до  

бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

ПП (18 %) сплачують з прибутку, за джерелом походження як з 
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України так і за її межами. Обчислюють такий прибуток шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування, 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ [1]. 

Натомість, доходи, отримані нерезидентами із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються за ставкою 15 % або 

застосовується ставка, передбачена Конвенцією про уникнення 

подвійного оподаткування (якщо така є і якщо нерезидент надає 

довідку про свій резидентний статус і сплату корпоративного 

податку) (пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ) [1].  

Стосовно уникнення подвійного оподаткування, Україною 

укладено понад 58 таких угод [2]. Ними передбачено, що доходи 

від роялті, які виникають у державі резидента договірної держави, 

можуть оподатковуватися у такій державі. Тобто виникає податок 

на репатріацію, який є суттєво меншим за встановлений в Україні 

(податок на роялті не повинен перевищувати 2 % – 10 % від 

загальної суми роялті). 

На рис. 1 відображені величини ставок оподаткування роялті 

для резидентів і нерезидентів у розвинутих країнах і в Україні.  

 

 
Рис. 1. Ставки оподаткування роялті для резидентів і 

нерезидентів у розвинутих країнах і в Україні. 

Джерело: сформовано автором за [2, 3]. 
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Простежуємо, що лише в Україні ставка оподаткування  роялті 

для резидента є вищою від ставки оподаткування роялті для 

нерезидента. У Великобританії, Польщі, США – навпаки, чим  

стимулюється внутрішній ринок і збільшуються надходження до 

бюджету таких країн. 

О. О. Другов, І. М. Вагнер, З. М. Руденко здійснили комплексне 

дослідження особливостей оподаткування роялті в контексті 

вітчизняного та міжнародного досвіду й аргументовано  доводять, 

що в ПКУ встановлені «певні обмеження щодо внесення сум роялті 

до складу витрат з податку на прибуток» [3, с. 139]. 

Тому зниження процентної ставки оподаткування роялті для 

резидентів, або ж навпаки – підвищення її для нерезидентів 

спроможне стати стимулом для активізації розвитку операцій як із 

роялті, так і з авторськими правами в Україні. Такі зміни матимуть 

позитивний вплив на наповнення бюджету та розвиток 

українського ринку роялті. 
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КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ 

 

У сучасних умовах діяльність кожного підприємства пов'язана з 

ризиками, тому правильна і своєчасна їх оцінка дозволить 

уникнути збитків і підвищити ефективність роботи підприємства. 

Крім якісної оцінки ризиків необхідна кількісна оцінка, що 

дозволяє визначити рівень ризику і його наслідки. 

Метою доповіді є розгляд основних методів кількісної оцінки 

ризиків та виявлення їх переваг та недоліків. Всі методи кількісної 

оцінки ризиків можна згрупувати в три групи методів: статистичні, 

експертного оцінювання та розрахунково-аналітичні. 

Група розрахунково-аналітичних методів включає в себе ряд 

широко вживаних методів оцінки ризику: аналітичний метод, 

рейтинговий і нормативний методи, метод аналізу доцільності 

витрат і метод використання аналогів. 

Окремо необхідно наголосити на ризиках та методах їх 

мінімізації. Як відомо, ризики у фінансовій сфері значною мірою 

залежать від зовнішніх факторів (наприклад, ринкові ризики, що 

виникають через зміни законодавства, валютного курсу та ін.). У 

реальних інвестиціях можна впливати на цілий ряд факторів: на 

сутність технології, на виробника товару, на структуру 

підприємства, методи управління виробництвом товару, 

кваліфікацію менеджменту. На відміну від чисто фінансових 

операцій, у інноваційному проекті можуть бути сильні добре 
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керовані (тобто залежні від цілеспрямованої діяльності менеджера) 

фактори, що принципово змінюють інвестиційну привабливість 

проекту на краще. Таким чином, кваліфікація менеджера - 

керівника проекту стає найважливішим фактором мінімізації 

ризиків у тих випадках, коли мова йде про складне багатопланове 

завдання (наприклад, процес комерціалізації розробки). Фактор 

менеджменту має важливе значення через наявність найсильніших 

зовнішніх негативних факторів, що впливають на ефективність 

інноваційного проекту. У цій ситуації від менеджера потрібне 

віртуозне володіння всім набором інструментів управління. 

Таким образом наиболее распространенными и применяемыми 

на практике являются: статистический метод, аналитический 

метод, метод экспертных оценок, рейтинговый метод, 

нормативный метод, метод анализа целесообразности затрат, метод 

использования аналогов.  

Таким образом в зависимости от желаемого получения 

результатов необходимо выбирать соответствующий метод оценки 

рисков. Также при выборе метода оценки риска необходимо 

исходить из имеющейся информации для оценки и направления 

деятельности предприятия. 

Оцінку ризиків, спричинених чинниками мікросередовища, 

можна вести за відомою методикою, яка дозволяє оцінити ступінь 

надійності і ризику взаємодії з економічними контрагентами 

інноваційного підприємства [1]. 

Оцінка за цією методикою виконується у наступній 

послідовності: 

1) визначають набір оціночних критеріїв, проводять їх 

ранжування; 

2) будують таблицю оцінки надійності взаємодії з кожним з 

економічних контрагентів окремо за кожним із всього їх комплексу 

критеріїв, а також визначають відносну оцінку кожного з 

економічних контрагентів окремо за кожним з виділених критеріїв; 

3) виконують комплексну критеріальну оцінку кожного з 

економічних контрагентів. 

Однією з важливих наукових проблем є встановлення 
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«прийнятного ризику», який змінюється в часі. Аналіз загальних 

засад організаційно-економічного управління екологізацією 

економіки виявив потребу в визначенні методів управління 

екологічними ризиками інновацій залежно від можливих збитків та 

ймовірності чи упевненості їх настання. Система управління 

екологічними ризиками інноваційних проектів є багаторівневою і 

багатофакторною і базується на результатах аналізу та оцінки рівня  

виробничого або фінансового ризику. 

Результати проведеного дослідження переваг та недоліків 

різного роду методичних підходів до кількісного оцінювання 

комерційних ризиків виробничої діяльності промислвоих 

підприємств дозволяю надати економічним службам відповідні 

науково-методичні рекомендації по удосконаленню цієї діяльності. 

Використання наведених рекомендацій у виробничо-

підприємницькій діяльності промислових підприємств, на нашу 

думку, дозволить більш обгрутовано вибирати, обгрутовувати та 

вкористовувати різного роду методичні підходи до виявлення, 

оцінювання та моніторингу різного виду ризиків.  
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

В умовах ринкової економіки в Україні процеси, пов’язані з 

удосконаленням системи управління власним капіталом, набувають 

особливого значення, оскільки правильна їх побудова та ефективне 

здійснення є основним шляхом підвищення ефективності 

діяльності будь-якого підприємства. 

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю 

джерел фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності 

власного капіталу та здатності підприємства платити дохід 

кредиторам і співвласникам. Мета управління власним капіталом – 

забезпечення стійкого й ефективного розвитку бізнесу. Управління 

власним капіталом пов’язане не тільки із забезпеченням 

ефективного використання вже накопиченої його частини, але й з 

формуванням власних фінансових ресурсів, які забезпечують 

майбутній розвиток підприємства. Суб’єкт господарювання у 

процесі управління капіталом для прийняття ефективних і 

зважених управлінських рішень повиннен володіти інформацією 

щодо того, яким капіталом володіє підприємство, у які сфери 

діяльності вкладений капітал, чи є оптимальною його структура. 

Прийняття управлінських рішень щодо власного капіталу 

спрямоване на вирішення низки основних завдань [1, с. 221]:  

- у процесі розвитку підприємства забезпечення: постійної 

фінансової рівноваги, фінансової гнучкості, своєчасного 

реінвестування капіталу, достатнього рівня фінансового контролю 
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з боку засновників;  

- для забезпечення необхідних темпів економічного розвитку 

підприємства формування достатнього обсягу власного капіталу;  

- при запланованому рівні та мінімізації фінансового ризику 

забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу;  

- оптимізація: обігу капіталу, розподілу сформованого капіталу 

за видами діяльності та напрямами використання. 

Управління формуванням власних фінансових ресурсів складає 

основу управління власним капіталом підприємства. Однією зі 

складових елементів системи управління капіталом є процес 

оптимізації структури капіталу, що сприяє підвищенню 

результативності діяльності підприємства. Визначення оптимальної 

структури капіталу (такого співвідношення власних і позикових 

коштів, яке забезпечує максимізацію ринкової вартості 

підприємства) є одним із головних питань управління власним 

капіталом підприємства [2, с. 72].  

Ефективність функціонування будь-якого підприємства 

залежить від правильної стратегії прийняття управлінських рішень 

щодо капіталу підприємства, важливою складовою якого є 

оптимізація структури капіталу. Тому питання підвищення 

ефективності використання капіталу є актуальним як для 

підприємства (завданням кожного керівника має бути формування 

найбільш прийнятної структури капіталу підприємства для його 

подальшої ефективної діяльності), так і для держави в цілому. 

Найсприятливішим за сучасних економічних умов є прийняття  

управлінських рішень задля збільшення власного капіталу в умовах 

організації відповідних дій у сфері використання фінансових 

ресурсів, що складається з трьох етапів [3, с. 56]:  

1. Виявлення та формулювання проблеми чи завдання 

управління власним капіталом, що повинне бути вирішене на базі 

використання попередньо здобутого досвіду та наявної інформації.  

2. Прийняття управлінського рішення щодо ефективності 

використання власного капіталу та його реалізація.  

3. Аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих 

способів його модифікації чи зміни, а також їх врахування у 
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процесі накопичення досвіду, який може бути використаний у 

майбутньому.  

Важливість власного капіталу у фінансово-господарській 

діяльності будь-якого підприємства беззаперечна. Тому зрозуміло, 

що ефективне управління власним капіталом є необхідною умовою 

функціонування підприємства на ринку та його виживання у 

конкурентній боротьбі. Таким чином, управління власним 

капіталом – це вплив суб’єкта ринку (тобто підприємства) на об’єкт 

управління (тобто власний капітал) з метою ефективного та 

оптимального використання цього об’єкта для ведення 

господарської діяльності суб’єкта. 
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ДИСТРИБУЦІЯ, ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Структура дистрибутивної мережі та схеми можливих 

товаропровідних ланцюгів залежать від виду реалізовуваної 

продукції і, відповідно, груп споживачів. Принципово важливе 

значення для забезпечення якісної дистрибуції товарів має 

правильний вибір організатором системи дистрибуції структури та 

конкретних учасників каналів розподілу, адже діяльність кожного з 

каналів дистрибуції характеризується власними функціями, 

умовами і обмеженнями. Канал дистрибуції може виконувати 

наступні функції: встановлення контактів із споживачами, 

транспортування і складування товарів, фінансування як 

постачальників, так і споживачів, надання різноманітних послуг 

споживачам тощо [1]. Залучення до структур дистрибутивних 

каналів і мереж посередників для виробника виправдане тоді, коли 

ці посередники виконують основні функції дистрибуції 

(транспортування, складування, вантажопереробку, управління 

запасами, організації продажу тощо) більш ефективно (з більш 

високою якістю і меншими витратами), ніж сам виробник, що 

досягається за рахунок економії на масштабах та охопленні ринку.  

Система дистрибуції як управлінський механізм організації 

комплексу процесів реалізації продукції певного товаровиробника 

повинна поєднувати такі компоненти, як стратегія поведінки 

організатора системи дистрибуції (в т.ч. визначену ним стратегію 

маркетингового розподілу, концепцію організації системи 

дистрибуції), організаційне забезпечення партнерства з задіяними в 

дистрибутивній мережі суб’єктами господарювання, справедливе і 

прозоре ціноутворення, ефективна логістика (в аспектах т. зв. 
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фізичної дистрибуції: утримування запасів і забезпечення наявності 

всього заявленого асортименту товарів, обслуговування замовлень, 

транспортування, утримання складів), аналіз і контроль. При цьому 

формування підсистеми логістики має враховувати також специфіку 

системи дистрибуції з врахуванням  її поділу за наступними 

ознаками: географічною: місцева, регіональна, на рівні всієї країни 

і за кордоном; довжиною дистрибутивного каналу і його 

напрямком (пряма або непряма (опосередкована); типом побудови: 

масова, селективна чи ексклюзивна; правом власності – з 

переходом права власності на товар чи готову продукцію або без 

такого; типом управління процесами продажу: жорсткого, м'якого 

чи змішаного типу. При побудові схеми дистрибутивної мережі, 

виборі каналів розподілу продукції та посередників у дистрибуції 

слід враховувати цілий комплекс факторів, який охоплює характер 

виробництва і попиту, наявні ресурси в дистрибуції, територіальні 

особливості збуту продукції, характеристики кожного залученого 

дистриб'ютора (територія, що ним покривається, знання товару і 

ринку, технічні можливості, рівень контактів з покупцями і т. п.), 

наявність інформаційно-комп'ютерної підтримки та ін. 

Поглиблення спеціалізації суспільного виробництва у сучасних 

умовах, часовий та просторовий розрив попиту і позиції на товари 

неодмінно приводить до необхідності залучення в дистрибутивні 

канали логістичних посередників, на які покладається виконання 

функцій: фізичного розподілу товарів; обміну товарами (купівлі-

продажу); забезпечуючих (стандартизації якості дистрибуції, 

фінансування, інформаційної підтримки, страхування ризиків та 

ін.). Посередниками в операціях фізичного розподілу можуть бути 

різні спеціалізовані транспортні, експедиторські, транспортно-

експедиторські (логістичні) фірми, логістичні центри, вантажні та 

складські комплекси, підприємства із сортування, затарювання та 

упаковування продукції, вантажопереробні та ін. Логістичні 

активності, пов’язані з фізичним розподілом, можуть виконуватися 

і торговельними посередниками. Центральне місце серед 

логістичних посередників у дистрибуції займають торгові 

посередники, які, крім безпосередньо функцій обміну (купівлі-



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 140 

 

продажу) товару, можуть виконувати і багато інших функцій 

фізичного розподілу чи функцій логістичної підтримки 

(транспортування, експедування, страхування, вантажопереробки, 

управління запасами, кредитно-фінансового обслуговування, 

перед- і післяпродажного сервісу і т. д.). Забезпечуючі функції у 

дистрибуції можуть виконувати фінансово-кредитні установи 

(банки, фінансові компанії, клірингові та розрахункові центри і 

компанії тощо), підприємства інформаційного сервісу 

(інформаційно-диспетчерські центри, обчислювальні центри 

колективного користування, підприємств зв’язку  та 

телекомунікацій і т. п.), страхові компанії, установи стандартизації, 

ліцензування та сертифікації.  

Постійна зміна ситуації на ринку, наявність на ньому значної 

кількості суб’єктів, які беруть участь у формуванні каналів 

дистрибуції продукції, вимагають розроблення певних методик 

формування ефективних каналів дистрибуції.  

 

Список використаних джерел: 

1. Міщук І.П., Лозинський В.Т. Формування сучасних систем 

дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики. Вісник НУ 

«Львівська політехніка». 2010. № 690. С. 95-103. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ BEPS ДЛЯ УКРАЇНИ В 

ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Однією з умов входження України до Європейського Союзу є 

забезпечення об’єктивної й справедливої системи нарахування та 

стягнення податків.  

1 січня 2017 року, разом з приєднанням до Програми 

розширеного співробітництва у рамках Організації економічного 

співробітництва та розвитку, Україна розпочала впровадження 

Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та 

виведенням прибутку з-під оподаткування BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting). 

Однак, враховуючи те, що у 2019 році розпочалась 

коронавірусна криза та світ увійшов в стан пандемії запровадження 

практики BEPS опинилось під загрозою через обмежені 

можливості здійснення податкових перевірок. Зокрема, впродовж 

2020 року податкові перевірки здійснювались переважно у формі 

документального контрою, враховуючи мораторій на проведення 

документальних перевірок, який був запроваджений з 18 березня 

2020 року, податківці перевіряли операції з підакцизної групи 

товарів та правомірність відшкодування ПДВ. Загалом 

документальними перевірками було охоплено 0,7% від загальної 

кількості зареєстрованих юридичних та фізичних осіб [1;2].  

Враховуючи неможливість проведення фактичних перевірок 

діяльності юридичних та фізичних осіб в Україні підвищились 

корупційні ризики та ризики заниження бази оподаткування. Отже, 
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пандемія поставила під загрозу започатковану реформу та 

імплементацію практики BEPS в Україні.  

У таблиці ми відобразимо напрями запровадження Плану дій 

для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням 

прибутку з-під оподаткування в країні та негативні чинники, які 

впливають на його імплементацію. 

Таблиця 

Запровадження BEPS в Україні: кроки та чинники впливу* 

Кроки плану BEPS 

Негативні чинники, які 

впливають на 

імплементацію BEPS 

Розробка правил для оподаткування 

цифрового сектору економіки 

1. Недосконалість 

податкового 

законодавства 

 

2. Недосконала система 

комунікації «ДПС-

платники податків» 

 

3. Обмежена 

можливість проведення 

фактичних перевірок 

платників податків 

 

4. Недостатня 

кваліфікація працівників 

ДПС та обмежені 

можливості якісного 

ведення податкового 

обліку платниками 

податків 

 

5. Фінансова криза, 

зумовлена пандемією 

COVID-19, що спонукає 

платників занижувати 

базу податку 

Боротьба з наслідками гібридних податкових 

схем 

Розроблення ефективних правил контролю за 

контрольованими іноземними компаніями  

Обмеження вирахування відсотків 

(фінансових виплат) з бази оподаткування 

Протидія шкідливим податковим практикам з 

урахуванням принципу прозорості та сутності 

Запобігання зловживанням перевагами від 

уникнення подвійного оподаткування 

Боротьба зі штучним уникненням статусу 

постійного представництва 

Вдосконалення трансфертного ціноутворення 

Створення системи аналізу та моніторингу 

інформації щодо ризиків BEPS 

Обов’язкове розкриття інформації про 

агресивне податкове планування 

Механізми вирішення спорів в рамках угод 

про уникнення подвійного оподаткування 

Багатостороння конвенція про виконання 

заходів, які стосуються угод про уникнення 

подвійного оподаткування 

*Узагальнено авторами на основі [3] 
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Підводячи підсумки, варто відзначити, що в Україні розпочато 

процес удосконалення податкової системи, однак, враховуючи 

наслідки пандемії цей процес уповільнився, тому для якомога 

швидшої реабілітації цього процесу необхідно підвищувати 

податкову культуру платників податків та запобігати виникненню 

ризиків податкової корупції.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глобалізаційні виклики та соціально – економічні умови 

розбудови держави, формування суспільного світогляду та 

сучасний стан законодавчої бази, різноманітність політичних 

поглядів та інтернаціоналізація  супільства вимагають більш 

обгрунтованого осмислення підходів та методів до управління саме 

якістю освіти. 

Сучасна концепція освіти будується на принципах демократії, 

науковості, інноваційності, інформатизації, прагматичноті та 

самостійного прийняття молоддю управлінських рішень. 

В сучасних умовах демократизації суспільного життя саме 

якість освіти та ефективне управління дає можливість сформувати 

у здобувача освітнього рівня обгрунтовану позицію по тим чи 

іншим питанням .  

Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови 

визначає поняття  «якість» як внутрішню визначенність предмета, 

яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших; 

сукупність характеристик послуг щодо її здатності задовольнити 

встановлені та передбачені норми [1, с. 1647]. 

Отже , якість освіти – це визначені компетенції, якими повинен 

оволодіти здобувач освітнього рівня у закладі освіти. 

В Законі України «Про освіту» визначається: «Освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 
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особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 

для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору» [ 2]. 

Сучасні наукові течії тлумачать якість освіти з позиції 

оволодіння здобувачем тих чи інших компетенцій. 

Якість освіти в Україні – це рівень здобутих особою 

професійних компетентностей відносно стандартів вищої освіти, а 

також компютерних компетенцій, вільного володіння однією з 

іноземнтих мові здатність навчатися впродовж життя [3, с. 53].  

Крім того, якість освіти є соціальною категорією, що 

формується сукупністю визначених показників і визначає необхідні 

напрями і аспекти для ефективної навчальної діяльності закладу 

освіти і соціально – економічними умовами держави та певним 

рівнем якості життя. 

Нормою якості сучасної освіти є триєдність її інформомісткості, 

наукомісткості і культуромісткості.Управління якістю освіти – це 

управління не яким – небудь компонентом освітнього процесу, а 

властивостями ( способами проведення ) цих компонентів, їх 

відповідністю певним нормам [4, с. 104]. 

 Таким чином, управління якістю освіти є однією із ключових 

тем та завдань для кожної країни. Саме виховання нової генерації 

суспільства базується на первинних засадах наукового пізнання та 

осмислення важливості гідної позиції в сучасному житті, що 

формується на прогресивних поглядах вчених, науковцях, 
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практиків та впровадженні ефективних методів і прийомів якості 

освіти.  

Підвищення якості освіти вимагає державної підтримки та 

управління на всіх штабелях національного господарства. Це буде 

сприяти розвитку бізнесу, формування сучасної моделі 

демократичного суспільства та підвищення 

конкурентоспроможності національного господарства в цілому. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

В ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ  

 

Для суб’єктів транспортно-логістичної сфери обмеження, 

спричинене коронавірусом, безсумнівно, є випробувальним часом. 

Це пов'язано насамперед з порушенням звичайного ланцюга 

поставок, а також появою нетипових проблем, викликаних 

порушеннями в роботі транспортних компаній, труднощами в 

реалізації експортно-імпортних операцій, відсутністю персоналу, а 

також недостатньо розробленими процедурами, що забезпечують 

процес дистрибуції товарів в зазначений час і в зазначене місце. 

Але, як це не парадоксально, для логістики дистрибуції глобальна 

криза також може стати можливістю для розвитку і навіть 

зростання. Механізми управління поставками, які повністю 

адаптовані до умов постійних змін зовнішнього середовища, які 

мають високий рівень резистентності завдяки впровадженню 

ефективних ІТ-рішень, а також лабільність механізму 

транспортного забезпечення дозволяють організувати 

обслуговування клієнтів з мінімальним ризиком зриву умов 

договору поставок - з моменту прийняття замовлення на поставку 

товару до передачі його кінцевому споживачеві. 

Логістика дистрибуції товарів зазнала величезних змін в період 

введення карантинних заходів. Так, згідно з оприлюдненими 

статистичними даними доповіді «Логістика і мобільність в період 

пандемії COVID-19», підготовленого Open Eyes Economy Summit і 

Gap вже в січні минулого року було зафіксовано значне зниження 

обсягів морських перевезень, незабаром ті ж самі тенденції 

спостерігалися і в авіаперевезеннях та міжнародних автомобільних 

перевезеннях [1]. У зв'язку з обмеженням внутрішнього руху також 
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скоротилася кількість внутрішніх транспортних вантажних 

перевезень. Фактично, єдиним сектором дистрибуційної логістики, 

який демонструє тенденцію росту обсягів перевезень з початку 

кризи, є кур'єрські послуги. У той же час, згідно з даними з 

наведеного вище звіту, в окремих галузях економіки було 

зафіксовано зростання продажів на 100%, що багато в чому 

пов'язано зі зростанням популярності електронної комерції. 

Очевидно, що ті групи споживачів, які раніше вибирали 

стаціонарні покупки, стали більше орієнтуватися на онлайн-

покупки, змінилася структура споживання товарів [2]. Все вище 

викладене дозволяє зробити наступне узагальнення: ринок в цілому 

і ринок логістики в тому числі в даний час піддається процесам 

переформатування. Значення транспорту і логістики з кожним днем 

зростає. Правильний вибір каналів дистрибуції товарів дозволить 

зберегти і навіть наростити свій потенціал розвитку. Безумовно, 

багато гравців логістичного ринку борються за виживання і не 

здатні в силу різних причин протистояти викликам і загрозам 

сучасного розвитку[3]. 

Короткий опис ситуації, що склалася у світі та в Польщі 

актуалізують і підвищують важливість дослідження організації 

управління системою транспорту і логістики в сучасних умовах. 

Перш за все, необхідно фокус дослідження сконцентрувати на 

дієвому інструментарію підвищення ефективності механізму 

доставки товарів кінцевим споживачам. 

Ключовими умовами організації розумної та ефективної 

логістики дистрибуції є чотири основні елементи логістичного 

обслуговування клієнтів: час, надійність, комунікація та зручність. 

Зазначені вище елементи ефективної організації системи 

логістики дистрибуції ґрунтуються на оперативній діяльності: на 

своєчасній обробці замовлень; на комплексній організації 

виконання замовлень; на доставці товарів без пошкоджень; на 

реалізації доставки точно в строк; на оптимальній ціні за 

дистрибуцію товарів [4]. 

З огляду на сучасні реалії функціонування суб’єктів 

транспортно-логістичного бізнесу буде доцільним виділення 
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наступних інструментів логістичної оптимізації: 

Оптимізація чисельності персоналу. Процес оптимального 

співвідношення кількості одиниць штатного персоналу 

необхідного для ефективного здійснення бізнес-процесів компанії. 

Нерідко така оптимізація передбачає скорочення та / або 

збільшення персоналу в зв'язку зі зміною обсягів надаваних послуг 

логістичної компанією; 

Оптимізація витрат компанії. Оцінка, пошук і вибір варіантів 

реалізації основних логістичних функцій. Сюди можна сміливо 

віднести аутсорсинг логістичних послуг, а також впровадження 

сучасних хмарних рішень. Досить ефективний спосіб оптимізації - 

це інвестування в спеціальне програмне забезпечення, а також 

навчання персоналу. Такі системи як SCM (Supply Chain 

Management), ECR (Efficient Consumer Response), дозволяють 

фахівцям відділу логістики приймати правильні управлінські 

рішення при виконанні різноманітних логістичних операцій. При 

роботі з єдиною інформаційною системою, такий як EDI (Electronic 

Data Interchange), всі учасники логістичного процесу повинні чітко 

уявляти важливість вкладу їх роботи в результати функціонування 

всієї системи в цілому. 

Оптимізація поставок. Сьогодні в світі конкурують не окремі 

підприємства, а ланцюги створення вартості, що включають в числі 

іншого бізнес-процеси компаній-партнерів. Планування і створення 

оптимальної інтегрованої логістичної мережі, організація 

комплексного і ефективного управління нею - все це має 

першочергове, стратегічне значення для розвитку транспортно-

логістичного бізнесу. 

В узагальненні вище викладеного, можна зробити висновок про 

те, що ефективна система логістики - це складний процес, який 

об’єднує безліч ключових аспектів діяльності не тільки самих 

перевізників, а й інших суб'єктів, що забезпечують ефективну 

організацію дистрибуції товарів і контроль над її виконанням. 

Реалізація кожного функціонального етапу цього процесу потребує 

оптимізації інформаційних і фінансових потоків і, як наслідок, до 

витрат, що визначає, в кінцевому підсумку, і рівень цін на товари.  
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КОНКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТЕЙЛОРА ФРЕДЕРІКА 

УІНСЛОУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

При дослідженні діяльності Тейлора Фредеріка Уінслоу на 

ниві управлінської науки важливо звернути увагу на конкретні 

його розробки щодо підвищення матеріального стимулювання 

праці робітників при виробництві продукції. Що він 

рекомендував конкретно у цих напрямах? На ці питання 

відповімо Тейлоровими пропозиціями, що поміщені в таблиці 1. 

В умовах сучасних форм ведення бізнесової діяльності важливе 

значення має найбільш оптимальне поєднання інтересів робітників, 

які безпосередньо задіяні на виробничих процесах, з одного боку, 

та власників бізнесу, з іншого. Саме цим аспектам приділяв 

особливу увагу Ф.Тейлор, акцентуючи увагу на принципах 

ефективності діяльності. Як встановлено дослідженнями, 

робітників у найбільшій мірі зацікавлює рівень заробітної плати, а 

підприємців  збільшення обсягів виробництва продукції та 

зменшення при цьому затрат на її продукування. Ці проблеми були 

актуальними тоді, коли здійснював свою діяльність Ф.Тейлор, не 

втратили вони своєї вагомості в умовах сьогодення і будуть мати 

велике значення у майбутньому. 

Враховуючи ці аспекти, нами використанні напрацювання групи 

вчених з цих проблем. 

Результати їх деталізовано оброблені та представлені в таблиці 

1. Отже, Ф.Тейлор запропонував конкретні дії щодо підвищення 

заробітної плати і зниження затрат та яких правил дотримуватися 

при цьому (відповіді на 1 і 2 питання таблиці 1). 
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Таблиця 1 
Пропозиції Ф.Тейлора щодо підвищення заробітної плати, зниження 

затрат та правил на ефективної діяльності [2, с. 177-178] 

№ 

п/п 

Питання, 

сформовані нами 
Відповіді із тексту вищевказаного джерела 

1 Що пропонував 

Ф.Тейлор для 

підвищення 

заробітної 

плати і 

зниження 

затрат? 

а)кожному робітникові по можливості доручати 

виконання найбільш складної роботи, яку він 

спроможний виконувати; ця робота має 

максимально відповідати його умінням і 

фізичним даним; 

б)кожного робітника слід стимулювати так,щоб 

його виробіток досяг рівня найкращого 

виробничого працівника того самого розряду; 

в)кожному робітникові, який досяг найвищих 

показників для працівників тієї самої 

кваліфікації,слід доплачувати залежно від 

характеру роботи надбавку від 30 до 100% 

порівняно із середнім заробітком робітників 

цього ж розряду 

2 Які правила 

ефективної 

діяльності 

сформулював 

Ф. Тейлор? 

1)великий денний урок(норма); 

2)нормальні умови праці (не економити на 

опаленні,освітленні приміщення і т. ін.); 

3)висока плата за виконаний урок; 

4)зниження оплати на випадок невиконання 

уроку; 

5)урок має бути збільшений настільки, щоб його 

міг виконати тільки першокласний робітник 

3 В чому полягав 

найбільший 

недолік 

системи 

стимулювання 

Ф. Тейлора? 

Найбільший недолік системи стимулювання Ф. 

Тейлора полягає в тому, що у своїх узагальненнях він 

стверджував, нібито поведінка робітника як об’єкта 

управління обумовлюється тільки економічними 

мотивами 

4 До яких 

наслідків це 

приводило? 

У результаті це привело до того, що не 

враховували психологічні аспекти у формування 

ставлення людини до своєї роботи, а також не 

певною мірою враховували значення 

фізіологічних чинників продуктивності праці 
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Вникаючи у суть сказаного, можна у повній мірі 

стверджувати,що ці проблеми не розв’язані у повній мірі і по-

сьогоднішній день. І тому нащадкам Ф. Тейлора слід продовжувати 

досліджувати те,що він започаткував і розвивав у своїх знаменитих 

працях. 

Відзначаючи позитивні наслідки Тейлорових досліджень, 

цілком закономірно виникає питання, а чи були недоліки у цих 

дослідженнях?  Безумовно були, і про деякі з них сказано у 

відповідях на 3-4 питання таблиці 1. З цього приводу, на 

закінчення, відзначимо, що не помиляється той, хто не проводить 

ніяких досліджень. Сьогоднішнім нащадкам Ф. Тейлора слід 

продовжувати те, що він започаткував, вчитися у нього, адже 

вважають, що він був ―батько наукового менеджменту‖, а в батьків, 

як відомо, завжди слід вчитися, особливо в сьогоднішніх важких 

умовах ведення бізнесової діяльності. 
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ТЕЙЛОР ФРЕДЕРІК УІНСЛОУ – ЗНАМЕНИТИЙ АВТОР 

ТЕОРІЇ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Тейлор Фредерік Уінслоу 

(1856-1915) – видатний представник 

американської та світової 

управлінської думки,один із 

засновників наукової школи 

менеджменту, яка набула поширення 

спершу у США, а потім в решті 

індустріальних країн. 

В. Сладкевич 

Тейлор Фредерік Уінслоу – один з видатних діячів світової 

управлінської науки. Він вніс значний вклад в її розвиток, 

результатами якої користується сучасне покоління науковців і 

практиків. Тому ця особистість повинна шануватися сучасними 

поколіннями його нащадків у різних країнах світового простору. 

Саме цим аспектам присвячена ця публікація. 

Одночасно відзначимо, що нами не ставилася мета всебічно 

дослідити діяльність цього видатного менеджера, адже для цього 

слід проводити всебічні і масштабні дослідження життєдіяльності 

цього діяча, результати яких вартували б цілого монографічного 

дослідження. Ми, при обранні цієї теми, обмежилися лише деякими 

складовими його життєдіяльності, щоб привернути увагу науковців 

і практиків до здобутків цього видатного управлінця. Слід також 

звернути увагу до Ф. Тейлора ще й тому, що в цьому році (2021 р.) 

минає 165 років від дня його народження. Дата, як кажуть, не 

кругла, однак результати діяльності цієї особистості заслуговують 

на увагу, щоб його згадували б більш частіше, ніж ми робимо це 
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зараз. 

Для більш концентрованого відображення окремих складових 

життя і діяльності Фредеріка Тейлора нами використано 

діалоговий метод дослідження, який розроблений автором цієї 

публікації і використаний у процесах нашого дослідження. Його 

суть полягає у простому: нами сформовані питання, а 

конкретизовані відповіді віднаходимо у використаних джерелах. 

Оброблена певним чином інформація представлена в таблиці 1. 

Не будемо деталізовано звертати основну увагу на конкретні 

етапи його життєдіяльності, а лише відзначимо, що ця особистість 

мала глибокі професійні знання, закінчивши Стівенський 

технологічний університет та працюючи, з часом на відповідальних 

посадах у різних компаніях і у різних структурах підприємства. 

Чим знаменитий Ф. Тейлор? У деякій мірі відповідь на це 

архіважливе питання дана вище у таблиці 1. 

Багатовекторна і багатогранна діяльність Ф. Тейлора, про яку 

було згадано раніше, не може бути відображена в одній статті,тим 

більше в окремих тезах, що обмежені сторінковим обчисленням. 

Враховуючи саме ці аспекти при підготовці даної публікації,нами 

враховано основні віхи його життєдіяльності і найбільш вагомі 

результати, яких він досягнув та їх корисність і вагомість в умовах 

сучасних форм ведення виробництва у різних сферах суспільних 

відносин. 
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Таблиця 1 

Перші кроки життя і діяльності Тейлора Фредеріка Уінслоу  

[1, с. 605] 

№ 

п/п 

Питання, 

сформовані нами 

Відповіді із тексту вищезгаданого джерела 

1 Коли і де 

народився 

Тейлор Фредерік 

Уінслоу та де 

навчався? 

Народився 20 березня 1856 р. в 

американському місті Філадельфія; у 1883 р. 

одержав диплом інженера-механіка 

Стівенського технологічного інституту 

2 Де починав він 

свою трудову 

діяльність? 

З 1890 р. працював головним управляючим 

компанії, яка виробляла паперове волокно, з 

1893 р. – інженером-консультантом з 

менеджменту одночасно на кількох 

підприємствах; в 1898-1901рр.  виключно в 

Бетлехемській сталеварній компанії, де 

активно впроваджував свої нововведення 

3 Де продовжував 

свою діяльність? 

В 1906 р. був обраний президентом 

Американського товариства інженерів-

механіків 

4 Які важливі 

праці було ним 

підготовлено і 

про що в них 

йшлося? 

У своїх працях ―Цехове управління‖ (1903), 

‖Принципи наукового менеджменту‖ (1911) 

та ін. сформулював нові принципи оплати 

праці та управління підприємством,які 

грунтуються на глибокій спеціалізації 

трудових операцій 

5 Що вперше у 

світовій 

практиці 

організації праці 

та управління 

сформулював 

Ф. Тейлор? 

Вперше у світовій практиці організації праці 

та управління він сформулював проблему 

вивчення елементів часу, визначення норм і 

завдань, розробив власну систему заробітної 

плати, відмінив зрівнялівку, обґрунтував 

необхідність постійного дослідження рухів 

працівника, запровадив розроблену ним 

технологічну документацію 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОБОРОТНИХ ТА НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Основою здійснення господарської діяльності кожного 

підприємства є активи. Відповідно до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», активи – ресурси, контрольовані 

підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, приведе до надходження економічних вигод у 

майбутньому [1]. 

Активи підприємства поділяються на оборотні та необоротні 

активи. Розмір, склад та структура активів підприємства зумовлює 

обсяг його виробництва та рівень ефективності цього виробництва. 

А також від обсягу активів залежить зростання соціально-

економічного розвитку суб’єкта господарювання. Тому процес 

аналізу та оцінки оборотних та необоротних активів підприємства є 

дуже важливим. 

В табл. 1 подано показники, які характеризують динаміку, 

структуру та склад активів підприємств в Україні за період 2015-

2019 рр. 

Зауважимо, що протягом останніх років спостерігається 

зростання оборотних та необоротних активів українських 

підприємств. Так, питома вага необоротних активів коливається від 

49,2% у 2015 році до 42,3% у 2019 році, що пов’язано з 

збільшенням обсягів частки оборотних активів у сукупному балансі 

підприємств за аналізований період (від 50,8 % у 2015 році до 57,7 

% у 2019 році).  
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Таблиця 1 

Структурно-динамічний аналіз активів підприємств 

України за 2015-2019 роки* 
Роки Необоротні активи Оборотні 

активи 

Баланс 

2015 млн. грн. 3965180,7 4108602,6 8073783,3 

% 49,2 50,8 100 

2016 млн. грн. 4218974,7 5772816,5 9991791,2 

% 42,3 57,7 100 

2017 млн. грн. 4310961,6 5650817,4 9961779,0 

% 43,3 56,7 100 

2018 млн. грн. 4592984,1 6285066,5 10878050,6 

% 42,3 57,7 100 

2019 млн. грн. 4854693,1 6640282,3 11494975,4 

% 42,3 57,7 100 

*Джерело: складено на основі [2]  

Дані таблиці 1 дозволяють визначити стрімке зростання 

необоротних у 2019 році порівняно з 2015 роком  на 889512,4 млн. 

грн., або у 1,22 рази. Станом на 31.12.2019 обсяг оборотних активів 

підприємств України становив 6640282,3 млн. грн., що на 

2531679,7 млн. грн. більше ніж станом на 31.12.2015. 

Для більш поглибленого аналізу сучасного стану активів 

підприємств України варто оцінити структуру активів 

підприємства за коефіцієнтами постійності та мобільності, а також 

проаналізувати співвідношення оборотних і необоротних активів 

підприємств України (табл.2) 

Таблиця 2 

Динаміка показників структури активів за 2015-2019 рр.* 
Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Коефіцієнт постійності 

(Необоротні активи/Баланс) 
0,49 0,42 0,42 0,42 0,42 

Коефіцієнт мобільності 

(Оборотні активи/Баланс) 
0,51 0,58 0,57 0,58 0,58 

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів 
1,04 1,37 1,31 1,37 1,37 

*Джерело: складено на основі [2] 
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За даними таблиці 2, можна спостерігати, що коефіцієнт 

постійності має негативну тенденцію, оскільки він зменшився у 

2016 році на 0.07 од., порівняно з 2015 роком. Це свідчить про спад 

виробничого потенціалу підприємств України. Проте впродовж 

2016-2019 даний показник є незмінний і становить 0,42, що вказує 

на частку необоротних активів у майні підприємств. Оберненим 

показником є коефіцієнт мобільності, який показує, що майно 

підприємства може змінити структуру протягом короткого періоду 

часу. Даний показник зріс і становить 0,58 у 2019 році. 

Важливим індикатором ефективності активів підприємства є 

коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів, який 

свідчить про ліквідність балансу. За аналізований період, ми 

бачимо що даний показник зростає і це є позитивним явищем, 

оскільки підприємства України можуть швидко погашати свою 

заборгованість. 

Отже, аналіз та оцінка стану активів підприємств є комплексним 

процесом, оскільки під час їхнього здійснення необхідно оцінити 

майновий стан підприємства, дослідити динаміку оборотних та 

необоротних активів, їхні темпи приросту, тощо. Що дасть змогу 

формувати більш якісну та структуровану інформацію, необхідну 

для ефективного управління використанням майна (ресурсів) 

суб’єктів господарювання. 
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ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  

 

Платоспроможність підприємства забезпечується його 

ліквідністю й залежать від неї. Ліквідність − це здатність 

підприємства швидко погашати свою заборгованість; вона 

характеризує готовність і швидкість, з якою оборотні кошти можуть 

бути перетворені на грошові в результаті їхньої реалізації. Оцінка 

ліквідності полягає у визначенні  обсягів і джерел  коштів, що 

використовуються для покриття різних видів активів позичальника: 

оборотного та позаоборотного капіталу. 

 В умовах низької платоспроможності вітчизняних підприємств 

зростає увага власників і топ-менеджерів до проблеми 

збалансованості грошових потоків і забезпечення ліквідності. З 

метою вирішення даної проблеми необхідно більше уваги 

приділяти методам оцінки та внутрішнього контролю грошових 

коштів підприємств, формуванні інформаційної системи для 

обґрунтованого прийняття управлінських рішень (табл.1) [1].  

За даними таблиці 1 у 2018 році нестача високоліквідних 

оборотних активів для покриття найбільш термінових зобов’язань 

становила -95 788,8 млн. грн, а в 2019 році вона зменшилась до -92 

288,3 млн. грн. За середньо- і низьколіквідними оборотними 

активами також спостерігається нестача платіжних засобів: за 

середньоліквідними вона зменшилась з -124531,7 до 60 -14179,4 

млн. грн, а за низьколіквідними – з -29467,9 до -948,6 млн. грн.  

Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі 

умови: 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 161 

 

Таблиця 1 

Аналіз ліквідності балансу малих промислових підприємств 

України, млн. грн. 

Г
р
у

п
а 

В
и

д
 о

б
о

р
о

тн
и

х
 

ак
ти

в
ів

 

Роки 

Г
р
у

п
а 

В
и

д
 з

о
б

о
в
я
за

н
ь 

і 

за
б

ез
п

еч
ен

ь 

Роки 

Надлишок (+) 

або нестача (-) 

платіжних 
засобів (А-П) 

201

8 
2019 2018 2019 2018 2019 

А1 
Високо-

ліквідні 

17 
937

,6 

17013

,5 
П1 

Найбільш 

термінові 

1137

26,4 

109241

,8 

-95 

788,8 

-92 

288,3 

А2 
Середнь
о-

ліквідні 

133
78,

5 

12951

6,8 
П2 

Коротко-

строкові 

1379

10,2 

143 

696,2 

-
12453

1,7 

-
1417

9,4 

А3 
Низько-

ліквідні 

683

51,
5 

77446 П3 
Довго-

строкові 

9781

9,4 

78394,

6 

-

29467
,9 

-

948,6 

А4 
Важко-

ліквідні 

122

68,
7 

15338

4,7 
П4 Постійні 

-

7060,
6 

46332,

7 

+1932

9,3 

+107

052 

 Усього 

111

936
,3 

37736

1 
 Усього 

3423

95,43 

377665

,3 

-

23045
9,13 

-

304,3 

Джерело: розраховано авторами на основі [3] 

 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 < П4 

Згідно даних таблиці 1 проаналізуємо співвідношення активів та 

пасивів балансу малих примислових підприємств України у 2019 

році для оцінки їх ліквідності. 

А1 (17 013,5) < П1 (109 241,8) 

А2 (129 516,8) < П2 (143 696,2) 

А3 (77 446) < П3 (78 394,6) 

А4 (153 384,7)  П4 (46 332,7) 

Дане співвідношення свідчить про те, що підприємства мають 

значні проблеми із ліквідністю та платоспроможністю. 

Для комплексної оцінки динаміки ліквідності балансу важливо 
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оцінити загальний показник ліквідності. У 2018 році даний 

показник становив 0,44, а у 2019 він знизився до 0,23, що вказує на 

негативну динаміку рівня ліквідності балансу. 

Отже, становище малих вітчизняних підприємств є фінансово 

нестабільним, підприємства мають проблеми із забезпеченням 

ліквідності та платоспроможності, що негативно відображається на 

їх фінансових результатах. 

Причинами неплатоспроможності підприємств можуть бути 

зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції, відволікання 

грошових коштів у дебіторську заборгованість і понаднормативні 

запаси, неспроможність покупців. Погіршення платоспроможності 

можуть спричинити і макроекономічні чинники, такі як економічна 

криза, падіння платоспроможного попиту, високий рівень інфляції, 

високий податковий тиск тощо. 

Щоб забезпечити платоспроможність, підприємству необхідно 

вживати стратегічні заходи (досягнення конкурентоспроможності 

підприємства, ефективне вкладення власних і позикових засобів, 

збільшення обсягів діяльності та освоєння нових ринків збуту, 

формування позитивної ділової репутації підприємства) і тактичні 

заходи (досягнення прибутковості основного виду діяльності; 

збалансування руху коштів; оптимізація розмірів запасів; 

планування розрахунків за строками, обсягами, кредиторами; 

планування розрахунків за строками, обсягами, кредиторами). 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИМОГА 

СУЧАСНОСТІ 

 

Інноваційний менеджмент - окрема галузь управлінської науки, 

спрямована на формування та забезпечення  умов інноваційного 

розвитку будь-якої організації. Як вид діяльності інноваційний 

менеджмент представляє собою сукупність управлінських 

процедур на різних етапах запровадження інновацій [2, с. 3]. 

Суб’єктом управління можуть бути менеджери різних категорій, 

керівники творчих груп, керівники лабораторій, відділів, 

виробничих підрозділів, менеджери різних рівнів, які координують 

співпрацю із зовнішніми партнерами в сфері інноваційної 

діяльності.Управління інноваційною діяльністю організації  

передбачає розроблення  цілей розвитку, створення інноваційних 

стратегій, пошук інноваційних ідей, організацію їх реалізації, 

аналіз ризиків інновацій, формування інноваційної культури серед 

працівників, тощо. Серед принципів  інноваційного менеджменту 

слід виділити наступні: дослідницький стиль прийняття рішень, 

творчий підхід до аналізу непередбачених ситуацій, підвищення 

оперативності управління інноваційним розвитком, принцип 

«центральної ситуації»[1, с. 43]. Серед особливостей характерних 

для діяльності сучасного менджера-інноватора можна виділити 

наступні:стимулювання творчого потенціалу серед 

персоналу;управління ризиками пов’язаними з інноваційною 

діяльністю;залучення ресурсів зовнішнього середовища для 

пошуку нових ідей;пошук інноваційних рішень і т.д. Для 

прийняття управлінських рішень на основі поставлених цілей 

менеджмент організації використовує різноманітні методи.Методи 
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інноваційного менеджменту представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Методи інноваційного менеджменту 

Тип методу Назва методу 

1.Методи виявлення думок Інтерв'ю; анкетування; вибіркові 

опитування; експертиза 

2.Аналітичні методи Системний аналіз; написання 

сценаріїв; функціонально-вартісний 

аналіз; економічний аналіз 

3.Методи оцінки 

 

Оцінювання продукту; науково-

технічного рівня і 

конкурентоспроможності 

розробок; організаційно-технічного 

рівня виробництва; витрат; порога 

прибутковості; ризику і шансів; 

ефективності інновацій 

4.Методи генерування ідей Мозкова атака; морфологічний 

аналіз; ділові ігри й ситуації 

5.Методи прийняття рішень Економіко-математичні моделі; 

побудова дерева рішень; 

порівняння альтернатив 

6.Методи прогнозування Експертні; екстраполяції; аналогії; 

метод Дельфі; регресивний аналіз; 

імітаційні моделі 

7.Методи наочного 

уявлення 

Графічні моделі; фізичні моделі; 

посадові описи та інструкції 

8.Методи аргументування Презентації; проведення 

переговорів 

*Джерело:складено на основі [4] 

 

В епоху активізації інноваційних процесів у світі, особливої 

актуальності набуває питання управління інноваційною діяльністю, 

що є завданням інноваційних менеджерів.[3, с. 20] Існує ряд 

специфічних ознак притаманих управлінню інноваціями, які 

виділяють інноваційний менеджмент серед класичного, зокрема це 
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володіння необхідними знаннями в галузі інновацій, розрахунок 

ризиків супроводжуваних здійсненням інноваційної діяльності, 

тощо. Орієнтація на взаємодію із зовнішнім середовищем задля 

обміну ідеями є ще однією характерною рисою інноваційного 

менеджменту продиктованою особливостями останніх років, а 

також невизначеністю та мінливістю світових тенденцій.  

Отже, інноваційний менеджмент відіграє ключову роль щодо 

сприяння інновацій в організаціях та отримання вигоди пов’язаної  

з ними, наприклад: 

-нові продукти і послуги для завоювання нових ринків; 

-поліпшення внутрішніх процесів для підсилення компанії 

зсерединиабо для економії витрат; 

-розробка нових бізнес-моделей для використання нових джерел 

доходу. Інноваційний менеджмент є вимогою сучасності, як 

запорука конкурентоспроможності організації.  
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ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ВІДПОВІДНОСТІ СІМЕЙНОГО 

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ФОП 

 

Основним напрямом розвитку сільських територій та подолання 

депресивного стану місцевої економіки, у першу чергу, має бути 

формування системи сільськогосподарського підприємництва. 

Серед переліків його суб’єктів, відносно новим є сімейне 

фермерське господарство, офіційний статус яких закріплено із 2018 

року у Законі України «Про внесення змін до Закону України "Про 

фермерське господарство" щодо стимулювання створення та 

діяльності сімейних фермерських господарств». На нашу думку, у 

сільському господарстві України сучасний етап еволюційного 

розвитку сімейного типу господарювання можуть репрезентувати 

особисті селянські господарства, законодавчо оформлені як  

фізичні особи – підприємці.  

Критерії відповідності сімейного фермерського господарства 

для реєстрації фізичною особою-підприємцем та можливості 

сплати єдиного податку 4 групи, є наступними: 

- здійснення діяльності виключно в межах фермерського 

господарства, зареєстрованого відповідно до Закону «Про 

фермерське господарство»; 

- зайняття виключно виробництвом сільськогосподарської 

продукції, її переробкою та постачанням (вирощування, 

відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, 

переробку такої власно-вирощеної або відгодованої продукції та її 

продаж); 

- здійснення господарської діяльності (крім постачання) за 

місцем податкової адреси; 
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- невикористання праці найманих осіб; 

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є 

лише члени сім’ї цієї особи у визначенні частини другої статті 3 

Сімейного кодексу України;  

- площа сільськогосподарських угідь у власності та/або 

користуванні, земель водного фонду у користуванні членів 

фермерського господарства становить не менш як 2 гектари, але не 

більш як 20 гектарів [3].  

Найбільш дискусійним, серед наведених критеріїв, є розмір 

площі сільськогосподарських угідь. У Запорізькій області, 

наприклад, розмір земельного паю коливається від 5 до 10 до га (у 

середньому 7 га). Спілкування із фермерами регіону, які створили, 

або хочуть створити сімейне фермерське господарство свідчить 

про те, що для дотримання вимоги (не більше 20 га) вони змушені 

створювати декілька господарств.  

 Розмір  площі сільськогосподарських угідь до 2 га виключає 

можливість оформлення офіційного статусу виробника 

сільськогосподарської продукції для тих особистих селянських 

господарств, які займаються, або планують зайнятися 

вирощуванням культур, які не вимагають великих площ (зеленні 

культури, овочі закритого грунту, горіх, фундук, трюфель, гарбуз, 

капуста, батат, лохина, аспаругус, хурма, зізіфус, азиміна та ін).  

Вдосконалення системи оподаткування і виділення сімейних 

фермерських господарств в окрему групу платників єдиного 

податку мають дати можливість забезпечити додаткові 

надходження до місцевого бюджету [1].  На сьогодні виділена 

окрема група податків: 4-а група — ФОП-фермери. Згідно із її 

вимогами, вести діяльність на спрощеній системі можна лише у 

межах фермерського господарства сімейного типу. Голова 

фермерського господарства реєструється як ФОП. Але на практиці, 

податкова служба не сприймає сімейні фермерські господарства 

регіону як платників єдиного податку 4 групи, а відносить їх до 

категорії звичайних фізичних осіб-підприємців. Мотивує це тим, 

що відсутні відповідні зміни у програмне забезпечення фіскального 

органу на державному рівні.  
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Отже, ми погоджуємося із думкою науковців, що визначення 

критеріїв відповідності сімейного фермерського господарства 

здебільшого має грунтуватися та залежати від сімейної праці. Але 

поряд із визначенням місця сім’ї  у виробництві та управлінні 

фермою, має відігравати роль і спеціалізація у лісовому 

господарстві, рибництві, скотарстві, аквакультурі, виробництві 

нішевих культур тощо [2, с. 35].  Також необхідно не тільки 

вдосконалити податкове законодавство, але й розробити дієвий 

механізм його впровадження для стимулювання створення 

сімейних фермерських господарств. 
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USING INFORMATION SYSTEMS FOR BUSINESS PROCESS 

MODELING OF WHOLESALE TRADING ENTERPRISE 

 

The success of any organization mainly depends on how business 

processes are clearly and fully established. Improving the company's 

business processes leads to significant economic effects: reduced costs, 

increased efficiency, profitability and customer loyalty. That’s why it is 

important to build, implement, analyze, and improve business processes 

in enterprises, which will allow the owner and management to ensure 

sustainable controlled business development.  

Development of business process models was carried out by such 

scientists and practitioners as O. Bilotserkivskyi [1, p. 122],                  

V. Dubinina [2, p. 119-122], S. Maklakov [3], V. Repin [4], O. 

Tarasova [5, p. 173] and others. They performed a comparative analysis 

of methodologies and modeling tools, identified their advantages and 

disadvantages, but none of the authors proposed a single approach to 

modeling the business processes of wholesalers, which requires this 

study. 

The purpose of the study is to develop and simulate business process 

management models of wholesale enterprises, which will allow a 

comprehensive analysis of an enterprise’s activities, identifying and 

optimizing key processes in its activities. 

The enterprise LLC «BMB-TRADING» (Kharkiv) is considered. It 

is engaged in wholesale trading and mediation in the wholesale trading 
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of solid, liquid (gasoline A-80, A-92, A-95, diesel fuel), gaseous fuels 

and similar products (oil and distillates). Also, this enterprise buys fuel 

(in the form of coupons for the gas station retail network) from large 

wholesalers with further distribution among its own customer base, as 

well as other types of retail trading in non-specialized stores. 

First of all, the tools for simulation and analysis of the wholesaler’s 

business processes were selected. In Ukraine, the following modeling 

tools are widely used for this purpose: Rational Rose, Oracle Designer, 

AllFusion Process Modeler (BPWin) and AllFusion ERwin Data 

Modeler (ERWin), ARIS, Power Designer. The CA Erwin PM toolkit 

(formerly BPwin) was chosen due to its ease of use, educational 

accessibility, simplicity of technical documentation, and successful 

experience in describing and modeling systems of varying complexity 

from any subject area.  

An algorithm for constructing an integrated process model is 

proposed in the work. It consists of three main stages: 1) analysis of the 

company's activities; 2) building a process model; 3) construction of a 

dynamic model. In the first stage of the algorithm, the key business 

processes of the enterprise are analyzed. The analysis carried out shows 

that in the activity of the researched enterprise LLC «BMB-TRADING» 

the key business processes of the enterprise are not described in detail 

are not sufficiently digitized and are not analyzed in the form required 

by the process approach. Thus, in order to improve the management in 

work, a model of business processes of the enterprise based on the 

methodology of IDEF0 and the same notation is constructed. At the 

second stage, the model of business processes of the enterprise was 

constructed according to the methodology IDEF0 using the program CA 

Erwin PM. The model is an idea of the existing business processes in 

the organization of LLC «BMB-TRADING», in order to describe their 

key characteristics. At the third stage, simulation of the dynamic process 

of fuel supply from «BMB-TRADING» LLC warehouse to client 

enterprises is performed by means of Vensim. For ease of use and 

implementation, the simulation model is simplified and describes only 

the key basic elements and characteristics of the company as systems. 

The proposed simulation model belongs to the class of single-product 
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models with four parameters: the number of stocks in the leased 

warehouse and the fuel reserves of the three companies to which the fuel 

is shipped in accordance with the agreements. The results of scenario 

simulations with certain conditions and limitations show that even 

realistic scenarios show no effect of an overstatement, The key 

indicators investigated do not become negative and do not exceed the 

maximum limit values over time, that is, the simulation provides 

adequate results that can be controlled. Thus, the proposed business 

process model is a sufficiently efficient mechanism for further 

implementation as a base model with the possibility of refinement and 

optimization in case of changes in the properties of the system elements. 

 

References: 

1. Білоцерківський О. Б. Дослідження сучасного стану та 

програмного забезпечення торговельної галузі України. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки». 2019. Вип. 36. С. 120–123. 

2. Дубініна В. В. Моделювання бізнес-процесів підприємства: 

теоретичні та практичні аспекти. Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. Серія : Економічні 

науки. 2015. № 2. С. 118–127. 

3. Маклаков С. В. BPWin и ERWin. CASE-средства разработки 

информационных систем. Москва: Диалог-МИФИ, 2000. 256 с. 

4. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, 

управление. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 512 с. 

5. Тарасова О. О. Моделювання бізнес-процесів торговельного 

підприємства з використанням стандарту IDEF0. Вісник 

Національного університету "Львівська політехніка". 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 

проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 172–178. 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 173 

 

UDC 336.746:339.9:631.11 

 

Cherevko Heorhiy 

DrSc, profesor, kierownik katedry ekonoomiki 

Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny, m. Lwów 

 

INFORMATYCZNE I INFORMACYJNE SYSTEMY W 

RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Pojęcie systemu, widniejące w słowniku języka polskiego, to „układ 

elementów, mający określoną strukturę i stanowiący logicznie 

uporządkowaną całość‖[3]. Jest to pojęcie, które można w różny sposób 

interpretować w zależności od kontekstu, gdyż jest to pojęcie bardzo 

szeroko rozumiane. Systemy można podzielić ze względu na złożoność, 

czyli proste, złożone oraz szczególnie złożone6 . Systemy proste jak 

sama nazwa wskazuje składają się z kilku prostych elementów. 

Natomiast systemy złożone oraz szczególnie złożone charakteryzują się 

większą strukturą elementów. Można wyróżnić wiele rodzajów 

systemów. 

Każda instytucja, przedsiębiorstwo czy firma posiadają swoje 

systemy. Istnieją systemy, które są do siebie podobne z nazwy, jednakże 

posiadają istotne różnice. Takimi systemami są: system informatyczny i 

system informacyjny. 

Pierwszym elementem struktury systemu informacyjnego są 

nadawcy i odbiorcy informacji. Wśród nich wyróżnić można nadawców 

i odbiorców fizycznych, czyli ludzi i automatyczne narzędzia; 

organizacyjnych, czyli stanowiska pracy, działy; prawnych, tj 

organizacje formalne; otoczenie organizacji (urzędy). Drugim 

elementem są zbiory informacji, czyli pełny komplet wiadomości, 

komunikatów o ściśle określonej treści, które pomocne są do 

podejmowania właściwych decyzji. Trzeci element to kanały 

informacyjne, czyli droga przepływów informacji od nadawcy do 

odbiorcy. Wszystkie te elementy mają na celu prawidłowe 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa [1, s.9]. Istnieje również system 

informatyczny funkcjonujący w przedsiębiorstwach. Z pozoru, nazwy 
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systemów mogą wydawać się podobne lecz są to zupełnie różne 

systemy. Pojęcie systemu informacyjnego pojawiło się jako pierwsze i 

jest on traktowany jako składowy element systemu zarządzania. 

Natomiast w latach 70-tych XX w. zaczęto używać pojęcia systemu 

informatycznego, który kojarzy się ze słowem informatyka. Według 

D.A Marchanda system informatyczny funkcjonujący w 

przedsiębiorstwie to narzędzie kompletowania oraz porządkowania 

informacji [2]. W celu obniżenia kosztów oraz przyspieszenia operacji, 

przedsiębiorstwa inwestują w automatyzowanie wykonywania 

czynności. Wiąże się to z wysokimi kosztami automatycznych 

systemów informatycznych, dużą pracochłonnością przy tworzeniu 

danego systemu oraz jego wdrożeniu. W związku z tym 

przedsiębiorstwa wybiórczo stosują siły informatyki, gdzie czynności 

najbardziej pracochłonne są zastępowane komputeryzacją. Początkowo 

systemy informatyczne powstawały we wnętrzu danej firmy. Działały 

one odrębnie dla poszczególnych działów. Następnie inne firmy 

wyspecjalizowały się w ich tworzeniu wraz ze wzrostem automatyzacji. 

Obecnie systemy są tak skonstruowane, że pomagają przy pracy 

wszystkich działów. Nie ma potrzeby tworzenia systemu oddzielnie dla 

innego działu np. księgowości i produkcji. 

System informacyjny skupia się na informacji dotyczącej 

działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia pod kątem realizacji 

wyznaczonych celów jak również podejmowaniu racjonalnych decyzji. 

Natomiast system informatyczny polega na działalności 

przedsiębiorstwa w sposób zautomatyzowany. Wykorzystanie tego 

systemy pozwala na oszczędność czasu, minimalizację kosztów i 

dotyczy całego przedsiębiorstwa, a nie poszczególnych sektorów. 

Zarówno system informacyjny jak i system informatyczny są 

potrzebne w przedsiębiorstwie. Każdy z nich pełni inną, lecz bardzo 

ważną rolę. System informacyjny skupia się na zarządzaniu organizacją 

poprzez podejmowanie właściwych decyzji prowadzących do 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Z kolei system informatyczny 

pomaga w działalności przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu 

odpowiedniego oprogramowania. Pozwala on zaoszczędzić dużo 

cennego czasu w funkcjonowaniu. System informatyczny to 
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wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest 

skomputeryzowana. 
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SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO 

INNOWACJE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI 

BIZNESOWYMI 

 

Konieczne jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstw 

optymalizacja systemu zarządzania procesami biznesowymi 

przedsiębiorstwa. Tego zadania nie da się dziś rozwiązać bez 

wykorzystanie systemów i technologii informatycznych, ponieważ 

rosną potrzeby informacyjne i rozwój usługi informacyjne wyznaczają 

nowe priorytety i wymagają zastosowania nowych metod zarządzania. 

W języku ukraińskim przedsiębiorstwa przechodzą istotne 

przemiany, w szczególności zachodzą w systemie społeczno-

gospodarczym w ostatnich latach i spowodować istotne zmiany w 

określaniu priorytetów rozwojowych. Jest to szczególnie widoczne w 

Sektor IT, który stale się rozwija, korzysta z najnowszych technologii 

informatycznych, wprowadza nowe sprzęt do zarządzania 

przedsiębiorstwem. W związku z dzisiejszym kursem naszego państwa 

do przystąpienia do UE i globalizacja wymaga przestrzegania 

europejskich norm i standardów. Większość firmy rozumieją potrzebę 

wprowadzania innowacji w strategii, ale niewiele z nich odnosi sukcesy 

wdrożyć ten kierunek i doprowadzić do logicznego wniosku, zwracając 

dużą uwagę na biznes krajowy procesy przedsiębiorstwa i ich 

optymalizacja [1]. 

Znaczący wkład w badanie zarządzaniaw oparciu o systemy i 

technologie informacyjne wykonane przez krajowych i zagranicznych 

naukowców, takich jak I.Wowczak, W.Głuszkow,V. Guzhva, T. 

Pisarevska, V. Sytnyk, G. Titorenko, S. Uvarov, V. Utkin, D. Waterman 

i inni.  

Na podstawie ogólnie przyjętych podejść do interpretacji procesu 

biznesowego ustalono, co następuje lista jego cech: 1) pewność; 2) 
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sekwencja procesu biznesowego; 3) orientacja konsumencka; 4) 

zapewnienie rosnącego wyniku i wartości dodanej; 5) integracja; 6) 

wielofunkcyjność [2]. 

Narzędzie do zarządzania zaprojektowane w celu poprawy 

koordynacji i kontroli nad przebiegiem działalności procesy w osiąganiu 

celów w nowoczesnych warunkach to technologie informacyjne (IT). 

Na rynku IT istnieje wiele notacji służących do tworzenia procesów 

biznesowych, z których najpopularniejsze to: SADT, EPC, UML, 

BPMN [3]. 

Wykorzystanie IT jako innowacyjnego narzędzia w zarządzaniu 

procesami biznesowymi stosując podejście procesowe, system 

zrównoważonych wyników, ITIL rozwiąże liczbę cele strategiczne i 

regularne zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa. 

Dlatego wprowadzanie innowacyjnych technologii w 

przedsiębiorstwach wymaga regularnych I ciągły proces obejmujący 

następujące kroki: 

- poszukiwanie nowych pomysłów, technologii, rozwiązań; 

- zatwierdzenie technologii w działalności przedsiębiorstwa na 

niewielkim terenie; 

- zastosowanie technologii w skali całego przedsiębiorstwa; 

- ocena zwrotu z zastosowania innowacyjnej technologii (w oparciu 

o metodę dyskontowania). 

Rozwój systemów i technologii informatycznych oraz przejście do 

zarządzanie procesowe doprowadzi do uaktywnienia wewnętrznych 

możliwości przedsiębiorstwa z kolei pozwoli rozwinąć potencjał 

pracowników przedsiębiorstwa, usprawnić procesy biznesowe, podnieść 

efektywność procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie i rozwój jego 

działalności innowacyjnej. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕСОМ 

 

У сучасному світі ефективне управління бізнесом являє собою 

цінний ресурс організації поряд з іншими ресурсами. Саме 

підвищення ефективності управлінської діяльності стає одним з 

напрямків вдосконалення діяльності підприємства в цілому. 

Управляти - означає вести підприємство до здійснення його мети, 

використовуючи наявні в нього ресурси. Будь-який бізнес, малий 

або великий, онлайн-бізнес, не може бути прибутковим без 

належного управління такими ресурсними складовими як: 

фінансові, людські, технології, часові, новими і творчими ідеями, і 

взаємодією між всіма згаданими частинами. Найбільш явним 

засобом підвищення ефективності трудового процесу є його 

автоматизація, оскільки саме процес автоматизації бізнес-процесів 

дозволяє уникнути виконання непотрібних операцій і функцій, 

дублювання і простоїв у роботі підприємства [1]. Отже, 

впроваджуючи автоматизацію та розвиток інформаційних систем 

на підприємстві необхідно прагнути до можливості не тільки 

примітивного набору інформації, оптимізації  процесів та інших 

аспектів впровадження, але й забезпечити можливість аналітичної 

обробки цієї інформації. Незважаючи на порівняну молодість ІТ-

галузі як такої, це вже цілком сформований ринок, з брендами-

лідерами та лідируючими продуктами. На даний момент існує 

досить широкий спектр продукції, покликаної задовольнити 

найрізноманітніші потреби, як невеликих компаній, так і компаній-

https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 180 

 

гігантів. Ці продукти сповна охоплюють всі аспекти діяльності 

підприємств, від виробництва, встановлення контакту з клієнтами, 

маркетингу, логістики до бухгалтерського обліку та управління 

персоналом. 

В Україні, незважаючи на великі витрати, пов'язані з 

впровадженням інформаційних систем, власники великих і 

середніх підприємств вже краще розуміють необхідність та 

важливість переходу на автоматизований рівень управління 

бізнесом. І саме компанії, які працюють в сфері обслуговування, 

телемаркетингу, підтримки чи консультацій часто замислюються 

про необхідність впровадження віртуальної автоматизованої 

телефонної станції (далі АТС). Віртуальна АТС - це сервіс, що 

об'єднує всі номери компанії в єдину мережу, зберігає всю історію 

й записи розмов із клієнтами. Крім того, вона автоматизує роботу й 

підвищує ефективність співробітників і якість обслуговування 

клієнтів. В свою чергу, CRM (Customer Relationship Management) 

об’єднує розрізнені інструменти ведення бізнесу в налагоджену 

систему. Підприємства користувалися різними, не завжди 

пов’язаними між собою технологічними програми, які створювали 

і назбирували багато непотрібних документів та створювали хаос 

на робочих місцях, що негативно вливало на діяльність 

підприємства та його рентабельність. Для усунення цього недоліку 

все частіше впроваджується один-єдиний сервіс, до якого входять 

програми для збору даних про клієнтів, управління угодами, 

контролю за менеджерами, аналітики і прогнозування. Він спрощує 

рутину, прискорює прийняття правильних рішень і виключає 

помилки. Насправді, віртуальна АТС та ефективна CRM система 

потрібна будь-якому бізнесу, незалежно від розміру компанії. 

Сьогодні бізнес-телефонія - це інтегровані телекомунікаційні 

рішення на основі технологій VoIP, віртуальні та фізичні IP-АТС, 

різноманітні SIP-пристрої, віртуальні номери та безліч додаткових 

функцій для спрощення введення бізнесу [2]. Це дозволить 

підприємству зменшити витрати на придбання обладнання для 

офісних АТС і також скоротити час на підключення операторів, 

адже стати абонентом можна протягом 15 хвилин, пройшовши 
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реєстрацію на сайті і одразу приймати виклики на будь-які 

пристрої, що мають вихід в інтернет, що дасть можливість 

оперативно організувати call-center. Тим самим співробітники 

компанії не будуть обмежені в пересуванні і можуть виконувати 

свої посадові обов'язки на виїзді, залишаючись на зв'язку. 

Географічне розташування офісу, зміна адреси або взагалі 

відсутність офісного приміщення ніяк не впливають на роботу 

віртуальної АТС.
 
Також перевагою є те, що в особистому кабінеті 

уповноважений співробітник зможе самостійно вмикати та 

вимикати необхідні опції без допомоги технічно обізнаної людини.
 

Ну але насправді і у цього сервісу є слабкі сторони, але кількість 

їх досить мізерна. Недолік віртуальних АТС є незахищенність 

конфіденційних даних - вся інформація зберігається на сервері 

провайдера, тому важливо підійти до вибору постачальника послуг 

серйозно. Ну і те, що на роботу та якість телефонії залежить від 

інтернет-з'єднання.  

За допомогою віртуальної АТС можна сформувати єдиний 

простір для спілкування всіх співробітників і підрозділів компанії з 

однією системою адміністрування і номерним планом. А численні 

опції, які можна підключити до АТС дозволять поліпшити 

керованість бізнес-процесів. Компанія зможе збирати максимум 

інформації про клієнтів, отримати статистику з продажу, 

аналізувати якість роботи співробітників і ефективність реклами. 

Всі ці дані дозволять краще вибудовувати робочі процеси, 

раціональніше розподіляти фінансові та кадрові ресурси компанії. 

 

Список використаних джерел: 

1. Менеджмент: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, 

О. Г. Мельник, О. Р. Саніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2012. — 240 с.  

2. New-Tel: Як працює віртуальна АТС. – Режим доступу : 

URL: https://new-tel.net/blog/kak-rabotaet-virtualnaya-ats/ - Назва з 

екрана. 
  

https://new-tel.net/blog/kak-rabotaet-virtualnaya-ats/


Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 182 

 

УДК 347.34  

Гнилянська Л. Й.  
к.е.н., доцент кафедри менеджменту і  

міжнародного підприємництва,  
Денека А.В.  

здобувач вищої освіти,  
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів  

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

Розвиваючи інформаційні системи (ІС) необхідно прагнути до 

виробничої частина бізнесу, створюючи можливість не тільки 

примітивного набору інформації, оптимізації бізнес процесів і 

інших атрибутів впровадження, але забезпечувати можливість 

аналітичної обробки інформації на рівні властивостей продукту, 

технологій, ресурсів і так далі. Інформаційна система (ІС) — 

взаємозв'язана сукупність концепцій, методів, технологій, 

технічних і програмних засобів, використовуваних для 

автоматизації процесів збору, реєстрації, обробки, зберігання та 

видачі інформації споживачу в інтересах досягнення поставленої 

мети.  

Найвідоміші зарубіжні виробники корпоративних 

інформаційних систем: SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL 

Application, Hewlett Packard. Ринок управлінських систем є 

достатньо широким, проте все частіше великі підприємства 

віддають перевагу управлінській системі SAP R/3 ERP. Система 

SAP Enterprise Resource Planning (ERP) розроблена німецькою 

компанією SAP AG і призначена для комплексної автоматизації 

великих підприємств. Комплексна автоматизація означає, що єдина 

інформаційна система на основі R/3 враховує всі сторони 

діяльності підприємства за сферами діяльності (планування 

виробництва, збут, закупівля), а також за рівнями управлінської 

ієрархії підприємства, від вводу даних на потрібні рівні до 

підтримки прийняття управлінських рішень на верхніх [1]. R/3 
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розрахована на спільне інформаційне забезпечення декількох 

підприємств, що входять у склад концерну [2]. Таке охоплення усіх 

сторін діяльності підприємства призводить до того, що R/3 

виставляє жорсткі вимоги до організації облікових і управлінських 

процесів на підприємстві. Уся інформація, що обробляється в R/3, 

повинна задовольняти вимоги повноти і своєчасності. Система SAP 

ERP складається із набору прикладних модулів, які направлені на 

різні процеси в компанії, а саме: фінанси FI, контролінг CO, 

управління основними засобами AM, управління проектами PS, 

управління виробництвом PP, управління матеріальними потоками 

MM, збут SD, управління якістю QM, технічне обслуговування та 

ремонт обладнання PM, управління персоналом HR, управління 

інформаційними потоками WF. Модуль FI (фінансовий облік) 

відповідає за відстеження потоків фінансових даних в рамках всієї 

організації контрольованим чином і інтегруючи всю інформацію 

для ефективного прийняття стратегічних рішень: створення 

організаційної структури; фінансовий облік; ведення фінансового 

року, періоди проводки; створення плану рахунків, створення 

Головної книги рахунків; бухгалтерія дебіторів та кредиторів; облік 

основних засобів. Ключові елементи модуля: технічне управління 

основними засобами, техобслуговування і ремонт обладнання, 

контролінг інвестицій і продаж активів, заміна основних засобів і 

амортизація, управління інвестиціями. Модуль управління 

проектами PS – завдяки цьому модулю відбувається моніторинг 

проектів, що мають довгострокову основу і високий рівень 

складності, здійснюється планування і управління. Ключові 

елементи прикладного модуля PS: контроль фінансових засобів і 

ресурсів, контроль якості, управління часовими даними, 

інформаційна система управління проектами.  Модуль управління 

виробництвом PP – використовується для організації планування та 

управління виробництвом продукції, довгострокового планування, 

розробки виробничої програми. Ключові елементи модуля: 

специфікації (BOM), технологічні карти, робочі центри (місця), 

планування збуту (SOP), виробниче планування (MPS), планування 

потреби в матеріалах (MRP), управління виробництвом (SFC), 
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виробничі замовлення, калькуляція затрат на виріб, облік затрат за 

процесами, серійне виробництво, планування безперервного 

виробництва. Модуль управління матеріальними потоками MM 

підтримує бізнес-процеси, що пов’язані із рухом матеріалів через 

інші модулі, такі як логістику, управління ланцюгами поставок, 

продаж і постачання, управління складом, виробництво і 

планування. Модуль збут SD. Система організації збуту в SAP 

орієнтована на автоматизацію повсякденних операцій на різних 

етапах опрацювання замовлення. Модуль SD забезпечує: 

налаштування організаційної структури; присвоєння 

організаційних одиниць; визначення компонент ціноутворення. 

Структура системи SAP складається з двох рівнів: програмне 

забезпечення, бази даних та сервери – це верхній рівень, і робочі 

місця, що розташовані у структурних підрозділах компанії – це 

нижній рівень. Рішення SAP ERP направлені на покращення 

результативності управління бізнес-процесами, підвищення 

прозорості та збільшення рейтингу підприємства, а також для 

більш глибокого розуміння інтегрованих бізнес процесів. Однією із 

головних і важливих переваг використання SAP ERP є можливість 

отримання самої актуальної інформації щодо бухгалтерських 

проводок, кількості використаних матеріалів, обсягів реалізованої 

продукції тощо в режимі реального часу. Дана система дозволяє 

менеджерам компанії мати можливість отримувати інформацію, 

аналізувати її та приймати ефективні управлінські рішення тільки 

на основі даних, отриманих із SAP.  

Отже, подальший розвиток ринку інформаційних систем, з 

урахуванням впровадження автоматизованих систем, дозволить не 

тільки забезпечити ефективне розширення діяльності підприємств, 

а й стане запорукою успішного розвитку національної економіки. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА РИНОК ПРАЦІ 

 

Трансформація цифрової економіки істотно впливає на ринок 

праці. Ініціативне піднесення і розповсюдження інформаційних 

технологій спричинили створення сучасної соціально-трудової 

конструкції, яка формулюється новими формами зайнятості. 

Виникнення інноваційних форм трудової діяльності піднімає 

питання про їх діяльність, проблематику і деформацію. Нині має 

місце перетворення соціальної будови; швидкий технологічний 

прогрес, що продукує новітні правила до усіх учасників ринку 

праці; зміняються практики найму працівників; підіймається 

гнучкість і мобільність; підноситься ступінь правил до освіти. У 

всіх країнах світу завважується тенденція до пришвидшеного 

збільшення чисельності груп із перехідним статусом, що за своїм 

становищем знаходяться на кордоні між зайнятістю, безробіттям та 

економічною бездіяльністю. 

Завбачити припустимий образ ринку праці та працівника в 

умовах цифрових перетворень економіки можна за допомогою 

конкретно визначеного основного процесу та мегатенденції, що 

обумовлять конфігурацію прийдешнього ринку праці та 

позначатимуться на перемінах економічних і суспільних 

взаємовідносин. Так само варто схарактеризувати, як 

перемінятиметься сутність «роботи» та що собою являтиме 

«трудова діяльність». Підсумовуючи наявні на сьогочасний період 

численні дослідження з образу майбутньої зайнятості, науковці 

виділяють ряд глобальних тенденцій, що визначуватимуть облік 

цифрового ринку праці у сьогоденні.  

До отаких мегатенденцій, які продукуватимуть сферу наступних 
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трудових взаємин, варто зазначити такі: 

- Технологічний прогрес, автоматизація і роботизація. Швидко 

удосконалюються технологічні інновації, роботизація і штучний 

інтелект, що суттєво змінять якість та кількість робочих місць.  

- Хмарні технології та хмарні обчислення. В майбутньому 

велика кількість підприємств переведуть професійну діяльність на 

хмарні технології, що дасть широкі перспективи для віддаленої 

роботи та притягнення чужих підрядників, підключаючи їх до 

єдиної системи з можливістю моніторингу та контролю всіх 

процесів.  

- Цифровізація особистого простору. Перехід від загальної 

цифровізації зовнішнього світу до цифровізації індивідуального 

простору.  

- Великі дані та Iнтернет речей. Соціально-економічний 

феномен, пов’язаний з появою технологічних перспектив 

розбирати чималі багатоманітні масиви даних. 

- Гіг-економіка. Сутність факту полягає в абсолютній переміні 

ринку праці, його трнсформації від присутності робочих місць з 

стабільною зайнятістю в одного роботодавця до тимчасових 

проєктів від різних корпорацій у одного самостійного працівника.  

- Становлення мережевого суспільства та мережевої економіки. 

Виникнення сучасних надгнучких засобів керівництва 

організаціями і співтовариствами доповнюється піднесенням 

мережевих технологій і розповсюдженням рішень, заснованих на 

технології ланцюжкових блоків транзакцій. Соціальні мережі ще 

функціонують на базі експлуатації неоплачуваної праці 

користувачів, що приймають участь в формуванні контенту, 

створенні блогів, розміщенні відео і фото, чим продукують дохід 

корпоративним соціальним медіа-платформам.  

Отже, нині цифрова економіка є продуктивним підґрунтям 

піднесення ринку праці та усього суспільства. Для благополучного 

розвитку цифрової економіки в Україні потрібна радикальна 

державна політика стосовно подолання «цифрового розриву» та 

стимулювання піднесення цифрової економіки. Модерний ринок 

праці традиційної економіки мусить ціленаправлено осилювати 
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спротив перемінам, маючи це як культурний цифровий імператив, 

щоб фігурувати вдалими моделями цифрової трансформації і 

встановлювати перед собою завдання стати цифровим керманичем.  
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ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 

 

Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що маркетинг 

вважається однією з головних і необхідних умов успішної 

діяльності підприємств. Відповідно і в Україні, формування 

ринкового середовища із вираженою конкуренцією спонукає до 

змін поглядів на джерела і чинники економічної стабільності 

функціонування підприємств, зокрема і м’ясопродуктового 

підкомплексу [3, с. 40]. 

Досвід провідних підприємств м’ясопродуктового 

підкомплексу Львівської області підтверджує, що їх маркетингову 

діяльність слід розглядати як механізм аналізу та інформаційного 

моделювання ринку продукції м’ясного скотарства за його 

складовими. Маркетингові дослідження забезпечують не тільки 

повнішу інформацію про ринок продукції м’ясного скотарства, а й 

сприяють раціональному розподілу затрат на всіх етапах 

виробництва продукції. М’ясопереробні підприємства ТОВ 

«Барком», ТОВ «Дрогобицький м’ясокомбінат», ТОВ 

«Ходорівський м’ясокомбінат», ПФ «Білаки», ТОВ «Плай», ТОВ 

«Акцент», в структурі яких функціонують маркетингові служби, 

забезпечені інформацією про ринок збуту продукції, споживачів, 

кон’юнктуру ринку [2, с. 36, 4, с. 65]. Зрозуміло, що всі переробні 

підприємства м’ясопродуктового підкомплексу, а їх в області 26, 

мають свої особливості і переваги. Львівська область має набутий 

досвід випуску конкурентоспроможної продукції м’ясопереробної 

галузі. І в цьому позитивним є те, що стабілізації розвитку 

переробних галузей сприяють маркетингові дослідження, зокрема 
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щодо ефективного використання виробничих потужностей, 

запровадження нових технологій, надання рекламної інформації, 

участі у виставках, вивчення кон’юнктури ринку. При цьому, 

одним із провідних факторів конкурентоспроможності продукції 

тваринництва, зокрема м’яса і готових продуктів, є ціна [1, с. 166]. 

Слід відзначити, що на даному етапі маркетинг на 

підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу повільніше 

впроваджується в силу впливу певних факторів. На досвіді 

окремих переробних підприємств вираженими є два види 

використання маркетингу: плановий і на вимогу. У першому 

випадку спостерігається ціленаправлене використання маркетингу 

з виділенням на реалізацію його заходів відповідних людських, 

матеріальних і фінансових ресурсів. При такому підході позитивні 

результати проявляються постійно, з найбільшим ефектом. І 

цілком є неоправданим маркетинг на вимогу, коли керівництво 

згадує про маркетинг в критичних ситуаціях, при наявності 

проблем із поставками сировини і збуту готової продукції. Таке 

використання маркетингу може допомогти лише в певному по 

часу періоді і зовсім не сприятиме розвитку підприємства. Аналіз 

діяльності таких підприємств підтверджує, що від разових 

маркетингових заходів можливо вирішити лише короткочасні, 

вузькі завдання. Тому, кваліфіковане впровадження маркетингу в 

діяльності підприємств м’ясопродуктового підкомплексу 

підтверджує свою ефективність. Однак, необхідно враховувати і 

те, що ефективне використання маркетингу можливе за 

дотримання наступних умов: бажання персоналу підприємства 

розвивати й удосконалювати підприємство; підтримка 

керівництвом бажання персоналу удосконалювати своє 

підприємство; система підвищення кваліфікації працівників, 

задіяних в маркетингу; аналіз ефективності впровадження у 

практику виробництва результатів маркетингових 

досліджень, маркетингової інформації; управлінські рішення 

повинні враховувати результативну маркетингову 

інформацію, зокрема аналіз дії конкурентів; аналіз 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 190 

 

маркетингової інформації щодо попиту на продукцію 

підприємства, на основі чого формується ринкова 

пропозиція. 
Функціонування підприємств на ринку продукції м’ясного 

скотарства має низку особливостей, що накладають відбиток на їх 

діяльність з врахуванням дотримання чинних нормативно-

законодавчих актів та пропозицій науковців. У цьому значну роль 

відіграє маркетинг як механізм, який забезпечує реальність у 

досягненні мети: вивчення потенційних споживачів і замовників; 

аналіз їх запитів і вимог, можливостей виробництва; дослідження 

характеру асортименту й обсягу замовлень; робота з контрактами; 

ситуація у конкурентному середовищі. Використання у практиці 

м’ясного скотарства маркетингової інформації дозволяє створити 

реальну основу для розробки пропозицій щодо подолання 

економічного й технологічного відставання галузі, опрацювати 

стратегічний план розвитку її підприємств. Цьому сприятиме 

створення маркетингових служб на підприємствах 

м’ясопродуктового підкомплексу. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Одним із шляхів формування конкурентної економіки України, 

насичення ринку товарами і послугами, забезпечення продовольчої 

безпеки   є розвиток  ефективного підприємницького середовища в 

складних трансформаційних умовах вітчизняної економіки. Проте, 

як свідчать реалії, в сучасних умовах здійснення децентралізації 

функціонування підприємницької сфери в більшості регіонів 

країни ще не дозволяє визнати її важливим чинником  соціально-

економічного розвитку, підвищення зайнятості населення та  

добробуту громадян. Тому питання управління розвитком 

підприємницького середовища регіону актуалізуються в умовах 

здійснення процесів децентралізації. 

На думку вчених підприємницьке середовище виступає як 

комплекс умов і чинників зовнішнього порядку, які впливають на 

можливості і кінцеві результати діяльності суб’єктів ринкових 

відносин, а також дозволяють підприємцеві реалізувати свої цілі і 

функції [1]. При цьому ключовими елементами підприємницького 

середовища вчені визначили  економічну свободу, особисту 

зацікавленість, ринковий простір, умови постачання ресурсів, 

енергії, кадрів, споживачів, науково-технічний розвиток, політичне 

і правове середовище, демографічну ситуацію, роль держави [2].  

У 2014 році Україна визначила курс на комплекс заходів, 

спрямованих на децентралізацію в усіх сферах соціально-

економічного життя населення, розпочавши розроблення концепції 

реформи місцевого самоврядування, що зазначено в одному із 

перших законодавчих актів, спрямованих на втілення 

децентралізації Законі України «Про співробітництво 
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територіальних громад» [3]. Досліджуючи вплив процесів 

децентралізації на формування середовища функціонування малого 

і середнього підприємництва (МСП), слід відзначити як переваги, 

так і недоліки такого впливу (рис.1). 

Переваги 

 Децентралізації 

Основні ризики 

децентралізації 

- наближення послуг до споживача; 

- пришвидшення і спрощення 

проходження адміністративних 

процедур; 

- збільшення надходжень до 

місцевих бюджетів; 

- отримання додаткового ресурсу 

для підтримки  розвитку МСП; 

- збільшення впливу МСП на 

прийняття рішень; 

- підвищення ролі місцевих бізнес-

об’єднань. 

- підвищення зарегульованості 

через прийняття місцевих НПА; 

- відсутність реального 

контролю діяльності і рішень 

ОМС; 

- зростання адміністративного 

тиску ОМС на місцеві МСП; 

- відсутність місцевої 

інфраструктури  та фахівців з 

надання послуг для МСП. 

Рис. 1. Переваги та ризики впливу процесів децентралізації на 

функціонування МСП 

 

Аналізуючи сучасний стан підприємницького середовища 

Миколаївського регіону, слід відзначити значний вплив процесів 

децентралізації на розвиток сфери середнього і малого 

підприємництва. Незважаючи на поглиблення кризових явищ  в  

економіці України,  у 2019 р. спостерігається  зростання обсягу  

реалізованої  продукції малих підприємств Миколаївської області 

на 10,64 % порівняно з попереднім звітним періодом, та частки 

обсягу реалізованої продукції  малих  підприємств у загальному 

обсязі по економіці області відповідно на 0,4 в.п. [4]. 

Серед слабких сторін формування підприємницького 

середовища у Миколаївському регіоні слід визнати: зменшення 

обсягів капітальних інвестицій у сектор малого і середнього 

бізнесу та обсягу їх оборотних коштів; значна диференціація 

розвитку середнього і малого підприємництва по районам області;   

низький рівень мотивації легальної трудової діяльності, що 
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призводить до трудової міграції та нелегальної зайнятості; 

негативні тенденції фінансово-кредитної підтримки розвитку 

суб’єктів підприємницької діяльності; тощо. 

Отже, в сучасних умовах децентралізації вирішення завдань 

управління розвитком підприємницького середовища потребують 

низки заходів, серед яких варто підкреслити такі, як:  

- удосконалення організаційно-економічних умов розвитку 

малого і середнього  підприємництва, як важливого чинника 

перебудови регіональної економіки; 

-  формування системи державної та суспільної підтримки 

розвитку підприємницького середовища; 

- стимулювання розвитку підприємницьких структур у 

виробничій, інноваційній, інвестиційній та соціальній сферах 

регіону; 

- розширення джерел фінансування підприємницької діяльності; 

покращення інфраструктури малого і середнього підприємництва 

на регіональному і місцевому рівнях, що уможливлюється в умовах 

децентралізації як  дієвої системи місцевого самоврядування задля 

створення якісного середовища для життя людей, підвищення 

якості надання муніципальних послуг та забезпечення сталого 

розвитку регіону. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗВО  УКРАЇНИ  

 

Метою застосування інформаційних технологый в навчальному 

процесі є формування інформаційно-грамотної особистості, яка 

здатна розуміти поставлені перед нею завдання, аналізувати 

результати, шукати нові можливості застосування в умовах зміни 

технологій та вимог ринку. 

Застосування інформаційних технологій до традиційної 

організації навчального процесу у ЗВО дозволяє зробити навчання 

більш керованим і проводити тестовий контроль. 

Автоматизація процесу проведення тестування дозволяє знизити 

трудовитрати завдяки зменшенню кількості часу на формування 

тестів і проведення самого процесу контролю знань. Комп'ютерний 

контроль знань дозволяє розвантажити викладача від рутинної 

перевірки контрольних завдань, дозволяє проводити опитування 

оперативно і швидко, забезпечуючи гарний зворотний зв'язок 

викладача зі студентами. В кінці тесту виставляється об'єктивна 

оцінка, яка не залежить від настрою викладача, від його ставлення 

до конкретної особи, від враження відповідей. 

 Тестовий контроль знань має кілька вигідних відмінностей від 

звичайної системи контролю знань (опитування, усного іспиту і 

т.п.): визначається обсяг вивчення матеріалу як для кожного 

екзаменованого, так і для всієї групи в цілому; тестування займає 

набагато менше часу у екзаменованого і екзаменатора;  тестування 
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дає об'єктивну картину знань з предмета; тестування психологічно 

навантажує здобувача вищої освіти менше, ніж усне опитування 

або письмовий іспит; завдяки використанню комп'ютерних 

технологій результати тестування можна представити у вигляді 

зручних звітів, зведень по успішності як по конкретному здобувачу 

вищої освіти, так і за результатами всієї групи; тестування можна 

проводити з будь-яких дисциплін, віддалено і без участі викладача 

з конкретної дисципліни  

Тестування, як і всілякий  засіб вимірювання і контролю, має 

свої недоліки. Як і будь-який вимірювальний інструмент, тест має 

певну точність і певну похибку. Можлива і фальсифікація 

результатів тестування. Тестований, що проходить по кілька разів 

один і той же тест, може отримати лише поверхневі знання з 

предмету і надалі знаходити і отримувати відповіді простим 

перебором можливих варіантів. 

За визначенням Г.М.Трегубової [1], »Мінімальною одиницею 

тесту є тестове завдання, яке передбачає певну вербальну чи 

невербальну реакцію тестованого студента. Кожне тестове 

завдання створює певну тестову ситуацію. Кожне тестове завдання 

складається з інструкції; як правило, зразка виконання; матеріалу, 

що подається тестованому студенту (власне запитання) та 

відповіді, яка планується розробником тесту як еталон». За 

результатами досліджень педагогічним тестом називають систему 

завдань зростаючої складності і специфічної форми, що дозволяє 

якісно оцінити структуру та виміряти рівень знань учнів. Як 

зазначається в роботі [2], в освітній практиці не завжди 

педагогічний тест повинен бути доведений до професійного рівня 

якості, характерного для стандартизованого тестування. Такі тести 

застосовують у процесі оцінювання навчальних досягнень учнів, 

що має високу ціну об’єктивності, наприклад, під час державної 

підсумкової атестації або вступу до вищих навчальних закладів.  

За даними літературних джерел [1;3], тест - система коротких 

запитань і завдань з обмеженням часу виконання для встановлення 

характеристик навчання і їх подальшого аналізу. Тестування - це 

одночасно і метод, і результат педагогічного вимірювання. Тест 
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складається з тестових завдань. Класифікація тестів проводиться за 

різними ознаками. Існує класифікація тестів за формою: 

 • Завдання закритої форми - тестове завдання, при виконанні 

якого випробуваний вибирає висновок з декількох запропонованих 

правдоподібних варіантів, з яких лише один є правильним. 

 • Завдання на відповідність - тестове завдання, при виконанні 

якого необхідно установити правильну відповідність між 

елементами двох множин: об'єктів (суб'єктів, процесів) і їх 

атрибутів (властивостей, характеристик, структур і т.п.). 

 • Завдання на встановлення правильної послідовності - тестове 

завдання, при виконанні якого необхідно встановити правильну 

послідовність операцій, дій, подій. 

 • Завдання відкритої форми - тестове завдання, при виконанні 

якого випробуваний самостійно формулює висновок. 

Наразі доволі складно акцентувати увагу на усіх особливостях   

розглянутого питання, але слід зазначити, що  Стратегією 

розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки [4] є орієнтація 

по забезпеченню всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

Однією з головних проблем залишається неефективна 

нормативна база та, найголовніше, відсутнє регламентування 

системи менеджменту у сфері нормативно-правового забезпечення 

інформаційних відносин, що повинно забезпечувати динаміку 

процесів правового забезпечення інформаційної і кібербезпеки в 

Україні [1]. Існуючий стан справ повинен зумовити глибинні зміни 

у ставленні нашої держави до безпеки власного інформаційного та 

кіберпростору, а отже, і до захисту інформації (ЗІ), засобів її 

оброблення та кіберсередовища, в якому ця інформація циркулює, 

визначення об’єктів впливу, тобто до вжиття заходів із 

забезпечення інформаційної та кібербезпеки. 

Кіберзлочинність на міжнародному і національному рівні є 

однією з найгостріших проблем, яка постала сьогодні перед 

правоохоронними органами усіх держав. До цього часу не 

вироблений системний підхід у протидії кіберзлочинності з 

урахуванням сучасних викликів і загроз інформаційній безпеці [2].  

В національній системі права першими та єдиними 

законодавчими актами у сфері протидії кіберзлочинності, як 

стратегічної позиції на найвищому політичному рівні є Закон 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

та Указ Президента України №47/2017 про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року 

«Про Доктрину інформаційної безпеки України». Вони 

законодавчо закріпили місце кібербезпеки як пріоритет роботи для 
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державних органів і уряду.  

У чинному законодавстві України ще до сьогодні відсутнє 

наукове обґрунтування концептуальних визначень та формулювань 

стосовно інформаційних відносин, а подекуди і їх цілковита 

відсутність. До теперішнього часу немає законодавчого визначення 

такого базового терміну як «безпека інформації». Термінологія, що 

застосовується у сфері інформаційних технологій (ІТ) демонструє 

брак єдності, неоднозначні тлумачення багатьох понять, у тому 

числі ключових. Усе це створює поважні перешкоди як для 

правотворчої діяльності в інформаційній сфері, так і для 

правозастосовної, а також зайвий раз засвідчує відсутність 

системності у розв’язанні вказаних проблем [3]. 

Законом України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» визначено термін «кіберзлочин». Цей 

термін зовсім не узгоджений із Кримінальним кодексом України 

(ККУ), який містить окремий розділ XVI «Злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку», де 

використовується термін «комп’ютерний злочин». 

Автори поділяють ідею, викладену в [4], посилення протидії 

кіберзлочинності, у тому числі її організованим формам, яка 

передбачає: враховуючи тяжкі наслідки, які можуть бути завдані 

вчиненням кіберзлочинів, ініціювати питання щодо посилення 

санкцій за вчинення злочинів, передбачених статтями 361, 361-1, 

361-2, 362, 363, 363-1 ККУ, доповнивши ці статті відповідними 

частинами, а також посилить державно-приватне партнерство у 

протидії кіберзлочинності.  

Тобто, нині актуальним постає питання щодо опрацювання та 

публічного обговорення проблеми внесення змін і доповнень до 

кримінального і адміністративного законодавства, зокрема, 

розширення Розділу ХVI «Злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» ККУ [3]. 

В Україні, на жаль, відсутня офіційна державна статистика, яка 

б об’єктивно відтворювала відомості про кіберзлочини на основі 
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методів кримінального аналізу (звітність про вчинення 

кіберзлочинів розпорошена серед різних підрозділів 

правоохоронних органів), що негативно позначається на 

запобіжних заходах, які мають фрагментарний характер, 

зумовлюючи труднощі у протидії та боротьбі з таким видом 

суспільно небезпечних діянь [1]. 

Окрема проблемна ділянка – аудит систем ЗІ. В системі 

координат НД ТЗІ дозвіл на проведення аудиту мають лише 

акредитовані державою організації. Міжнародні сертифікати з ІБ та 

IT-аудиту наразі не визнаються, що негативно впливає на якість 

аудиту. 

Тому, для дотримання законодавства України у сфері ІБ 

доцільним є запровадити і, у подальшому, пройшовши попередній 

аудит третьою стороною сертифікувати СМІБ у відповідності до 

вимог ISO/IEC 27001. Оскільки, власне цей стандарт включає в 

себе найкращі світові практики і методики, використовується і 

визнається у цілому світі його впровадження є запорукою 

системності, підтриманні процесів у актуальному ефективному 

стані. 
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ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ ПРОДУКУВАННЯ ЗНАНЬ ЯК 

ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ: РЕАЛІЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Аналіз світової практики переконливо доводить, що на 

сучасному етапі розвитку світової економіки, який ініційований 

зміною технологічних укладів (п’ятого на шостий) і початком 

четвертої промислової революції, серед факторів економічного 

зростання на чільні позиції вийшли знання. Вони становлять 

основу різного роду інновацій (продуктових, технологічних, 

управлінських тощо), які дозволяють сформувати, посилити і 

реалізувати відносні конкурентні переваги, перейти на шлях 

випереджаючого інноваційного зростання. Перехід на цей шлях є 

особливо актуальним для вітчизняної промисловості, яка базується 

переважно на виробництвах 3-4 технологічних укладів. В цих 

умовах актуалізується проблема продукування нових актуальних 

знань, як основи інноваційного зростання промислових 

підприємств України. 

Аналіз наявних статистичних даних показує, що для 

вітчизняних промислових підприємств, які створюють технологічні 
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інновацій, основними джерелами отримання нових знань (у 

порядку зниження їх частки) за даними останнього обстеження за 

міжнародною методологією [1] є наступні: внутрішні НДР (37%); 

постачальники обладнання, матеріалів або програмного 

забезпечення (26,8%); клієнти (22,5%); конференції, торгові 

ярмарки, виставки (14,7%); наукові/технічні журнали або рекламні 

видання (10%); професійні або промислові асоціації (5,2%); 

державні НДІ (4,6%); вищі навчальні заклади (2,8 %). Відсотки 

характеризують частку обстежених підприємств, які назвали 

відповідне джерело знань.  

З представлених результатів слідує, що основними джерелами 

знань є ринкові. Основним способом отримання цих знань є 

застосування інструментарію маркетингу знань [2], що доводить 

його провідну роль в отриманні знань щодо можливих 

інноваційних розробок. Інші способи [1, 3] - купівля знань, 

внутрішні НДР, зовнішні НДР, навчання - застосовуються меншою 

мірою.  

Проте інструменти маркетингу в основному дозволяють 

отримати знання, які характеризують поточну ситуацію на ринку, а 

також (певною мірою) імовірні тенденції її зміни. Ці знання 

можуть служити основою поліпшуючих чи модифікуючих 

інновацій, але не радикальних. Однак в умовах технологічних 

трансформацій виникають проблеми, які не можуть бути 

вирішеними традиційними продуктами, технологіями чи методами 

управління. Для їх розв’язання потрібні радикальні інновації, які 

спричиняють кардинальні трансформації існуючих галузей і 

ринків, аж до згортання традиційних і формування нових. 

Прикладами можуть служити: інтернет речей; ЗD-друк як окремих 

деталей, так вузлів та машин і механізмів у цілому; доповнена 

реальність; хмарні обчислення і багато іншого [4].  

Для створення радикальних інновацій необхідні знання щодо: 

тенденцій розвитку науки і техніки - у світі в цілому, а також у 

галузі конкретного підприємства чи суміжних галузях; можливості 

втілення досягнень науки і техніки у інноваційні розробки 

конкретної спрямованості; проблем споживачів  продукції галузі 
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підприємства та суміжних галузей і багато іншого. Для їх 

отримання необхідно застосовувати інші інструменти і методи 

(див. вище), які у вітчизняних умовах використовуються значно 

меншою мірою. Їх застосування дозволить отримати знання, які 

можуть стати основою радикальних інновацій.   

Проведений аналіз показав, що вітчизняна система 

продукування знань все ще зберігає можливості до інноваційного 

прориву. На користь цього свідчать: зростання кількості 

підприємств продуцентів нових знань і тих, що впроваджують 

маркетингові і організаційні інновації; зростання патентної 

активності; раціональна структура інноваційно-активних 

підприємств за їх величиною. Проте спостерігається також сильний 

вплив стримуючих факторів, зокрема: структура нових знань не 

відповідає потребам підприємств; незначна і нестабільна частка 

інноваційно-активних підприємств у їх загальні кількості; незначні 

обсяги продажу патентів. Реалізація можливостей інноваційного 

зростання промисловості потребує усунення існуючих 

диспропорцій у застосуванні методів продукування (отримання) 

нових знань. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  

 

Останнім часом все стрімкіше розвиваються інформаційні 

технології та постає питання їх ефективного впровадження у 

роботу підприємств.  Електронний документообіг розкриває 

можливості удосконалення, довготривалого збереження 

документів, управління електронним архівом, враховуючи 

процедури списання та ліквідації документів. Ідея електронного 

документообігу вже зараз створює добрі технологічні передумови 

для підвищення якості управління та сприяє утворенню цілісної 

електронної системи документообігу. Перевага електронного 

документообігу над традиційним є безперечною, адже основною 

проблемою традиційної технології управління документообігом є 

практична неможливість централізовано відслідкувати рух 

документів організації.  

Електронний документообіг легше піддається оптимізації. 

Витрати на ведення електронного документообігу окупні не лише 

завдяки підвищенню швидкості обміну інформацією та 

скороченню витрат на зберігання паперів, а й зменшенню кількості 

працівників, зайнятих роботою з документами. Розробкою програм 

для удосконалення документообігу займаються як українські, так і 

закордонні компанії, що безперечно доводить актуальність 

досліджуваного питання. 

Проблемами впровадження електронного документообігу в 

організації на сучасному етапі займаються як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці, зокрема, М.В. Ларін, М.П. Бобильова, Ю.Г. 

Вітін, В.І. Тихонов, І.Ф. Юшин, Г.Г. Асеев, О.В. Матвієнко, В.М. 
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Боркус. Так, М. В. Ларін займається питанням нормативно-

методичного регулювання впровадження електронного 

документообігу. І.Ф. Тихонов та І.Ф. Юшин акцентують увагу на 

дослідженні збереження електронних документів на підприємстві. 

В. М. Боркус займається питанням адаптації зарубіжного досвіду 

впровадження електронного документообігу на вітчизняний ринок.  

Відповідно до статті 4 Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 31.05.2005 р. 

№2599-ІУ державне регулювання у сфері електронного 

документообігу спрямоване на: реалізацію єдиної державної 

політики електронного документообігу; забезпечення прав і 

законних інтересів суб’єктів електронного документообігу; 

нормативно-правове забезпечення технології обробки, створення, 

передачі, одержання, використання та знищення електронних 

документів [1]. 

Електронний документообіг дозволяє створити єдиний 

інформаційний простір, інтегруючи в інформаційний вузол усі 

документальні системи, тому багато науковців, як в Україні, так і 

закордоном теж мають своє бачення до визначення сутності 

поняття електронний документообіг.  

Як зазначає Захаров О., «електронний документообіг – це 

високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого 

підвищення ефективності роботи фірми, установ і організац [2, с. 

16]. 

Інше визначення електронного документообігу пропонує 

Матвієнко О. та Цивін М. – «це процес створення, одержання, 

спільного використання, відслідковування, ревізії, розподілу та 

зберігання документів та інформації, яку вони містять у межах 

певної інформаційної системи» [3, с. 58]. 

Вдалим, на нашу думку, є тлумачення електронного 

документообігу Крутової А. − «це процес створення, одержання, 

оброблення, зберігання, сумісного використання, відправлення, 

передавання й знищення електронних документів та інформації, 

яка в них міститься в рамках певної інформаційної системи» [4, с. 

5].  
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Головне завдання електронного документообігу полягає в 

підвищенні ефективності та якості роботи підприємства за рахунок 

впровадження системи прозорості руху документів і контролю за їх 

виконанням. Тому він має бути впроваджений на всіх робочих 

місцях пов`язаних зі створенням, редагуванням і зберіганням 

інформації. 

При безсистемному впровадженні електронного документообігу 

на підприємствах, як правило, відбувається перенесення вже 

діючих на підприємстві технологій документообігу, але з 

використанням комп’ютерної техніки. А тому будь-які недоліки, 

що існували в процесі документообігу до початку впровадження, 

можуть проявити свою дію і в електронному документообігу. Через 

це підготовку до електронного документообігу слід розпочинати з 

чіткого планування стадій та етапів впровадження, починаючи з 

аналізу процесу документального оформлення фінансово-

господарської діяльності за минулі періоди, а також детальним 

обстеженням документообігу в господарській, фінансовій та 

виробничій діяльності підприємства і лише після усунення 

недоліків починати впроваджувати електронний документообіг. 

Отже, впровадження систем електронного документообігу на 

підприємствах та організаціях України сьогодні – це норма часу, 

закономірний елемент розвитку сучасної компанії, можливість 

вийти на новий рівень ведення бізнесу і досягти результату у 

вигляді отримання бізнес-ефекту. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ БІЗНЕСУ  В УМОВАХ COVID-19 

 

Практика ведення бізнесу практично в усіх країнах показує, 

особливо сьогодні, коли світ перебуває під впливом процесів 

глобалізації,  всі бізнес-процеси зазнають турбулентності та 

невизначеності. Кожна організація на ринку повинна адаптуватися 

до ринкових умов та навколишнього середовища. Оскільки 

економіка має свої закони та змушена дотримуватись ринкових 

умов ведення бізнесу, що змінюються майже щодня, то змінюються 

й принципи та моделі управління.  

Керівництво стикається з найбільшими проблемами та 

перешкодами, що виникають перед компаніями та організаціями у 

їх повсякденній  роботі і які вони повинні долати, щоб вижити на 

ринку, а згодом, досягти успішного зростання і розвитку. Бізнес у 

21 столітті перебуває, мабуть, в найбільш нестабільних не лише 

екологічних, а й  економічних  умовах. 

Деякі з основних аспектів управління для сучасного бізнесу 

полягають у наступному:  

1. Досягнення цілей; 

2. Ефективне використання ресурсів; 

3. Необхідність докладати зусилля; 

4. Належна організація праці; 

5. Забезпечення достовірності коротко- та довгострокових 

прогнозів; 

6. Вихід з кризового стану та спрямованість до стабільного 

зростання. 

Пітер Ф. Друкер називає менеджмент динамічним 
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життєтворчим елементом кожного бізнес-підприємства. 

Управління - це орган мислення, який забезпечує бачення 

розвитку бізнесу.  За словами Пітера Друкера, "управління є 

вирішальним фактором економічного та соціального 

розвитку". Розвиток країни фактично залежить від якості 

управління  ресурсами. Ефективне управління ресурсами виступає 

запорукою зростання економіки та забезпечення вищого рівня 

життя громадян країни. Тому повністю погоджуємось, що це 

важлива  інтегруюча сила для досягнення бізнес-цілей. [1] 

     Процес  управління ефективністю бізнесу  можна розбити на 

кілька простих етапів. Найважливішими з них вважаємо наступні: 

– Планування; 

– Моніторинг; 

–   Результати. 

Планування - це перший крок у будь-якому процесі управління 

якістю.  Тому важливо, щоб було використано належне планування 

в процесі управління. Воно застосовується не тільки в системі 

управління ефективністю, а й потрібне у повсякденній  внутрішній 

роботі кожної з  бізнес-структур. Говорячи про ефективність 

управління, хороше планування починається з аналізу точних 

цілей, які  компанія бажає  досягти, та розробки реальних шляхів їх 

досягнення. Дуже важливо, щоб цілі були реалістичними, інакше 

план управління за ефективністю зазнає провалу. Тому дуже  

важливо в нинішніх умовах COVID-19 сформувати реальний план, 

який охоплюватиме можливий вплив якнайбільшої кількості 

потенційних чинників, і в результаті, сприятиме досягненню 

бажаних цілей. 

Для того, щоб будь-яка  система управління ефективністю була  

успішною, потрібен чіткий процес моніторингу. Ретельне 

врахування  теперішнього стану компанії, кожного відділу та 

окремих працівників є життєво важливим для управління 

ефективністю з метою досягнення цілей. Згідно з інформацією 

Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського 

управління з безпеки харчових продуктів (EFSA), немає наукових 
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доказів того, що COVID-19 міг поширюватися або передаватися 

через їжу.  

Тому перед закладами громадського харчування особливо 

актуальною стоїть задача дотримання правил гігієни, а також 

застосування посилених гігієнічних заходів на всіх етапах 

виробництва продуктів харчування, переробки, зберігання, 

розподілу, транспортування та доставки на ринок. [2] 

Якщо в результаті епідемії COVID-19 виникають будь-які 

перебої у постачанні інгредієнтів харчових продуктів або 

продуктів, що контактують з харчовими продуктами, 

суб'єкти господарювання харчових підприємств можуть: 

- вилучити з рецепта відсутній інгредієнт або замінити іншим 

інгредієнтом; 

- замінити упаковку харчового продукту; 

- змінити виробничий процес. 

Найголовніше для суб’єктів харчового бізнесу - це забезпечення 

безпеки харчових продуктів Після заміни інгредієнта продукту 

його упаковка або процес виготовлення / переробки, а також 

система управління безпекою (правила GHP або HACCP) повинні 

бути переглянуті з урахуванням: 

- оцінки ризиків, які могли б мати місце у зв'язку з внесеними 

правками; 

- управління нововиявленими ризиками; 

- відповідних змін до документів системи самоконтролю. 

Проте в будь-якому випадку на даний час робота з 

попередження та боротьби з епідеміями, особливо в умовах  

COVID-19 повинна проводитися відповідно до діючого в Україні 

законодавства.  

Список використаних джерел: 
 1.Importance of Management to a Modern Business. URL: 

www.yourarticlelibrary.com  

2. Коронавірус (COVID-19) - інформація SFVS, що стосується 

бізнесу та суспільства. URL: vmvt.lt › aktualu-verslui-kara.. 
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ТЕНДЕНЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У 

СВІТЛІ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

В сучасних умовах жорсткої конкуренції, а також 

непередбачуваної економічної ситуації в цілому,  автоматизація 

(BPA - business process automation) та оптимізація бізнес-процесів 

постають одними з найважливіших завдань бізнесу. Перенесення 

рутинних і часто ручних операцій до спеціалізованих систем  

дозволяє компаніям економити, зменшувати кількість помилок, 

виконувати завдання швидше і більш якісно. В кінцевому 

результаті все це представляє собою  повноцінну конкурентну 

перевагу і є тенденцією останніх років. Пандемія COVID-19 не 

лише гостро посилила актуальність такої автоматизації, а 

наголосила на необхідності переосмислення підходів до її 

впровадження.  

Раніше компанії вбачали основним завданням автоматизацію 

монотонних ручних процесів та завдань та зосереджувались на 

створенні цифрових версій застарілих аналогових систем, замість 

того, щоб переосмислювати, як цифрові технології можуть 

покращити весь ланцюжок створення вартості підприємства − 

починаючи від прийняття рішень до осмислення того, як саме люди 

працюють та встановлюють взаємозв’язок із замовниками чи 

постачальниками. 

Зокрема, аналітики KPMG Дон Метью та Франсуа Годро 

(Канада), у своєму інтерв’ю канадському журналу Manufacturing 

Automation серед основних тенденцій розвитку промислової 

автоматизації у 2021 виділяють саме зміщення фокусу на 

автоматизацію бізнес-процесів, що базується на функціональних 

засадах, замість орієнтування на автоматизацію процесів, що 
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базуються на завданнях [1]. Наприклад, результати дослідження 

Forrester Consulting для KPMG International, проведеного в липні 

2020 року, показують, що дві з п'яти канадських компаній почнуть 

автоматизувати всю свою діяльність або частину своєї діяльності у 

перспективі. Крім того, вони продовжуватимуть автоматизувати 

весь процес управління (48 %), ІТ-процеси та закупівлі (кожен по 

32 %) та ланцюжок поставок (27 %). 

Як бачимо, фокус переходить від автоматизації, що базується на 

завданнях, до автоматизації бізнес-процесів, що базується на 

функціональних засадах, для багатьох завдань та областей. 

Опорою виробничих компаній у автоматизації бізнес-процесів є 

так звані ERP-системи (Enterprise resource planning, ERP), тобто 

системи корпоративного планування ресурсів, завдяки своїй 

здатності впорядковувати процеси за допомогою автоматизації, 

надавати точну інформацію в режимі реального часу та в кінцевому 

результаті зменшувати витрати як грошей, так і часу.  

Пандемія COVID-19 також мала вплив на системи 

корпоративного планування ресурсів, принципово змінивши 

спосіб, у який виробники взаємодіють і використовують ERP. 

Hitachi Solutions у своєму загальному звіті щодо 

загальнопромислових тенденцій у 2021 [2] відзначають наступні 

аспекти адаптації існуючих ERP-систем:   

 виробники застосовують підхід накладення гнучких програм 

(аплікацій) на існуючі системи корпоративного планування 

ресурсів; 

 широке застосування підходу, орієнтованого на дані, для 

оновлення ERP. Цей підхід дозволяє виробникам розвивати дані, 

консолідуватись навколо сучасних платформ даних і будувати 

дотичні функції поверх існуючої моделі. 

У разі виникнення необхідності  надшвидкого реагування на 

зміни, такі підходи дозволяють виробникам гнучко адаптуватися до 

нових викликів пандемії COVID-19 без необхідності проходити 

багаторічний процес розробки. 

Ще однією тенденцією є інтелектуальна автоматизація бізнес-

процесів - тобто інтеграція роботизованої автоматизації процесів 
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(RPA), інструментів з низьким кодом/без коду, інтелектуальної 

обробки документів, платформ інтеграції (iPaaS), машинного 

навчання, обробки природної мови та систем управління 

рішеннями. Вона має значні переваги для збільшення швидкості, 

масштабу, якості та точності виконання бізнес-процесів, одночасно 

доповнюючи та примножуючи людські навички. 

Підсумовуючи зазначимо, що у зв’язку з карантинними 

заходами ключовими постають технології у сфері комунікацій з 

клієнтами та автоматизація виробничих і бізнес-процесів, але всі 

чітко розуміють, що їх застосування і в некризовому стані є 

економічно обґрунтованим. 

Перехід до рішень Industry 4.0, що включає підключення, 

вдосконалену аналітику, інтелектуальну автоматизацію бізнес-

процесів та передові технології виробництва, розпочався раніше та 

набрав обертів під час пандемії COVID-19 і швидко прискорить 

постпандемію, оскільки компанії прагнуть наростити стійкість і 

радикально покращити операції, ефективність виробництва, 

швидкість виходу на ринок, обслуговування споживачів та 

прозорість ланцюга поставок. 

 

Список використаних джерел: 

1. Top 10 industrial automation trends in 2021 URL: 

https://www.automationmag.com/top-10-industrial-automation-trends-

in-2021/ 

2. 11 Trends That Will Dominate Manufacturing in 2021 URL:  

https://global.hitachi-solutions.com/blog/top-manufacturing-trends 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Розвиток обліку за умови цифровізації суспільно-економічних 

відносин пов'язаний із впровадженням ІТ-інструментів та 

технологій. Враховуючи той факт, що цифрова трансформація  

обліку в майбутньому лише зростатиме, тому застосування ІТ-

новацій дозволить модернізувати процеси обробки та передачі 

інформації, сприятиме зростанню ефективності облікових процесів. 

До звичних функцій ведення обліку та формування звітності 

додасться необхідність консолідації процесів управління та ІТ-

сервісів [3; 4]. Як результат, підвищиться якість інформаційного 

забезпечення окремих підрозділів і користувачів, об’єднаних 

єдиною цифровою платформою. Відбуватиметься не просто 

конвертація даних з паперового формату в цифровий, а обробка, 

синтез звітності, контроль помилок і порівнянності, візуалізація 

процесів і їх результатів, резервне копіювання за допомогою ІТ- 

інструментарію.  

Таким чином, IT-модернізація обліку відповідно до вимог 

інформаційної економіки має складатися з програмного, 

інформаційного, організаційного та методичного компонентів. Ці 

компоненти мають стати основними інформаційними системами, 

що інтегровані навколо web-системи та між собою [2; 5].  При 

цьому важливу роль має відігравати автоматизація управлінського 

обліку на підприємстві. Управлінський облік вкрай важливий в 

системі менеджменту суб'єкта бізнесу, оскільки така підсистема 

даних дозволяє об'єктивно оцінити стан діяльності підприємства, 
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аналізувати, контролювати тенденції його розвитку, приймати 

ефективні управлінські рішення. 

Таким чином, забезпечити високий рівень продуктивної 

діяльності суб'єкта господарювання здатна налагоджена 

централізована IT-система управління процесами. Такі комплексні 

рішення автоматизації бізнес-процесів можуь бути забезпечені за 

допомогою сучасних ERP-систем [1; 5].  Саме ці системи є 

прикладом нового етапу в модернізації внутрішньої IT-

інфраструктури: переходу від автоматизації до комплексних систем 

управління. 

Спираючись на програмні засоби типу ERP-систем, на 

підприємстві створюється єдиний інформаційний простір, який 

структурно розподілений по ієрархічним рівням і по сферам роботи 

– продаж, закупівлі, виробниче планування, оперативна діяльність, 

фінансовий та складський облік тощо, який дозволяє охопити 

абсолютно всі ділянки. Впровадження ERP-технології дозволить 

полегшити ведення управлінського обліку на рівні суб'єкта бізнесу 

та формувати комплексну управлінську інформацію для керівного 

персоналу без значних зусиль.  

 Виходячи з вище сказаного, можна констатувати, що кінцева 

мета ІТ-модернізації не цифровізація обліку (перенесення 

контрольно-облікових процесів в електронний формат), а 

створення SMART-обліку, «розумного» обліку господарських 

операцій з ефективними інструментами контролю та управління 

суб’єктом господарювання, автоматизацією всіх аспектів і сфер 

діяльності підприємства, установи та організації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В 

УМОВАХ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

Сучасний світогляд в економічному просторі не можливо 

відокремити від всеохоплюючого використання інформаційних 

технологій, які запровадженню практично в усі сфери людської 

життєдіяльності та масовому використанню, а також формуванню 

єдиного інформаційного й цифрового простору.  

При цьому швидкими темпами зростає і кількість зловживань, 

правопорушень та інших кіберзагроз, спрямованих на різні аспекти 

діяльності підприємств, які функціонують в тому числі і в 

бухгалтерському обліку, який формує інформацію про всі факти 

господарської діяльності підприємства.  

Ця інформація яка формується в системі його бухгалтерського 

обліку, що характеризується високим ступенем цінності та є 

запорукою стабільності, розвитку та ефективності діяльності 

такого підприємства, але тільки за умови її надійного захисту. 

Проте тотальна автоматизація, яка не оминула й сферу 

бухгалтерського обліку та передбачає впровадження 

спеціалізованих сучасних технологій і програм для його ведення, 

попри беззаперечні переваги, ставить під загрозу витоку 

інформації, хакерських атак, зламу інформаційних мереж, різного 

роду шахрайства тощо всі облікові дані, які обробляються та 

зберігаються в цифровому середовищі[1]. На перший план за таких 

умов виходить забезпечення підприємством особливого виду 

безпеки інформації – кібербезпеки. 

Останніми роками в Україні також почастішали кібератаки, які, 

серед іншого, зумовлені національними особливостями 
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господарювання, такими як брак належної законодавчої бази, 

велика питома вага підприємств, що використовують неліцензійні 

бухгалтерські програмні продукти, нехтування правилами захисту 

автоматизованих робочих місць, брак у спеціалістів з 

бухгалтерського обліку знань з основ кібербезпеки[2]. 

Однак проблеми кібербезпеки (ідентифікація та групування 

кібезрагроз, вжиття заходів щодо їх мінімізації чи ліквідації, 

побудова на підприємстві адекватної системи захисту облікової 

інформації тощо) на сьогодні досліджені мало. Багато із них, на 

фоні загострення конкуренції та винайдення щоразу нових 

інформаційних технологій, залишаються невирішеними і 

потребують досконалого вивчення особливо в контексті 

врахування вітчизняних особливостей ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах. 

Насамперед зазначимо, що поглиблення автоматизації 

облікових робіт – невідворотне і, загалом, позитивне явище, адже 

дозволяє значно зекономити ресурси підприємства, підвищити 

якість обробки інформації, гнучкість, мобільність, інноваційність 

та ефективність роботи бухгалтера, пришвидшити її цифрову 

трансформацію, забезпечити доступ до широкого вибору сучасних 

бухгалтерських програм, хмарних рішень та інших інструментів 

інформаційних технологій тощо. Але одним із негативних явищ 

застосування комп’ютерних технологій є вразливість облікових 

даних до кіберзагроз, яку можна мінімізувати за умови 

застосування правильних способів захисту. 

У процесі опитування працівників, які займаються безпекою 

інформаційних технологій, проведеного CyberEdge Group, 

виявлено, що у 2019 р. у середньому 78% кіберзагроз були вдалими 

(близько 63% усіх підприємств піддалися таким загрозам [3]), 

причому країнами-лідерами в цьому контексті виступили Іспанія 

(93,7%), Саудівська Аравія (91,5%) та Колумбія (87,9%). 

Джерелами основної небезпеки нині є шкідливі програми, 

фішингові атаки, програми-вимагачі, зловживання, пов’язані з 

обліковими записами користувачів (у т. ч. крадіжка особистих 

даних), відмовами в обслуговуванні (DoS-/DDoS-атаки), атаки на 
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веб-додатки, спам, ботнети, порушення даних, інсайдерські 

загрози, фізичні маніпуляції (пошкодження, викрадення, втрата 

даних), витік інформації, криптоджекінг (новий вид загроз, який 

полягає в несанкціонованому використанні чуого комп’ютера для 

добування криптовалюти), кібершпигунство та ін., а 

постачальниками засобів кіберзахисту станом на другий квартал 

2018 р. – Cisco, Palo Alto Networks, Fortinet, Сheck Point [4]. 

Найбільш захищеними від кіберзагроз на підприємствах є веб-

сайти та веб-додатки, сервери (фізичні й віртуальні) та сховища 

даних, а найменше – ноутбуки та мобільні пристрої. 

Щоб правильно оцінити потенційні ризики, бухгалтери та 

аудитори повинні бути знайомі з поточними і новими 

технологіями. Контроль несанкціонованого доступу до 

бухгалтерських записів є важливим компонентом внутрішнього 

контролю. Політика доступу і паролів, шифрування, цифрові 

підписи, блокування дисків, міжмережеві екрани і цифрові 

сертифікати є прикладами заходів контролю, які повинні бути 

ідентифіковані, задокументовані, повідомлені і піддані перевірці 

при оцінці ефективності контролю. 
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СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛІКУ І 

АУДИТУ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН  

 

Однією з прогресивних технологій та найпомітніших інновацій 

останнього десятиліття є технологія блокчейн, пошук варіантів 

застосування якої здійснюється у різних сферах і видах діяльності 

підприємства.  

Блокчейн (в перекладі з англ. blockchain — ланцюжок з блоків) 

– розподілена база даних, що містить відомості про всі операції, що 

здійснені учасниками системи. Інформація зберігається у вигляді 

ланцюжка блоків, в кожному з яких записана певна кількість таких 

операцій [1]. 

Багато науковців і практиків роблять висновок про те, що 

запровадження блокчейну в процес ведення бухгалтерського обліку 

і аудиту може докорінно змінити роботу бухгалтера шляхом 

модифікації методів обміну, опрацювання, розподілу інформації, 

зміни аксіом та засад функціонування облікової системи. Водночас 

технологія блокчейн залишається на сьогодні експериментальною – 

існує багато невирішених проблем та невизначеностей щодо її 

впровадження.  

Так К.Л. Семенов виокремлює такі напрями у трактуванні 

блокчейну: блокчейн-інновація (перший прояв використання 

блокчейну – біткоіни, а також смарт-контракти тощо), блокчейн-

технологія, блокчейн ланцюжок блоків [2].  

Популярність блокчейн-технологій значно зросла, змінивши не 

тільки економічне середовище, але і визначивши нові підходи до 

управління бізнесом. Вперше принципи технології блокчейн (англ. 

– block chain (ланцюжок з блоків)) було описано Сатоші Накамото 
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у 2008 р. у роботі «Біткойн: пірингова система електронної 

готівки» [3].  

В основу блокчейну закладено принцип обміну інформацією в 

мережі рівноправних вузлів (англ. – Peer-to-Peer (рівний до 

рівного), який не потребує для функціонування центрального 

сервера [4]. Розуміння сутності технології блокчейн є важливим 

етапом дослідження особливостей її впровадження, у т. ч. й у 

практику ведення бухгалтерського обліку і проведення аудиту. 

Найперспективнішими напрямами для застосування технології 

блокчейн у бухгалтерському обліку є: - розрахунки з 

контрагентами (дебіторська й кредиторська заборгованість, у т. ч. 

міжнародні угоди, закупівлі); - оперативний облік та звітність у 

режимі реального часу; - робота з документами та їх зберігання; - 

рух активів всередині підприємства; - розрахунок і сплата податків; 

- оплата дебіторської та кредиторської заборгованостей.  

При впровадженні блокчейна усувається необхідність звірки 

розрахунків. Формування та списання дебіторських і 

кредиторських заборгованостей сторін угоди відбуватиметься 

одночасно в однаковій оцінці в момент транзакції. Підтверджувати 

факт транзакції і її оцінку не доведеться. Бухгалтеру залишиться 

тільки правильно класифікувати придбаний чи переданий актив та 

відповідний дохід чи витрата. 

Ось чому блокчейн має настільки великий потенціал в області 

бухгалтерського обліку. Він може забезпечити набагато більш 

прозору і міцну основу для вивчення та оцінки майна. Це здатне 

суттєво спростити визначення доступності активів в режимі 

реального часу, а також їх вартості і будь-який інший інформації, 

яка може впливати на грошовий потік в майбутньому. 

Впровадження принципів функціонування технології блокчейн 

у практику ведення бухгалтерського обліку й аудиту багато вчених 

сьогодні вважає перспективним напрямом її застосування. Як 

показують дослідження, розвиток блокчейн-технології у різних її 

проявах дійсно відбувається стрімкими темпами, а сам термін 

сьогодні вживається при кожній нагоді. 

Щоб повною мірою користуватися можливостями блокчейна, 
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потрібно змінювати законодавство. Поки факти господарського 

життя фіксуються первинними обліковими документами, які 

повинні бути оформлені в паперовому вигляді, міркування про 

застосування блокчейна в бухгалтерській роботі носять в певній 

мірі абстрактний характер. Але ось для управлінського обліку 

переваги блокчейна потрібно починати реалізувати вже зараз.  
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ОБЛІКОВІ  ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЗДІЙСНЕННІ 

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ  

 

Сучасні умови господарювання все більше схиляють бізнес до  

мінімізації особистих контактів, що пов’язано з різними 

факторами, а саме: із збільшенням ритму життя, відсутністю 

можливості відвідування торгових центрів (магазинів) через 

всесвітню пандемію, через розвиток якісних вітчизняних та 

світових мереж доставки товарів тощо. Це підтримується й на 

державному рівні, зокрема на початку 2020 р. в Україні заявлено 

про запровадження нових стандартів життя та переходу до 

«безконтактної економіки (touchless economy)», що передбачає: 

перехід на онлайн-продажі, переважання безготівкових платежів, 

безконтактну доставку товарів тощо [1].  

Загалом зменшення особистих контактів є не новою практикою, 

особливо в системі безготівкових грошових розрахунків. Найперше 

таке дистанціювання відбулося у здійсненні розрахункових 

операцій ще із запровадженням банківських безготівкових 

розрахунків. Наступним важливим етапом стало впровадження 

системи карткових розрахунків, що значно зменшило готівковий 

обіг грошових коштів саме серед фізичних осіб. Останньою 

найбільш суттєвою новацією стало використання для здійснення  

безготівкових платежів мобільного банкінгу. Новації очікують 

банківське обслуговування підприємств та корпорацій у напрямі 

обліку руху грошових коштів та віддаленого управління 

грошовими потоками підприємств й  в подальшому.  

Запровадження таких заходів потребує особливих методів 

документування, обліку та передачі інформації. Дистанційні 

методи обслуговування, зменшення особистих контактів між 

працівниками, управлінським персоналом, а також віддалене 
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спілкування з контрагентами може бути реалізоване з 

використанням системи електронного документування та передачі 

інформації. Впровадження електронних розрахунків забезпечується 

автоматизацією бізнес-процесів з обробки документів як всередині 

установ, підприємств (створення, узгодження, підписання, 

виконання і контроль з подальшою передачею документів в архів), 

так і ззовні, а саме на етапі обміну необхідними документами з 

контрагентами (договорами, рахунками, накладними, платіжними 

документами) та контролюючими органами (обмін листами, 

запитами, подання звітності).  

На даний час, електронне документування та облік 

розрахункових операцій при дистанційному банківському 

обслуговуванні здійснюється у таких форматах: 

- облік і контроль банківських операцій за допомогою систем 

клієнт-банкінгу, інтернет-банкінгу і мобільного банкінгу; 

- проведення розрахункових операцій з контрагентами та їх облік з 

використанням товарного, мобільного, інтернет еквайрингу; 

- використання для проведення розрахунків електронних і 

криптовалютних платіжних систем та їх облікове забезпечення. 

Реалізація зазначених систем безготівкових розрахунків 

проводиться за допомогою таких інструментів: 

- клієнт-банкінг, коли для зв’язку із банком використовується 

спеціалізоване програмне забезпечення, встановлене на 

персональні комп’ютери; 

- система інтернет-банкінг дозволяє здійснювати платежі та 

контролювати кошти через доступ за допомогою будь-яких веб-

браузерів до персональних кабінетів на інтернет-сторінках банків; 

- мобільний банкінг дозволяє управляти коштами за допомогою 

портативних мобільних пристроїв. 

Не менш важливою є повна відмова від  готівкових розрахунків, 

що забезпечується з використанням системи еквайрингу. При 

застосуванні товарного еквайрингу платежі здійснюються через 

стаціонарні платіжні термінали за посередництва банків. Мобільний 

еквайринг дає можливість приймати оплату за допомогою смартфона 

або планшетного комп'ютера і підключеного до них M-POS-



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 223 

 

терміналу, зазвичай через логістичні компанії при отриманні 

покупцем продукції. Проте потрібно врахувати, що на початковій стадії 

може бути деяка затримка платежів, виникатимуть також проблеми 

щодо їх визнання та відображення в бухгалтерському обліку. 

Розрахунки можуть здійснюватися через інтернет-еквайринг за 

допомогою електронних платіжних систем через віртуальний 

термінал на сайті інтернет-магазину. Але й тут можуть 

зустрічатися аналогічні проблеми щодо оперативності та визнання 

в обліку окремих операцій. Окрім того, такі розрахунки необхідно 

ще й фіксувати як готівкові операції через реєстратори 

розрахункових операцій, що в теперішніх умовах запровадження 

безконтактної економіки проводити немає рації, оскільки такі 

платежі й так проходять окрему електронну реєстрацію.  

Про здійснення розрахунків з використанням криптовалютних 

платіжних систем судити зараз досить складно, адже на даний час 

вони не визнані в Україні повноцінним засобом платежу і в обліку 

відображаються як нематеріальні активи, що викликає певні 

складнощі у їх визнанні, оцінці та обліку [2]. 

Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що система грошових 

розрахунків на практиці модернізується і оновляється 

випереджальними темпами, використовуючи усі сучасні інноваційні 

продукти. Відповідно, на постійні зміни та новації має вчасно 

реагувати й система документування та обліку розрахункових 

операцій. 
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ПРОЦЕСНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД В 

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 

Процесний підхід є найбільш продуктивним способом 

управління ефективністю бізнесу, оскільки дозволяє уникнути 

виконання зайвих дій, введення непотрібних функцій або посад, 

мінімізує ризик простоїв у роботі[1]. У сучасних реаліях процес 

управління підприємством спирається на обмін інформацією між 

об'єктами і суб'єктами управління. Для автоматизації управління 

бізнесом в цілому і бізнес-процесами зокрема слід визначити потік 

інформації, що використовується в кожному окремому процесі, 

виконати його опис та створити форми, що дозволяють 

експлуатувати процес в автоматичному режимі. 

BPM (Business Process Management) називають категорію 

програмних продуктів, які спрощують управління різними типами 

діяльності підприємства. Даний сегмент програмного забезпечення 

розроблявся таким чином, щоб оперативно виявляти слабкі ділянки 

процесів або організаційної структури, які знижують 

продуктивність організації. Таким чином, ВРМ створюють 

особливу методологію, систему принципів побудови нотацій 

організаційної схеми і управління. Нотацією прийнято називати 

набір символів і правил, за допомогою яких виконують графічне 

опис або моделювання[2].  

Нотації (бізнес-процеси) поділяються на:  

 виконувані - призначені для автоматизації та запуску в роботу;  

 не виконувані - призначені для вивчення, тестування і 

виявлення помилок або протиріч. 

Функціональний підхід описує підприємство як набір функцій, 

властивий тому чи іншому організаційному підрозділу[1]. При 

функціональному підході велике значення мають об'єкти входу в 
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процес і виходу з нього. Функціональне моделювання вирішує 

питання «що необхідно робити».  

Процесний підхід розглядає компанію як систему 

взаємопов'язаних технологічних процедур, покращує управління 

бізнес-процесами в організації і відповідає на питання «що 

потрібно робити».  

Таким чином, функціональний підхід ефективний для реалізації 

завдань стратегічного планування, а процесний підхід 

використовується в розробці тактичних рішень. 

На практиці підприємству далеко не завжди потрібен повний 

комплект програмного забезпечення, кожна організація формує 

необхідний пакет, вибираючи з безлічі модулів:  

 графічного моделювання;  

 моделювання бізнес-процесу в динаміці; 

 розробка додатків для створення інтерфейсу; 

 модуль моніторингу процесів, який відображає необхідні 

показники, дозволяє їх аналізувати і складати звіти в 

стандартизованої формі;  

 системи, які контролюють виконання бізнес-нормативів.  

Моделювання бізнес-процесів запускається з етапу побудови 

діаграм, які повинні відображати: 

 всіх учасників процесу (який часто має наскрізний характер, 

тобто зачіпає велику кількість учасників з різних підрозділів);  

 опис послідовності дій кожного учасника;  

 ланцюжок, що складається з дій всіх учасників.  

Далі модель доповнюється відомостями про те, з якими даними 

працюватиме програма і яким чином отримувати ці дані. 

Отримавши ідеальні схеми з побудованої логікою бізнес-процесів, 

можна завантажувати їх в ВРМ-програму, яка буде вибудовувати 

реальні процеси. 

Всю цю роботу бізнес-аналітик може виконувати прямо з веб-

браузера, не вдаючись до послуг дипломованих програмістів. 

Виконання бізнес-процесів відбувається згідно з певним циклом: 

створення (опис); функціонування як є, в первісному вигляді; 

відстеження і аналіз недоліків; відповідна модернізація; повторне 
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завантаження в роботу.  

Теоретично цей життєвий цикл може повторюватися 

нескінченно, оскільки компанія існує в постійно змінюваних 

умовах ринку.  

Розглянемо переваги і недоліки використання ВРМ. З плюсів 

можна назвати:  

 можливість деталізації будь-якого процесу до самого 

нижнього рівня (послідовності дій окремого працівника);  

 наочність графічних нотацій, які можна використовувати в 

якості образних, зрозумілих інструкцій для виконавців;  

 стандартизація продуктів кожного процесу;  

 мінімізація ризику помилок при розробці правил;  

 схеми системи враховують численні «якщо», що робить 

алгоритми процесів досить гнучкими.  

До недоліків автоматизації управління бізнес-процесами можна 

віднести статичність впроваджених процесів, які практично 

виключають волю і ініціативність виконавця. ВРМ прекрасно 

підходить державним і муніципальним структурам, а ось 

комерційним організаціям слід застосовувати запобіжні заходи в 

роботі з системою. Відмінність організації бізнес-процесів за 

допомогою системи ВРМ полягає в необхідності максимально 

використовувати зворотний зв'язок від нижніх рівнів структурної 

ієрархії. Процесний підхід підходить для стандартизації процесів, 

однак сковує свободу талановитих ініціативних співробітників. 

Тобто в певних областях, особливо там, де результат багато в чому 

залежить від креативності та особистих якостей співробітника, 

метод може принести більше шкоди, ніж користі. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ: НОВІ 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Цифрові технології являють собою електронне обладнання та 

програми, вони використовують різну інформацію у вигляді 

числового коду (найчастіше двійкового, його символами є 0 та 1) 

[1]. Цифрові технології здатні збирати, генерувати, обробляти, 

аналізувати та використовувати великі обсяги інформації за 

прийнятний проміжок часу, що є особливо актуальним для бізнесу 

в умовах зростаючої конкуренції, мінливих умов ведення бізнесу 

тощо.  

Будь-який бізнес – це насамперед фахівці, які працюють в 

ньому. В контексті бурхливого розвитку цифрових технологій 

постала особливо гостро проблема набуття цифрових компетенцій 

працівниками компаній та постійне підвищення кваліфікації кадрів. 

3 іншої сторони, у різних сферах (зокрема, банківський сектор), під 

впливом широкого використання цифрових технологій 

відбувається скорочення кадрів. Компанії охочіше беруть на 

роботу студентів старших курсів та випускників ВНЗ, які не мають 

досвіду роботи, та готові їх навчати, ніж людей категорії 40+ з 

відповідною освітою та досвідом роботи.  

Цифрова трансформація бізнесу наразі є необхідністю. Адже це 

єдина можливість відповідати існуючим умовам ведення бізнесу з 

перспективою у майбутнє. На сьогодні переважна більшість 

компаній (насамперед ті, які займають суттєві позиції у своїй 

галузі) вже розпочали або в найближчому часі розпочнуть 
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здійснювати цифрову трансформацію, яка передбачає зміни не 

лише апаратного та програмного забезпечення, але й кардинальні 

зміни в управлінні компанією, взаємодії з контрагентами та 

споживачами, корпоративної культури тощо [2].  

Розвиток цифрових технологій зумовив появу різних стартапів, 

нових інноваційних компаній, які інколи вже наразі можуть 

складати істотну конкуренцію «старожилам» (наприклад, необанки 

та традиційні банки). До переваг таких нових компаній можна 

віднести: невеликі та мобільні команди, відсутність великої 

кількості мало- або немобільних активів, створення значного 

обсягу прибутку [3]. Бізнес-модель таких компаній є досить 

гнучкою, адаптивною, інноваційною та клієнтоорієнтованою. 

Ознайомившись з різними публікаціями, аналітичними 

оглядами та звітами можна дійти висновку, що одними з найбільш 

застосованих цифрових технологій у бізнесі наразі є хмарні 

технології та Великі Дані, набувають широкого використання 

технології доповненої та віртуальної реальності, дрони та 

самокеровані авто тощо. З кожним роком одні цифрові технології 

здобувають ще більшого поширення у використанні, інші – 

навпаки. Різні компанії відслідковують такі зміни як в цілому у 

бізнесі (наприклад, компанія Gartner щорічно публікує свою криву 

розвитку технологій [4]), так і в певних сферах (наприклад, 

компанія DHL один раз у два роки публікує «Радар логістичних 

трендів» [5]). Подібні публікації можуть слугувати орієнтиром для 

менеджменту будь-якої компанії при розробці програми цифрової 

трансформації власної компанії. 

Цифрові зміни притаманні як промисловості, так і сфері 

обслуговування, де здобувають поширення використання, зокрема, 

зв’язок нового покоління, штучний інтелект, чатботи, цифрові 

підписи тощо. Усталені бізнес-процеси через цифровізацію 

зазнають кардинальних змін, що у свою чергу зумовлює й зміни в 

управлінні компанією (підприємством, фірмою тощо). 

Використання нових цифрових технологій дає підприємствам 

низку переваг, зокрема: скорочення термінів виробництва та 

тривалості виробничого циклу, підвищення якості продукції, 
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підвищення енергоефективності тощо. 

Безперечно, використання цифрових технологій в бізнесі є 

трампліном у майбутнє, адже створення нових компаній та 

поширення сучасних технологій є дуже сильним поштовхом у 

технологічне майбутнє, яке вже частково настало та все більше нас 

поглинає. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ У 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Нами досліджено, що лісогосподарствам притаманні певні 

особливості, які впливають на організацію обліку в цих 

господарствах. Нині, недостатньо дослідженими є питання щодо 

застосування інформаційних технологій саме у лісовому 

господарстві. На ринку ІТ - послуг необхідним є пошук таких 

програмних продуктів, використання яких призводило б до 

підвищення ефективності ведення бухгалтерського обліку на 

лісових підприємствах та врахування різноманітності та специфіки 

їх діяльності. 

У більшості державних лісогосподарських підприємствах 

Львівщини автоматизованою є лише ділянка обліку деревини 

шляхом використання системи електронного обліку деревини, яка 

забезпечує точний облік лісоматеріалів на лісосіці в online режимі 

за рахунок маркування деревини спеціальними бирками зі штрих-

кодом та застосування мобільних електронних пристроїв при 

здійсненні облікових операцій. Внесені облікові дані про 

марковану деревину зберігаються в пам’яті мобільного терміналу 

(КПК) і за допомогою GSM зв'язку передаються до інформаційно-

телекомунікаційної мережі системи з забезпеченням роздруківки 

первинних облікових документів безпосередньо на лісосіці. [1].  

Специфікою роботи лісових господарств є оперативний, 

бухгалтерський та податковий облік, а відомча звітність є одна з 

найскладніших серед виробничих підприємств України. Це 

поєднання переробного виробництва, непростої заробітної плати, 

валютного обліку, бюджетного фінансування, електронного обліку 
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деревини, понад 40 індивідуальних форм внутрішньогалузевої 

звітності, бджільництва і багато іншого. В ході пошуку шляхів 

подолання цієї проблеми досліджено, що на ринку програмних 

продуктів вже існують альтернативні варіанти для застосування у 

лісовому господарстві. В Україні розроблено унікальний 

програмний продукт на платформі 1С:Підприємство 8 на базі 

«Бухгалтерії» [2].  

Основні характеристики і технології українського програмного 

продукту представлені в таблиці.  

  Таблиця  

Характеристика програмного продукту 

«Управління лісовим господарством» 

Облік в 

підприємствах 

лісового 

господарства 

Можливості програмного продукту 

«Бухгалтерський облік для лісового господарства 

України» 

 

 

 

Первинні 

документи 

Містить набір первинних документів для 

відображення обліку роботи автотранспорту, відрядної 

оплати, обліку лісопродукції, обліку операцій по 

рахунках в банку і касі, обліку власного капіталу, 

основних засобів, нематеріальних активів, МШП, 

валютних операцій, запасів, розрахунків з 

постачальниками і покупцями, розрахунків з 

підзвітними особами, валових доходів і витрат, 

податковий облік валюти та основних засобів і т.д. 

Здійснює автоматичний облік собівартості продукції на 

верхніх і нижніх складах, а також у цехах переробки, 

дає можливість отримати аналіз руху лісопродукції в 

розрізі складів. 

Синтетичний 

та аналітичний 

облік 

Конфігурація дозволяє вести як аналітичний, так і 

синтетичний облік лісового фонду і формувати на його 

підставі регламентовані звіти. 

 

Звітність 

Формує специфічні звіти по діяльності лісового 

господарства: форма 10ЛГ„Звіт про виконання 

виробничого плану по лісовому господарстві‖, звіти з 

реалізації та по приходу лісопродукції, звіт по групах 

витрат, звіт по роботі автотранспорту та ін. 
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Дана конфігурація дозволяє вести автоматизований облік в 

системі господарювання на всіх виробничих ділянках і на всіх 

ланках обліку. В ній передбачено облік бюджетного фінансування і 

фінансування за рахунок власних коштів господарської діяльності 

підприємства. Значно розширений і повністю відповідає 

особливостям лісового господарства України облік заготівлі 

лісопродукції та виробництва продукції переробки. Специфічні 

звіти дають можливість швидко отримувати необхідну інформацію 

в автоматичному режимі і економити час бухгалтерів. В 

конфігурації використовується довідник затрат і довідник 

асортиментів лісопродукції за категоріями лісопродукції у 

відповідності до стандартів ведення обліку в лісовому господарстві  

На основі проведеного дослідження, відзначаємо позитивні 

тенденції розвитку програмного забезпечення, що 

підлаштовуються під особливості діяльності лісового господарства. 

Це сприяє покращенню побудови бухгалтерського обліку на 

підприємстві, робить його гнучким та адаптованим до умов 

конкретної галузі економіки, до змін умов зовнішнього 

середовища, що дасть змогу спроектувати інформаційну систему 

лісового господарства та провести аналіз діяльності з 

організаційної та структурної точок зору, ліквідувати неефективні 

ланки. 

Введення на лісогосподарських підприємствах сучасних 

інноваційних систем обліку дозволить оперативно отримувати 

розгорнуту аналітичну інформацію щодо роботи підприємства для 

контролю, оцінки ефективності, прогнозування та оперативного 

прийняття управлінських рішень. 
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ПРІОРИТЕТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

В РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ  

 

На те, що сучасний бізнес швидко трансформується (за 10 років 

зміниться сильніше, ніж за попередні 50), і що основа даних змін є 

потоки інформації, вказував Б. Гейтс [1, с. 158; 2, с. 10]. По суті, він 

підтвердив тезу Д. Белла: саме знання та інформація виступають як 

стратегічні ресурси та агенти трансформації постіндустріального 

суспільства [3, с. 335]. П. Друкер також звертав увагу на специфіку 

нового „основного ресурсу‖ – інформації, яка відрізняється від усіх 

основних ресурсів тим, що обминає категорії рідких і обмежених, а 

через це й викликає потребу кардинального перегляду економічної 

теорії та ключових уявлень менеджменту [4, с. 39]. Узагальнення 

наукових поглядів та економічних реалій дозволило М. Кастельсу 

сформулювати парадигму інформаційної епохи та інформаційного 

суспільства, де нова техноекономічна система може бути адекватно 

охарактеризована як „інформаціональний капіталізм‖ [5, с. 34, 50]. 

Час набуття Україною державної незалежності співпав з епохою 

прискореного розгортання як теоретичних, так і практичних засад 

інформаційного суспільства. Прийнята у 1990 р. Верховною Радою 

України Концепція переходу УРСР до ринкової економіки віднесла 

до пріоритетів переходу запровадження свободи підприємницької 

діяльності (бізнесу). Прийнята у 1996 р. Конституція України у ст. 

17 визначила забезпечення інформаційної безпеки найважливішою 

функцією держави, а ст. 42 визнала за кожним громадянином право 

на форму підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.  

На законодавчому рівні перші кроки до формування системних 

підвалин формування інформаційного суспільства в України були 

зроблені з прийняттям Законів України „Про інформацію‖ (1992 р, 

№ 2657) та „Про науково-технічну інформацію‖ (1993, № 3322), 
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„Про Національну програму інформатизації‖ та „Про Концепцію 

Національної програми інформатизації‖ (1998, № 74 і № 75), де 

мова ведеться про про загальнодержавні пріоритети інформатизації 

на основі яких будуть визначені системні передумови майбутнього 

розвитку управління бізнес-процесами у різних сферах економіки.  

Суттєва зміна парадигми інформатизації відбулася у 2000 році 

після прийняття Окінавської хартії Глобального інформаційного 

суспільства (ГІС), у якій були визначені пріоритети: удосконалення 

систем управління; електронна торгівля; партнерство держави та 

бізнесу. У 2002 році Резолюцією 57/239 ГА ООН були затверджені 

„Елементи для створення глобальної культури кібербзепеки‖. Дані 

пріоритети були підтверджені на Всесвітній зустрічі на найвищому 

рівні з питань інформаційного суспільства у її резолюції „Побудова 

ГІС – глобальне завдання в новому тисячолітті‖ (Женева, 2003 р.).  

Прийняття високих міжнародних актів сприяли активізації дій у 

даному напрямку в Україні, де у 2005 р. її Верховною Радою були 

прийняті „Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку 

інформаційного суспільства в Україні‖ (постанова № 3175), якими 

було передбачено сприяння розвитку підприємницької діяльності у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У розвиток 

постанови № 3175 у 2007 р. був прийнятий Закон України „Про 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки‖ (№ 537), де сприяння підприємницькій діяльності 

у сфері ІКТ вже набуло значно більш розширеного трактування 

(надання державної підтримки та стимулювання впровадження ІКТ 

в освіту, науку, бізнес, виробництво, ринок цінних паперів, біржі; 

технології електронного бізнесу; гармонійне поєднання зусиль 

держави, суспільства, профспілок, бізнесу і громадян у сфері ІКТ). 

Але постанова Верховної Ради України (2014 р., № 1565), прийнята 

з цього приводу, вказує на недостатній темп запровадження ІКТ.  

Зазначимо, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС (Закон 

України, 2014 р., № 1678) наголошує на актуальності ефективних 

відносин держави з бізнес-спільнотою, а у главі 14 (Інформаційне 

суспільство) вказує на те, що Сторони повинні зміцнювати своє 

співробітництво стосовно розвитку інформаційного суспільства на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
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користь бізнесу, забезпечувати загальнодоступність ІКТ та кращу 

якість послуг за доступними цінами, доступ до послуг електронних 

комунікацій, сприяти конкуренції та інвестицій в цю галузь. Варто 

підкреслити, ст. 379 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС веде 

мову про сприяння розширенню контактів між приватними 

підприємствами України та ЄС та між цими підприємствами і 

органами влади України та ЄС; а ст. 412 передбачає обмін 

інформацією та найкращими практиками щодо можливостей 

фінансування проектів, а також й державно-приватне партнерство. 

Такий шлях інтеграції бізнес-процеси у інформаційне суспільство.  

Наведені дані дозволяють стверджувати наступне:  

1) наш час характеризується прискореними сутнісними змінами 

бізнес-процесів під впливом імпульсів інформаційного суспільства; 

2) висхідним пунктом становлення незалежності України була 

парадигма свободи підприємницької діяльності (бізнес-процесів); 

3) просування України до стану інформаційного суспільства має 

відбуватися з врахуванням темпів бізнес-процесів, що потребує 

активного їх інтеграції, у т.ч. державно-приватного партнерства.  
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INTERNATIONAL OPTIMIZATION EXPERIENCE 

PRODUCT QUALITY CONTROL 

 

Quality characteristics are used to guarantee certain product 

properties for vulnerable consumer groups, special food products, to 

certify products and to define additional labeling requirements, or for 

fresh fruit and vegetables. The State Standard of Ukraine DSTU ISO 

9000-2007 sets out the main provisions of the quality management 

system [3].  

At the international level, cost accounting for product quality is 

based on risk analysis and control at critical points of the technological 

process (HACCP system - Hazard Analysis and Critical Control Points - 

Risk Analysis and Critical Control Points) [4]. HACCP is a science-

based system that allows to guarantee the production of safe products by 

identifying and controlling hazards.  

The HACCP system is the only food safety management system that 

has proven its effectiveness and has been adopted by international 

organizations. For more than 40 years of using the HACCP concept, the 

international community has recognized that this system works best if it 

is based on seven principles: 

1 - analysis of dangerous factors; 

2 - definition of critical control points (CTC); 

3 - definition of critical limits for CPC; 

4 - installation of a monitoring system for the CPC; 

5 - establishment of corrective actions, if the results of monitoring 

indicate a loss of control in the CPC; 

6 - establishment of verification procedures to confirm the 

effectiveness of the HACCP system; 

7 - establishment of a system of documentation and data registration. 

HACCP is a management tool that provides a more structured approach 
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to the control of identified hazards, compared to traditional methods 

such as inspection or quality control. The use of the HACCP system 

makes it possible to move from testing the final product to developing 

preventive methods. 

The implementation of the HACCP system in industrial (food) 

enterprises of Ukraine began on July 1, 2003, and in agricultural - only 

in 2013 [1]. Consider the most important benefits of its implementation: 

• HACCP is a systems approach that covers all aspects of food 

safety, from growing, harvesting, purchasing raw materials to end-user 

use; 

• the use of HACCP will shift the emphasis from testing the final 

product to the use of preventive methods to ensure safety during 

production and sale; 

• proper analysis of hazards allows you to identify hidden dangers 

and direct the appropriate resources to critical points in the process; 

• reduction of losses associated with product recalls, penalties and 

lawsuits; 

• HACCP can be integrated into the overall management system, 

quite organically combined with other management concepts - quality 

management (ISO 9000 series standards), environmental management 

(ISO 14000 series standards), etc.; 

• the use of HACCP can be useful for confirming compliance with 

legal and regulatory requirements, as in many countries of the world 

HACCP is a mandatory statutory requirement. 

Ukraine has a Law "On Basic Principles and Requirements for Food 

Safety and Quality" and the introduction of innovations provides for the 

introduction of a European concept of product safety and quality 

management, which is based on a "field-to-table" approach and contains 

a traceability requirement under EU Regulation № 178/2002 [2]. This 

Law also establishes the terms of gradual transition to the application by 

manufacturers of procedures based on the principles of risk analysis, 

hazards and control at critical points of HACCP. 

Therefore, the quality cost management system needs to be 

implemented on a comprehensive basis, providing an interdependent 

solution to the tasks. 
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In the Ukrainian legislation and in the current provisions of 

accounting standards there are no recommendations on this issue, so 

each company has the opportunity to organize the accounting of product 

quality costs at its discretion and in accordance with their needs [1]. 

For agro-industrial enterprises, which have significant sales volumes, 

including in the EU and focus on increasing their market share by 

improving product quality and gaining competitive advantages on this 

basis, it is advisable to develop and approve a separate Regulation on 

product quality costs.   

For successful competition and production efficiency, agro-industrial 

enterprises, both in the domestic and foreign markets, it is advisable to 

conduct operational accounting and product quality audit.  

Agricultural enterprises, which aim to implement a system of 

continuous quality management of agricultural products, should develop 

their own system through the organization of financing, accounting and 

costing of quality, which in cooperation helps to improve product 

quality, competitiveness and efficiency in general. 
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LEGAL BASIS OF TOURISM FUNCTIONING IN UKRAINE 

 

Transition of Ukraine to a market economy, as a result of significant 

systemic transformations in various public spheres, requires new views 

in particular in the legal field of many industries. In particular, this 

largely applies to tourism. 

Today in Ukraine the regulatory framework in the field of tourism is 

being actively updated. In particular, new laws are adopted and 

amendments are made to the current legal system, taking into account 

the urgent needs of society, market relations and international law. 

The legal basis for the functioning of the tourism industry is based on 

the Constitution of Ukraine. According to Paragraph 45 of the 

Constitution of Ukraine, "everyone who works has the right to rest. This 

right is ensured by the provision of days of weekly rest and paid annual 

leave" [3]. 

Paragraph 42 of the Constitution of Ukraine defines the right to 

"entrepreneurial activity not prohibited by law. The state protects 

competition in business. Abuse of monopoly position in the market, 

illegal restriction of competition and unfair competition. The state 

protects consumer rights, controls the quality and safety of products and 

all types of services and works "[3]. 

According to Paragraph 33 of the Constitution of Ukraine, "everyone 

who is lawfully on the territory of Ukraine is guaranteed freedom of 

movement and free choice of residence, the right to free leave the 

territory of Ukraine, except for restrictions established by law. A citizen 

of Ukraine can’t be deprived of the right to return to Ukraine 

anytime"[3]. 

These Paragraphs of the Constitution determine the legal basis for 

the provision and sale of tourist services through business activities. 
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The Constitution also provides for the observance of another 

important condition that affects tourism activities. Paragraph 9 of the 

Constitution of Ukraine, states that "current international treaties, the 

binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of 

Ukraine (The Parliament of Ukraine), are part of the national legislation 

of Ukraine" [3]. This indicates that the successful development of 

tourism will not happen without strengthening and expanding 

international relations in the tourism. First of all, it concerns foreign 

legislation in the field of tourism, which is increasingly supported by 

national legislation. This stimulates the development of the domestic 

tourism industry and indicates the need to harmonize Ukrainian 

legislation in the field of tourism with international law.  

The national tourism plays a significant role in the socio-economic 

life of Ukraine. With the increasing role of tourism in Ukraine, the 

interest of the state in the tourism industry is also growing. 

The legal basis for the functioning of tourism in Ukraine is based in 

the Law of Ukraine "About the Tourism" [2], which is a fundamental 

legal act that regulates the general legal, socio-economic and 

organizational foundations of state tourism policy. In addition, it 

regulates the tourism industry in Ukraine and is the basis for stimulating 

business interaction and cooperation between tourism entities. This Law 

is the basis for the development of other regulations governing the work 

of the tourism sector in Ukraine. 

In Ukraine, the regulations of the tourism industry, in addition to the 

Constitution, Civil and Commercial Codes, include the Laws of 

Ukraine, the main of which are: "About Resorts", " About Museums and 

Museum Affairs", " About Environmental Protection" , " About the state 

border of Ukraine", " About protection of cultural heritage", " About 

licensing of certain types of economic activity", " About the procedure 

for settlements in foreign currency", " About the procedure for leaving 

Ukraine and entering Ukraine for citizens of Ukraine", " About the legal 

status of foreigners and stateless persons", "About consumer 

protection", " About foreign economic activity", " About the unified 

state demographic register and documents confirming the citizenship of 

Ukraine, identity or special status", etc. In total, the legal regulation of 
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the tourism industry provides more than 200 legal acts.  

The main specificity of the legal framework of the tourism industry 

is its complexity, which includes many legal bases from constitutional, 

economic, tax, administrative, environmental, labor, customs and 

financial legal fields. However, despite the active work of the state, the 

importance of its impact on the growth of key indicators of tourism is 

not very noticeable now. 
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MEMBERSHIP OF UKRAINE IN THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION: PRESENT AND PROSPECTS 

 

Accession of Ukraine in the World Trade Organization has 

significantly expanded the capabilities of Ukrainian producers, which 

will bring Ukraine better access to world markets, expand the consumer 

range and facilitate access to foreign technologies. At the same time, the 

level of competition in the domestic market is growing significantly, 

and since new international players will come to Ukraine, it is necessary 

to be prepared for this membership of Ukraine in the World Trade 

Organization is of great importance for the development of economy, 

especially for the agroindustrial complex. 

Ukraine systematically participates in the meeting of the Ministerial 

Conference, the highest governent of the World Trade Organization, 

which adopts the most important decisions and determines the priorities 

of its activities. Such meetings are held every two years. 

As a result of discussions and consultations, Ukraine joined a 

number of joint declarations and statements in support of the 

multilateral trading system, e-commerce, disciplines on internal 

regulation of services, trade and women's empowerment in the 

economic sphere. 

In addition, the Ukrainian delegation held a series of meetings with 

representatives of more than ten countries, which discussed the 

expansion and deepening of trade and economic cooperation. 

During the meetings, Ukraine's clear position on the consequences 

for international trade due to the annexation of Crimea and the Russian 

Federation's failure to fulfill its international obligations, the need for 

the aggressor country to immediately bring its legislation in line with its 

obligations as a member of the World Trade Organization and remove 
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unjustified restrictions was noted. prohibitions and discriminatory 

measures against Ukrainian goods. 

Ukraine has committed itself to reducing restrictions on imports. Of 

course, such a commitment is not in the interests of Ukrainian 

producers, as they will face stiff competition from foreign 

entrepreneurs. However, this situation stimulates domestic producers 

and, accordingly, requires to increase the competitiveness of products. 

Therefore, the priority should be to ensure the competitiveness of 

Ukrainian business, both within the country and on the world stage. 

Domestic enterprises need to be considered that the essence of 

competition at the present stage is not so much in actions against the 

enterprise of rivals, as in the conquest of specific consumers who use 

the services of competitors. Competition is the economic law of the 

considered commodity production, the action of which for commodity 

producers is an external coercive force to increase labor productivity in 

their enterprises, increase production, accelerate scientific and 

technological progress, introduce new forms of production and systems 

of wages and more. Many economic laws take the form of coercive 

forces of competition, as a result of which competition is an important 

driver of economic development, an integral part of its economic 

mechanism. 

Accession of Ukraine in the World Trade Organization will allow in 

the future: 

 expand opportunities and benefit for the development of 

entrepreneurship and business through the simplification of foreign 

trade procedures, certification and standardization, access to foreign 

markets for goods and services, etc.; 

 create a favorable non-discriminatory situation for domestic 

exporters in the markets of the World Trade Organization; 

 resolve trade issues and disputes in a multilateral format; 

 use participation in the information system of the World Trade 

Organization for access of Ukrainian enterprises to information on 

changes in the trade of the member countries of the World Trade 

Organization. 
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THE COOPERATİON POSSİBİLİTY BETWEEN UKRAİNE 

AND TURKEY: ESTABLİSHMENT OF THE NUT INSTİTUTE 

  

As it is considered the institute is an organization having a particular 

purpose, especially one that is involved with science, education, or  a 

specific profession. Institutes are established with a focus on science 

and research. Besides, they also provide training. They focus on specific 

areas and work only actively on that subject. They enable us to develop 

in the field of interest by doing scientific research. They differ from 

classical education in universities. Specialization in university education 

requires a long process. Institutes are focused on the subject and ensure 

rapid specialization in the relevant subject. It has a structure that can 

quickly solve and respond to the problems in the relevant subject with 

the search for practical solutions through scientific research. 

As a valuable resource for the future of humanity, institutes provide 

better evaluation and realization of planned potentials. It is goal-oriented 

and stands out in achieving goals in a shorter time. How and where it 

should be created?   

Institutes can be either in universities or in independent 

organizations, large business structutes, public unities etc. There may be 

structures within the university that offer faculty equivalent master's and 

doctoral programs. It is possible to be created within the faculties in 

some western countries (look at table about peculiarities of hazelnut and 

walnut production).   

Why nuts are important for people? Nuts are important in nutrition 

and especially in healthy nutrition. Storage periods and shelf life are 

enough long – they (Hazelnut and Walnut) can be stored for years under 

suitable conditions. 

Therefore, even if seasonal droughts occur, products from previous 

years can be utilized.  
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Hazelnuts and walnuts stand out for their nutritious properties. The 

various vitamins and mineral contents are noteworthy. Hazelnut with its 

vitamin E and Zinc content, walnuts stand out, especially with their 

omega 3 content. 

 

Table – Peculiarities of hazelnut and walnut production 

Hazelnut:  

 

World total production of hazelnuts is around 1 

million tons in shell. 

This makes a trade volume of 3 billion dollars a 

year. 

In Turkey meets 65% of world hazelnut production. 

Turkey exports 75 % of the their hazelnuts 

produced. 

Annual export revenue is approximately $ 2 billion. 

Walnut: 

 

The most walnut production countries are China, 

Iran, USA, Turkey, Ukraine respectively. 

World total production is 3.7 million tons in shell.  

The 1.7 million tons comes of China, 212 000 

tonnes from Turkey and 115 000 tonnes produced 

in Ukraine. 

 

 

Measures to reduce production costs and increase yield per hectare 

are required for these products. Among these measures, mechanization 

and the use of robots when necessary should be considered.  

With help of such an nut institute, focus can be made on 

mechanization efforts in agriculture. It should be considered under 

which directions and with structural body it will be created. University 

buildings could stand out as inertial and cumbersome structures. It is 

important to establish a loop capable of auto finance. 

For the purpose of development of hazelnuts and walnuts production, 

it will be useful to create a plantation belonging to the Institute.  

 

This plantation can be thought of as hazelnut and walnut side by 

side. Attempts may be made to provide financial support for this 
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purpose – to buy or lease the plot of land, technical equipment, 

plantation of high yield hazelnut or walnut variety. Especially in high 

altitude regions Ordu (Turkey) the hazelnut kind for this climate is 

cultivated. For similar comditions the Cakıldak variety of huzelnut will 

be suitable for the Ukrainian climate. 

Such an educational and research project, which involves the study 

of technologies and technical means of growing and harvesting of nuts, 

with a significant demand for these products in the world, over time 

could be the basis for international business development in this area fo 

years.    
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EFFECTIV FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF 

ENTERPRISES AS   MOST IMPORTANT COMPONENT OF 

BUSINESS COMMUNICATIONS 

 

There are many factors which a company thinks through when it 

decided to work in an worldwide zone or with a corporation in foreign 

countries. Such factors as culture and language affect greatly the 

business realization. Effective communication is dynamic for today’s 

business endeavors. The ability of speaking one of foreign languages 

can be beneficial for triumph in business venture. People from various 

cultures may be different and it is important to create the perfect 

environment. That can be a little problematic, but it can be permitting 

for a manager as well as for employees [1-3].  

The imparting or exchanging of information by speaking, writing, or 

using some other medium is very important in business:   sending 

messages to receivers, speaking clearly to listeners. Good foreign 

language facility plays also a very significant role in business    helping 

rises such opportunities like understanding, learning other cultures. It 

assists understanding of conversations, communications and 

negotiations between practitioners and foreign customers.  

Modifications in the economy, businesses are duty to adapt to new 

operational processes, technologies and to remain competitive. More or 

less enterprises realize the need of additional markets to explore their 

products and services; companies as a result, manner business 
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transactions in the international markets. Operating in an international 

sphere, a company faces several responsibilities, including effective 

foreign language messages [1]. 

Businesses communicate as a rule externally and internally. External 

communication means interactions with people outside the firm; it 

includes suppliers, customers, investors. Internal communication 

denotes to communicating with employees; exchanging of information 

within an organization. There are informal and formal communication. 

For example the formal communication it mentions to guidelines, 

memos, letters. Informal communication refers to the conversation of 

ideas and opinions as well as personal relationships. These are two types 

of commerce communication in an organization. Communication with 

people outside of company by supervisors with agencies outside the 

company, for example, with customers and vendors [4].  

Written communication is one of  more type of communication.  

Such communication has great consequence in today’s business world. 

It is the innovative task of the mind. Effective written communication is 

fundamental for preparing worthy promotional elements for business 

development. Effective writing involves careful words choice, their 

organization in correct order in sentences formation as well as cohesive 

composition of sentences [5].  

  Business communication is somewhat used to promote a product, 

service, or organization – of the objective of making sale.  Key 

characteristic of successful business is the ability to communicate with 

people both outside and inside an enterprise. 
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IMPORTANCE OF FOREIGN COMMUNICATION IN 

BUSINESS SERVICES 

 

Demand for business communication services is growing. Several 

investigations  have shown that business communication services leads 

to substantial productivity benefits. The example of such benefits in 

good-functioning business communication services markets are 

productivity effects for Mobile Country Codes/ Mobile Network 

Codes as well as for other firms through effective cross-border 

implementation of Information and communications technology 

solutions. So when we speak about  business communication services, 

virtually all companies are strong dependent on the availability of 

appropriate and suitable communications services [1, p. 44-46]. These 

needs to stretch beyond simple compatibility, interoperability with 

existing infrastructures as well as installed system solutions is 

determinative. Mobile Country Codes/ Mobile Network Codes 

connect different international company systems existing in regional 

networks. These connection technologies need to mirror individual 

production site demands and individual market, so that the provision of 

products and services is realised under economic and efficient terms. 

Mobile Country Codes/ Mobile Network Codes which operate 

out in  respective markets need redundancy in their connectivity, those 

companies look different and specific access to infrastructures, tailored 

their individual communication needs [2-3]. In an period of multiple 
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networks, production sites connected via smaller broadband services are 

the way to the realization of the ―ubiquitous connectivity‖ example [4,  

с. 43-44]. The widespread workforce depends on the accessibility 

systems of communication from every company location or from 

solutions in mobile office, where mobile infrastructure is more 

important than ever, Without proper functioning data connections, 

business models of international Mobile Country Codes/ Mobile 

Network Codes become outdated, thus existence of the businesses is 

under great risk [5, с. 73-74]. Eventually, it is clear that business 

communication services demand from businesses is very specific and 

the requirs good communication products and services, because 

massmarket services do not require the scope of business 

communication services that are important for companies. business 

communication services products have differences with residential 

products, which makes products in business communication services 

very specific. 
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FEATURES OF INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL 

 

Intensification of investment activity of agricultural enterprises of 

Ukraine is of great importance for the reproduction processes in the 

industry, improving the structure of agricultural production, quality of 

products and increasing jobs in the agricultural sector of the economy. 

In conditions of the reform of property relations and forms of 

management, there is an urgent need to study the investment climate of 

agricultural enterprises functioning taking into account regional 

peculiarities. The investment activity of agricultural enterprises depends 

to a large extent on the role and place of this industry in the agro-

industrial complex, first of all it concerns the nature of economic 

relations between agriculture and other spheres of the agro-industrial 

complex [1]. 

In all developed countries, the agricultural sector of the economy 

enjoys public support. After all, this industry has a direct impact on food 

security, which in itself is a powerful political argument in the world. 

In the figure 1 presents dynamics capital investment in the economy 

of Ukraine and the level of investment activity in agriculture. From the 

analysis we can conclude that there is a positive dynamics of capital 

investment in the economy of Ukraine as a whole, since 2010, as 

observed rather high growth of investments almost every following 

year. But the share of capital investments in agriculture has, 

unfortunately, a tendency to annual decline, especially it is observed in 
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2019 compared to 2018. 

The decrease in the activity of investment activity in agriculture is 

explained unstable macroeconomic factors and the political state of the 

country, the beginning of the global economic crisis, restrictions 

purchasing power of the population, devaluation of the national 

currency, low efficiency of the agricultural sector. 

The main factors that are negative affect the activity of domestic and 

foreign investors through the agricultural sector Ukraine are as follows: 

-instability and uncertainty of legislation in the agricultural sector, 

uncertainty in property issues, features natural resources; 

- devaluation of the national currency; 

- high interest rates on loans; 

- imperfect tax system, which tends to change parts; 

- the lack of market mechanisms governing price relations between 

the main subjects of the agricultural market; 

- reduction of profits of domestic producers due to the annual 

increase in imports of agricultural products in Ukraine; 

- incomplete institutional processes transformations in agriculture; 

- low level of investment protection and investor rights; 

- low level of state support for agricultural producers [2]. 

 

 
Figure 1. Dynamics of capital investments in the economy of 

Ukraine for 2010–2019 
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The most priority and profitable areas for investment in the 

agricultural sector are: renewal and modernization on the basis of new 

technologies of enterprises, in particular those engaged in procurement 

and grain storage; introduction of highly productive technologies of 

agricultural cultivation crops; creation of capacities and raw material 

base for production of equipment for oil and fat, meat and dairy, flour 

and cereal and baking industries; debugging effective chemical means 

of protection of agricultural plants and animals; agricultural 

infrastructure [3, p. 74]. 

Ukraine is increasingly integrating into the world economy, where 

there is an increase in turnover, investment, innovation and commercial 

activity of enterprises. We can hope for progressive development and 

increased investment in the national agricultural sector of the economy, 

the use of advanced technologies, rural development and more. And the 

ever-growing demand for food in the world should help increase 

investment and employment in agricultural sector of Ukraine. 

Priority directions for investment in the agricultural sector of the 

economy should be the development of labor-intensive industries, 

including livestock, pigs and fruit growing. State support for the 

industry should be directed to the development of these sub-sectors to 

ensure multiplier and synergetic effects: increase the number of jobs in 

rural areas, fill the domestic consumer market with meat, milk and fruit 

and vegetable products, etc. 
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ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 В УМОВАХ КОРОНОКРИЗИ  

 

Погіршення фінансового стану суб’єктів економіки в умовах 

коронокризи та невизначеності посилили проблеми та можливості 

інвестиційної діяльності. Темп зростання капітальних інвестицій на 

1.10.2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього 

року склав  лише 64,6 % (рис.1). Найбільше скорочення освоєних 

капітальних інвестицій продемонстрували галузі, орієнтовані на 

обслуговування населення (транспорт, сфера розваг та відпочинку, 

готельний бізнес). Стимулювання попиту на окремі товари та 

послуги обумовили зростання інвестицій в такі галузі, як поштова 

та кур'єрська діяльність, фармацевтичну сферу, однак їх обсяги 

були не значним х[1].  

Серед джерел фінансування капітальних інвестицій ключовим 

за обсягом залишаються власні кошти підприємств. Хоча, через 

погіршення фінансових результатів діяльності підприємств їх 

частка у структурі зменшилася. Зростання обсягів фінансування 

капітальних інвестицій спостерігалося лише за рахунок бюджетної 

сфери. 

Великий вплив на прийняття інвестиційних рішень в період 

коронокризи мали поведінкові чинники: невизначеність, вплив 

способу подачі інформації, помилкове сприйняття дійсності. Ефект 

відрази до втрат змінює поведінку інвестора  в напрямку 

мінімізації ризику (відраза до крайніх рішень, тобто тенденція 

уникати екстремальних рішень), критиці результатів (максимальна 

об’єктивність та критичність у калькулюванні результуючого 

показника) [2]. 
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Рис. Капітальні інвестиції регіонів на 1.10.2020 р. 

  

Важливим для інвестора стає  врахування закономірностей 

людської поведінки, ірраціональної природи людини та її впливу 

на процес прийняття рішень. Для виявлення систематичних 

відхилень в моделі раціонального прийняття рішень слід, перш за 

все, враховувати таке: 

 існує складність прогнозування майбутніх подій інвестування 

в умовах коронокризи через використання обмеженої, 

недостовірної інформації; 

 інвестори не об'єктивно оцінюють очікувані результати, 

остаточний результат розглядають не з точки зору рівня сумарного 

добробуту, а з точки зору виграшів і втрат; 

 інвестори можуть приймати різні інвестиційні рішення, 

залежно від форми постановки завдання («ефект оформлення»). 

Отже, під впливом коронокризи  та невизначеності щодо її  

подальшого розвитку змінилаль поведінкова модель інвестора: від 

став більш поміркованіший («ефект визначеності», або надання 
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капітальні інвестиції в розрахунку на одну особу,грн 

темп зростання капітальних інвестицій на 1.10.2020р. до відповідного періоду 
попереднього року, % 
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переваги меншому за обсягом, проте більш гарантованому доходу). 

Підтвердженням цього є  зростання частки короткострокових 

кредитів банків, обмеження інвестицій у ті види діяльності, які 

передбачають соціальні контакти, зменшення частки нових 

інвестиційних проектів. Водночас під впливом кризи та введення 

карантинних обмежень перед інвестором повстали нові 

можливості, а саме:  

 відкрились нові сегменти для інвестицій, зокрема розвиток 

фармацевтичного бізнесу, онлайн послуг, сфери медичних послуг 

та інші; 

  відбулось падіння цін на акції підприємств, які  мають хороші 

прогнози та перспективи  відновлення в посткризовий період 

(невисокий борг, стійка і адаптивна бізнес-модель), а отже у 

інвесторів виникла можливість скупити здешевілі акції.  
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ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Посилення глобалізаційних процесів в сучасних умовах 

розвитку світової економіки призводить до появи нових тенденції у 

транснаціоналізації світової економіки, що здійснюється з 

допомогою великих транснаціональних корпорацій. Міжнародні 

корпорації, з одного боку, є продуктом міжнародних економічних 

відносин, що швидко розвиваються, а з іншого боку, самі 

представляють могутній механізм дії на них, а також на 

національні економіки окремих країн. Незважаючи на масштабні 

напрацювання у сфері дослідження ТНК, ряд питань залишаються 

невирішеними. Однією з основних складових розвитку світового 

господарства в останні десятиліття були процеси 

транснаціоналізації. Транснаціональні корпорації (ТНК) стали 

потужною рушійною силою глобалізації, сприяли корінному 

перетворенню світового виробництва та ринку, розвитку 

міжнародної торгівлі. 

ТНК виступають головним суб’єктом світогосподарських 

відносин та формою, що втілює в собі, як правило, усі види 

сучасного міжнародного бізнесу. Дві міжнародні організації 

Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕКД) і 

Комісія ООН з Торгівлі і Розвитку (ЮНКТАД) розробили свої 

трактування, що вважаються найбільш авторитетними [1, C.6]. 

Згідно ОЕКД транснаціональні корпорації звичайно включають 

компанії приватної, державної чи змішаної форм власності, які 

знаходяться в різних країнах. При цьому одна чи більше з цих 

компаній може здійснювати значний вплив на діяльність інших, 

особливо в сфері обміну знаннями й ресурсами. 
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За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку, транснаціональні корпорації – це міжнародні 

підприємства, що об’єднують юридичних осіб будь-яких 

організаційно-правових форм і видів діяльності в двох чи більше 

країнах і проводять єдину економічну політику та загальну 

стратегію завдяки одному або декільком центрам прийняття 

рішень. Центром ТНК є материнська компанія, яка розміщена в 

країні базування і здійснює централізоване планування, управління 

та контроль за діяльністю своїх закордонних підрозділів – дочірніх 

підприємств, асоційованих компаній і філій, що розташовані в 

приймаючих країнах [2]. 

Міжнародний бізнес історично і логічно виникає внаслідок 

розвитку й поглиблення міжнародного поділу праці та формування 

світового ринку. Як відомо,  міжнародний бізнес – це 

підприємницька діяльність, пов’язана з використанням капіталу в 

різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності [3, 

С.34].   

Як елемент світового господарства МБ виконує ряд функцій, 

серед яких: 1) створення глобальних ланцюжків створення вартості 

та глобальних інноваційних мереж; 2) формування 

інтернаціональних структур і забезпечення міжнародних потоків 

товарів, послуг, інформації, капіталу, робочої сили; 3) розробка 

глобальних інновацій; 4) поширення знань та технологій; 5) 

інтегрування наукового потенціалу країн та консолідація світових 

наукових ресурсів [3, С.51].  

Зазначимо, що суб’єктами міжнародного бізнесу можуть 

виступати окремі особи, підприємства, транснаціональні 

структурні утворення, міжнародні організації та асоціації, 

інтеграційні (регіональні) угрупування та держави. Особливості 

сучасного етапу розвитку транснаціональних корпорацій 

виявляються не тільки в загостренні конкуренції між ними, але, як 

свідчить практика, і у виникненні взаємних відносин 

співробітництва, що отримали назву стратегічних альянсів.  

Сьогодні основу світогосподарської системи складають близько 

500 найбільш потужних ТНК, які володіють практично 
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необмеженою економічною владою. При цьому в промислово-

розвинених країнах в кожній галузі домінують два-три 

супергіганти, які конкурують між собою на ринках всіх країн. Ці 

500 ТНК реалізують 80% усієї зробленої електроніки і хімії, 95% 

фармацевтики, 76% продукції машинобудування [4, С.42 ]. 

Таким чином, ТНК перетворили світову економіку на 

міжнародне виробництво, забезпечили розвиток НТП у всіх його 

напрямах: технічного рівня і якості продукції; ефективності 

виробництва; вдосконалення форм менеджменту, управління 

підприємствами. Вони діють через свої дочірні підприємства і 

філіали в десятках країн світу по єдиній науково-виробничій і 

фінансовій стратегії, що формується в їх «мозкових трестах», 

володіють величезним науково-виробничим і ринковим 

потенціалом, що забезпечує високий динамізм розвитку. Зі 100 

найбільших компаній світу 52 – транснаціональні корпорації, інші 

– держави. Відповідно сформувались сфери, частка ТНК в яких є 

найвища. Що стосується України, то на сьогоднішній день 

важливим є питання впливу ТНК на національну економічну 

систему. Однією з умов привабливості і діяльності ТНК є наявність 

важливих чинників зростання виробництва: природних ресурсів, 

дешевої та якісної робочої сили, розвиненої регіональної 

транспортної інфраструктури тощо.   
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РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ 

ОСНОВІ 

 

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в аграрному 

секторі економіки залишається питанням стратегічної важливості, 

від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, 

ефективність залучення у світовий поділ праці, можливості 

модернізації на цій основі аграрної економіки. 

Лише завдяки інвестиціям можлива модернізація виробництва, 

впровадження нових технологій на основі сучасних наукових 

досягнень, розширення та вдосконалення виробничих 

потужностей. Інвестиції у виробничу сферу забезпечують 

підвищення технічного рівня діючих виробництв, а також 

сприяють приросту виробничих потужностей. Активізація 

інвестиційної діяльності в аграрному секторі передбачає залучення 

фінансових ресурсів, нових технологій та нових методів 

управління. Проблема залучення та ефективного використання 

інвестицій в аграрному секторі є загальнодержавною, оскільки 

інвестиції, залучені в аграрний сектор, справляють 

мультиплікативний ефект в економіці всієї держави [4]. 

Вкладення інвестицій в аграрний сектор має як позитивні 

сторони, так і негативні. Чинники, що гальмують вкладення 

інвестицій в аграрний сектор, можна умовно поділити на дві групи: 

загальні (властиві інвестиційній діяльності в будь-якій галузі) та 

специфічні (характерні лише для аграрного сектору).  

До загальних слід віднести: відставання від реальних потреб 

економіки законодавчої бази у сфері інвестиційної діяльності; 

складні процедури експертизи інвестиційних проектів і отримання 
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дозволів на їх реалізацію; низький рівень захисту прав інвесторів; 

відносно низьку якість управління підприємствами; недостатність 

інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, 

нерозвинутість інфраструктури ринку в цілому та інвестиційної 

інфраструктури зокрема [3]. 

У свою чергу, до специфічних чинників належать: висока 

капіталомісткість продукції; тривалий період окупності вкладеного 

капіталу; сезонність виробництва; вплив природно-кліматичних 

умов; низька якість розробки бізнес-планів інвестиційних проектів; 

неврегульованість ринку матеріально-технічних ресурсів і аграрної 

продукції; низький рівень кредитоспроможності аграрних 

підприємств.  

Але поряд з негативними факторами, інвестування в аграрний 

сектор має і привабливі сторони: аграрне виробництво є 

традиційним видом діяльності для більшості регіонів країни; 

Україна має сприятливий природно-кліматичний потенціал для 

розвитку цієї галузі; в наявності є значний обсяг дешевої та 

кваліфікованої робочої сили; розгалужена система освітніх та 

науково-дослідних закладів аграрного профілю; рівень попиту на 

аграрну продукцію у світі постійно зростає [1].  

Одним з регулюючих аспектів держави інвестиційних процесів, 

який пов’язаний із асигнуваннями державного бюджету на 

капіталовкладення, за допомогою яких держава прагне певною 

мірою впливати на ринкову кон’юнктуру та економічне зростання, 

на стан попиту, обсяг внутрішнього ринку. В ринково розвинених 

країнах капіталовкладення за рахунок коштів державного бюджету 

є важливим фактором суспільного відтворення, джерелом 

модернізації та розширення основного капіталу, засобом 

стимулювання його нагромадження [2]. 

У зв’язку з цим, у сформованій системі державної підтримки 

аграрного сектору, яка надається в рамках реалізації державних і 

регіональних цільових програм, доцільно в якості пріоритетних 

виділити в окрему групу напрями підтримки інвестиційних 

процесів. Це забезпечить вирішення стратегічних завдань розвитку 

аграрного сектору. 
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Послідовна системна інвестиційна політика, що має на меті 

формування прибуткових підприємств в аграрному секторі, 

дозволить створити передумови для виробництва конкурентної 

продукції, структурної перебудови АПК та розвитку аграрного 

сектору. 

Створення сприятливого інвестиційного клімату в аграрному 

секторі економіки неможливе без розуміння його специфіки, яке 

обумовлене сезонністю виробництва, ризиками ведення 

сільськогосподарської діяльності та екологічним станом основних 

виробничих засобів аграрного виробництва – земель 

сільськогосподарського призначення. В Україні сьогодні на жаль 

відсутня довгострокова державна політика, спрямована на 

покращення агроекологічної ситуації, ще недостатньо розвинута 

відповідна інфраструктура для проведення страхування ризиків 

ведення сільськогосподарської діяльності та відсутні кошти на 

проведення такого страхування. Все це призводить до того, що до 

цього часу іноземні інвестиції спрямовуються в менш ризиковані 

галузі виробництва. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ 

 

У сучасних умовах вітчизняної економіки важливе значення має 

пошук шляхів залучення інвестицій в розвиток конкурентних  

галузей промислового сектору країни.  Покращання інвестиційного 

клімату та активізація розвитку інвестиційного ринку сприятиме 

залученню інвестицій і зростанню регіональної економіки та 

сприятиме забезпеченню соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Проте, аналіз показників інвестиційної діяльності в економіці 

України протягом останнього десятиріччя  свідчить про суттєве 

погіршення інвестиційного забезпечення економічного розвитку. 

Під впливом світової фінансово-економічної кризи (2009-2010 рр.) 

відбулося значне скорочення обсягів капітальних інвестицій в 

економіку, а період посткризового відновлення супроводжувався 

пожвавленням інвестиційних процесів, проте загострення 

соціально-економічної та політичної ситуації в Україні зашкодило 

закріпленню позитивної динаміки попередніх років – обсяги 

капітальних інвестицій знову скоротилися. До того ж,  поширення 

COVID-19 в Україні найбільшими темпами відбувалося в регіонах, 

які тривалий час мають низькі показники соціально-економічного 

розвитку. Подальше зниження темпів розвитку таких регіонів 

унаслідок карантинних заходів і поширення пандемії призводитиме 

до подальшої стагнації їхніх економік, зниження інвестиційної 

активності, втрати конкурентних переваг. 

За статистичними даними, у 2019 році на розвиток економіки 
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області спрямовано 12,3 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 

40,1% більше ніж у 2018 році (в цілому по Україні – на 15,5%) [5].  

Головним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 9 млрд.грн, або 73,2%.  

Важливою складовою економічного розвитку Миколаївського 

регіону є машинобудівний комплекс, який завдяки виробництву 

інвестиційної продукції забезпечує техніко-технологічне оновлення 

інших галузей. Тому випереджальне нарощування інвестицій у 

машинобудівну промисловість є необхідною передумовою 

забезпечення структурних зрушень у інших галузях промисловості, 

розширення виробничого потенціалу Миколаївщини. Разом з цим, 

машинобудування належить до галузей з найбільшим 

інвестиційним ризиком через значну залежність попиту на його 

продукцію від кон’юнктурних коливань, пов’язаних з рівнем 

інвестиційної активності замовників продукції машинобудування, а 

також через значні темпи розвитку новітніх технологій у світі, що 

зумовлює швидке моральне старіння технологій та обладнання. 

Слід відзначити, що серед ключових проблем, які 

перешкоджають реалізації інвестиційного потенціалу 

машинобудівної сфери Миколаївського регіону та створенню 

мультиплікативного ефекту для інших конкурентних галузей  

промисловості є наступні: низький рівень використання потенціалу 

виробництва інвестиційної продукції машинобудування для 

забезпечення потреб вітчизняних замовників; поступова втрата 

кадрового потенціалу машинобудівної галузі внаслідок старіння 

кадрів, плинності; неспроможність машинобудівних підприємств 

відповідати європейським і світовим технічним вимогам. 

Іншою визначальною та інвестиційно привабливою галуззю 

промисловості Миколаївщини є харчова сфера, що пояснюється 

швидкою окупністю інвестицій, наявністю ресурсів для 

виробництва харчової продукції, а також існуванням містких 

ринків збуту. Спостерігаються відносно високі порівняно з іншими 

сферами промисловості Миколаївщини показники інвестування 

харчової промисловості, але залишаються наступні проблеми: 

низька ефективність використання механізмів державної 
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підтримки інвестування харчової галузі; низький рівень 

інтеграції підприємств у ланцюгах доданої вартості, повільне 

впровадження міжнародних стандартів управління якістю та 

безпечністю харчової продукції на підприємствах. 
Таким чином, з метою зміцнення конкурентних переваг 

Миколаївського регіону та забезпечення його соціально-

економічного розвитку на основі підвищення інвестиційної 

привабливості промислової сфери необхідно визначити та 

реалізувати відповідні заходи, серед яких: формування 

коопераційних зв’язків виробників машин і обладнання з 

державними науково-дослідними організаціями з метою оновлення 

зразків техніки, технологій, обладнання; сприяння налагодженню 

науково-технічних, інформаційних,  виробничих зв’язків 

вітчизняних підприємств з провідними виробниками ЄС на шляху 

їх адаптації до міжнародних вимог, технічних регламентів та 

стандартів, щодо виготовлення конкурентоспроможних видів 

продукції. 
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ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК МОЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ 

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Прийняття та введення в дію Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» стало визначальним етапом у 

формуванні спроможного базового рівня місцевого 

самоврядування. Головним завданням бюджетної децентралізації є 

пошук достатньої кількості фінансових ресурсів, які за своїм 

впливом зможуть надати повну самостійність та незалежність 

місцевих бюджетів у структурі бюджетної системи України. При 

цьому обґрунтовано, що поряд із бюджетними, інвестиційними та 

кредитними ресурсами, вирішальна роль у фінансуванні проектів 

місцевого соціально-економічного розвитку належить саме 

альтернативним джерелам у формі грантових коштів, що 

безповоротно надаються на конкурсній основі на чітко визначені 

цілі щодо вирішення потреб соціально-економічного розвитку 

місцевої громади (проєктів). Проблемні питання, що виникають у 

процесі реформування територіальних громад, необхідно 

вирішувати шляхом удосконалення його інституційного та 

правового забезпечення, формування системи організаційних та 

фінансово економічних механізмів, спрямованих на становлення і 

розвиток самодостатніх територіальних громад [1, с. 132— 136].  

Роль ОТГ у забезпеченні інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, та  на сучасному етапі є 

ключовою. Місцеве самоврядування, як і держава, є інститутом 

організації суспільного життя. Відокремлення особливих функцій і 

завдань, покладених на місцеві органи влади, є об'єктивною 

причиною появи фінансів цих органів. Місцеві фінанси, як і 

державні, — це інструмент реалізації функцій такого інституту. І 

одні, і другі фінанси обслуговують не приватні, а суспільні 
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інтереси, мають публічний характер та формують спроможність 

муніципальних утворень, які в Україні набувають форму 

територіальних громад  Більшість фінансових ресурсів має 

внутрішнє походження. Деякі ресурси (інвестиції, благодійна 

допомога) можуть бути водночас і внутрішніми, і зовнішніми. 

Досить довго для місцевих громад з-поміж зовнішніх ресурсів 

практично були доступні хіба що трансферти з державного 

бюджету. Одним з джерел фінансування ОТГ є залучення 

інвестиційних проектів[3, с.40]. 

Упродовж останніх років Прикарпаття посідає провідні місця в 

рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України. За обсягом 

іноземних інвестицій на одного жителя область увійшла до 

національної п’ятірки найкращих. Інвестиції надходять від 

нерезидентів із майже 50 країн світу — тож економіка регіону є 

досить диверсифікованою. Перспективи розвитку області пов’язані 

з необхідністю зміни економічного профілю в напрямах розвитку 

високотехнологічних секторів економіки з високою доданою 

вартістю, підвищення глибини переробки сировини в 

деревообробній промисловості, нарощення обсягів експортної 

продукції тощо. Пріоритетні проекти області спрямовано на 

розбудову транспортної інфраструктури, покращення доступу до 

регіону. 

З метою забезпечення сталого розвитку громад основними 

напрямами діяльності місцевих органів влади в інвестиційному 

процесі мають бути: — визначення пріоритетних напрямів 

залучення іноземних та вітчизняних інвестицій шляхом проведення 

всебічного аналізу соціально-економічного стану та інвестиційного 

потенціалу території; — участь у розробці та сприяння реалізації 

інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для 

громади; — надання допомоги суб'єктам підприємницької 

діяльності у розробці інвестиційних проектів та пошуку інвесторів 

для їх реалізації. Пошук інвесторів слід здійснювати за такими 

напрямами: — участь у міжнародних виставках, економічних та 

інвестиційних форумах із залученням суб'єктів господарювання 

всіх форм власності; — забезпечення наявності інформації про 
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громаду та інвестиційні проекти (пропозиції) у мережі Інтернет; — 

використання міжнародних, міжрегіональних зв'язків членів 

громади[2, с. 12— 17].  
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ІВВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБ'ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

В останні роки роль місцевого самоврядування в Україні 

змінюється. З новачка у економічних відносинах воно 

перетворюється на активного учасника рівноправних взаємодій з 

іншими партнерами в економічних процесах. Створення ОТГ 

запустило нові механізми розвитку, для яких є необхідними нові 

ролі та повноваження місцевого самоврядування, що забезпечують 

більшу життєздатність громад, їхній доступ до інвестицій в 

інфраструктуру, комерційні та соціальні проекти, адже залучення 

інвестицій та інвестиційна політика громад в цих умовах є 

важливою передумовою їхнього добробуту та соціально-

економічного розвитку. 

Залучення інвестицій в об'єднану територіальну громаду 

необхідне, в першу чергу, для впровадження інноваційних 

складових в різних сферах економіки та соціально-культурного 

розвитку територій, заміщення ними застарілих, малопродуктивних 

виробництв, продукція яких не є конкурентоздатною [2, с. 132— 

136.]. 

Найбільшими перешкодами для інвестування в Україну є 

корупція, незахищеність інвесторів та адміністративні бар’єри на 

шляху провадження бізнесу[1, с. 126—133.]. Через це позитивні 

очікування інвесторів нерідко змінюються на негативні. Водночас 

Україна приваблює інвесторів стратегічним географічним 

положенням, у чималої кількості іноземних компаній 

сформувалося прагнення закріпитися на перспективному 

українському ринку збуту товарів і послуг, одержувати прибуток 

на довгостроковій основі, отримувати доступ до порівняно 

недорогих джерел сировини й ресурсів, використовувати відносно 
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дешевий та одночасно кваліфікований людський потенціал. Тому 

на центральному рівні потрібно сформувати системний підхід до 

розвитку сфери інвестиційної діяльності, прикладом якого є досвід 

Туреччини, Польщі та низки інших країн Східної Європи. 

Чимало для залучення інвестицій і стимулювання 

підприємницької діяльності на своїй території громада може 

зробити самостійно. Наприклад, інвентаризувати свої активи та 

визначити унікальності, створити стратегічний план розвитку, 

розробити та впровадити інвестиційні інструменти. У будь-якому 

разі економічний розвиток території потрібно будувати на основі 

наявних конкурентних переваг і ресурсів громади[4, с. 150-200]. 

Адже лише правильно використаний інвестиційний потенціал може 

бути чинником подальшого зростання. 

До основних пріоритетів для залучення інвестицій в громади 

відносяться: — впровадження енерго та ресурсозберігаючих 

технологій у соціальнопобутовій сфері сільських територій; — 

задіяння інноваційних технік та технологій в усіх галузях 

економіки територіальних громад регіону (в першу чергу, в 

сільськогосподарському виробництві, промисловості, сфері 

послуг); — реалізація проектів, пов'язаних з розвитком туристичної 

та рекреаційної сфери; — розвиток переробної галузі в 

агропромисловому комплексі; — раціональне та ефективне 

використання невідновлювальних ресурсів, у першу чергу, 

корисних копалин та мінеральних вод; — розбудова 

комунікаційно-інфраструктурних складових, у тому числі доріг, 

інших транспортних комунікацій, систем зв'язку тощо[3, с. 15-25]. 

Врахування чинників підвищення інвестиційної привабливості 

територій, впровадження запропонованих заходів формування їх 

привабливого інвестиційного іміджу, визначення основних 

пріоритетів для залучення інвестицій в громади, сприятиме: 

самодостатності територіальних громад; ефективному 

використанню наявних у них ресурсів; зростанню рівня зайнятості 

населення за місцем проживання; інноваційноінвестиційному 

спрямуванню розвитку територій; оптимальному узгодженню 

потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій й направленню 
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їх на вирішення пріоритетних проблем ОТГ, що, у результаті, стане 

в подальшому основою їх сталого розвитку. 
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ЕКСПОРТНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ 

 

За сучасних реалій становлення економіки процес освоєння 

вітчизняними товаровиробниками зарубіжних ринків 

супроводжується значними труднощами і проблемами, які 

обумовлені недосконалістю форм фінансових розрахунків, 

нерозвиненістю транспортної і ринкової інфраструктури договірно-

правової бази, практики регулювання митних процедур і 

оподаткування. Отже, вітчизняний товаровиробник буде 

спроможний вийти на світовий ринок лише за умови виробництва 

якісної продукції, яка б відповідала існуючим запитам і потребам 

споживачів.  

Розв'язання цієї проблеми можливе лише за умови вкладення 

капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок у 

пріоритетні галузі, іншими словами, забезпечення інтенсивного 

розвитку економіки.  

У переважній більшості продукція вітчизняних 

товаровиробників характеризується низьким рівнем якості, що не 

відповідає світовим стандартам, а також високим рівнем затрат на 

її виробництво, що в кінцевому підсумку обумовлює низький 

рівень конкурентоспроможності на зарубіжних ринках [1]. 

Дослідження визначеної проблематики час від часу 

повертаються до актуальної теми експортних можливостей та 

реалій України.  

Так, в першому півріччі 2020-го в Україну було імпортовано 

товарів на суму 24,3 мільярда доларів, а експорт становив 23 

мільярди доларів. Тобто від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі — 1,4 

мільярда доларів. Порівняно з першим півріччям 2019-го 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 277 

 

скорочення експорту становило 1,6 мільярда доларів, або 6%. 

Чимало компаній у нашій країні наводять приклади успішної 

співпраці із владою в питаннях вироблення нормативно-правових 

актів та лобіювання інтересів експортерів. 

Яскравий приклад — один з найбільших виробників та 

постачальників риби та морепродуктів. Це компанія UFS [2].  

Представники компанії лобіюють такі питання у зверненнях до 

народних обранців, уряду, різних міністерств та відомств. Але й 

тут є проблеми, які, щоправда, більше залежать від другої сторони 

процесу. Експерти наводять приклад Білорусі. Ця країна закрилася 

для українських товарів 2014 року, не виняток наші рибопродукти. 

Але попри це аналогічні товарні позиції Білорусь успішно 

завозить в Україну, таке постачання здійснюють з незначними 

показниками експортного мита. 

Те саме можна сказати і про Китай. Отримати дозвіл на експорт 

риби та морепродуктів до цієї країни українським компаніям майже 

неможливо. Однак Китай завозить у великих обсягах свою море 

продукцію в Україну. Звісно, всі ці питання компанії повинні 

вирішити з українською владою. Вона має вести 

зовнішньоекономічні переговори з Китаєм та Білоруссю. 

Але часто держава просто не звертає уваги на проблеми 

експортерів. Україна втратила великий шанс завоювати чималий 

ринок В’єтнаму. Цього року влада не підписала угоди про вільну 

торгівлю із цією країною, й українські виробники яблук втратили 

шанс експортувати до В’єтнаму 140—150 тисяч тон цих фруктів.  

Експортером до цієї азійської країни виступила Італія, яка й 

зайняла яблучну нішу. 

Китай так і не став за останні роки вагомим 

зовнішньоторговельним партнером України. Але однозначно 

сказати, що держава жодним чином не допомагає просуванню 

експорту, не можна. 

У країні існує Офіс просування експорту. Він має розгалужену 

систему, яка об’єднує представництва 27 країн — членів ЄС, 50 

тисяч підприємств і 17 галузей економіки.  

Українські компанії-експортери мають доступ інтернет-баз 
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підприємств, консультативну підтримку та долучаються до 

всебічної наукової співпраці [3]. 

До речі, на сайті що дня публікують цікаві новини, де вказано 

компанії світу, які шукають експортерів з України з певного виду 

продукції чи послуг. Неоціненну допомогу експорту в різні країни 

надає державне Експортно-імпортне агентство. Ця уповноважена 

урядом інституція підтримує та стимулює експорт товарів, які 

мають українське походження. Агентство надає захист 

експортерам від ризиків не платежів та різних фінансових втрат, 

допомагає у страхуванні вантажів тощо. 

Звісно, чимало моментів, описаних вище, коли компанії-

експортери чекають на нормативно-правову допомогу віддержави, 

ухвалення відповідних законів, потребують ретельного вивчення 

владою. Компанії-експортери повинні йти власним нелегким 

шляхом разом з державними інституціями. Тоді всі випробування 

часом буде легше пережити, і в справі експорту товарів та послуг 

буде значно менше проблем та нерозв’язаних завдань. 

Таким чином, використання збалансованих механізмів у сфері 

стратегічного управління ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити 

систему прийняття стратегічних та тактичних рішень, 

оптимізувативикористанняобмеженихвнутрішніхрезервівбізнесущо

доподальшогорозвиткуконкурентнихпереваг у довгострокові й 

перспективі. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Експортний потенціал за нинішнього розвитку міжнародної 

економіки – найважливіша характеристика економічної потужності 

будь-якої країни, зокрема й України. Щоб активно реалізовувати 

експортний потенціал, користуючись перевагами від участі у 

світовій торгівлі, варто створювати ефективний механізм розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності країни як з погляду оцінки 

потенціалу, так і з погляду оцінки стану зовнішньоекономічних 

зв’язків, зовнішньої, торговельної та агрополітики.  

Економічний потенціал стосовно економіки країни, її галузей та 

окремих підприємств академік Л.І. Абалкін розглядає як їхню 

спроможність виробляти продукцію, товари, послуги, задовольняти 

потреби населення та суспільства загалом, забезпечувати розвиток 

виробництва й споживання. У цьому визначенні наголошено на 

забезпеченні потреб суспільства, розвитку не лише виробництва, а 

й споживання, що пов’язано з процесами реалізації продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Інша інтерпретація 

економічного потенціалу – сукупна здатність економічних ресурсів 

підприємства забезпечити отримання максимально можливого 

доходу завдяки виробництву й реалізації необхідних для ринку 

товарів та послуг в умовах зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що забезпечують найповніше їх використання [1].  

Основа формування економічного потенціалу підприємства – 

його виробничий потенціал, тобто сукупність усіх доступних для 

суб’єкта (країни, регіону, підприємства) ресурсів, які можна 

використати для виробництва продукції. Наявні підходи до 

інтерпретації цього поняття практично однакові: визначення 

виробничого потенціалу як сукупності ресурсів, використовуваних 
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у процесі виробництва; як можливостей (наявних та прихованих) 

для виготовлення продукції; як системи, що складається з 

множинних елементів, або різних видів ресурсів [2].  

Експортний потенціал як складова економічного забезпечує, на 

відміну від інших складових (виробничого, трудового, природного, 

фінансового, інформаційного потенціалу тощо), процес реалізації 

продукції на зовнішньому ринку, орієнтуючись передусім на 

задоволення різних потреб споживачів на цих ринках. На рівні 

підприємства експортний потенціал розглядають науковці 

Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник та ін., визначаючи його як 

реальну спроможність підприємства, організації, корпоративної 

структури (системи) до контролю максимально можливої для нього 

частки ринку. Така спроможність визначається ресурсами системи, 

особливостями їхнього використання у спрямованому на форму-

вання властивостей продукту та можливих стратегій, які забезпечу-

ють йому необхідну конкурентоспроможність [3].  

Для визначення експортного потенціалу аграрних підприємств 

доцільно враховувати відмінності та особливості, зумовлені 

специфікою галузі.  

Експортний потенціал аграрних підприємств формується на базі 

поєднання складових: виробничого, інноваційного, управлінського, 

маркетингового і логістичного потенціалів. Ці складові 

взаємозалежні та взаємодоповнювані. Залежно від того, яка частка 

окремих потенціалів матиме зовнішньоекономічне спрямування, 

змінюватиметься й розмір експортного потенціалу загалом. 

Формування експортного потенціалу підприємства ґрунтується  

на певних управлінських рішеннях. Алгоритм реалізації 

експортного потенціалу підприємства такий: 

1) аналіз зовнішнього ринку та діяльності підприємства; 

2) прийняття економічним суб’єктом рішення про вихід на 

зовнішній ринок; 

3) аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на 

формування експортного потенціалу; 

4) оцінка експортного потенціалу підприємства; 

5) вибір форми виходу на зовнішній ринок підприємства; 
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6) вихід підприємства на зовнішній ринок та реалізація 

експортного потенціалу; 

7) аналіз ефективності експортної діяльності підприємства та її 

коригування; 

8) підтримка наявного експортного потенціалу підприємства; 

9) нарощування експортного потенціалу. 

Експортний потенціал формується під впливом як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників. За різних умовах деякі чинники можуть 

мати як сприятливий, так і несприятливий вплив на реалізацію 

експортного потенціалу. Зважаючи на галузеві особливості 

аграрного сектору, доцільно виокремити як у групі внутрішніх та 

зовнішніх чинників підгрупи: чинники пропозиції, чинники 

попиту, інституційні чинники та інфраструктурні чинники. 

Отож, експортний потенціал аграрного підприємства – важлива 

складова його економічного потенціалу, своєрідний показник 

розвитку та конкурентоспроможності як окремих суб’єктів, так і 

країни загалом, а також ефективності її участі у світовому поділі 

праці. Позаяк власне підприємства як суб’єкти зовнішньоеко-

номічної діяльності здійснюють експортну діяльність, забезпе-

чуючи реалізацію експортних можливостей. Відтак експортний 

потенціал безпосередньо залежить від конкурентоспроможності 

продукції на міжнародному ринку.  

Конкурентоспроможність продукції встановлює сукупність 

чинників, з-поміж яких вартість та якість – першочергові.  
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Сільське господарство  Львівщини має великий потенціал, 

насамперед, значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому 

поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, 

вирішення якого сприяє підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва.  Аналіз інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських підприємств дасть підстави 

щодо економічного бачення і вирішення цієї проблеми. 

Для сільськогосподарських підприємств важливим є 

індустріальний шлях розвитку з широким використанням 

інновацій, що забезпечить інтеграцію вітчизняного продовольчого 

комплексу в світову економіку. Вважаємо, що до основних 

орієнтирів аграрної політики можна віднесли формування 

інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. 

Важливою передумовою формування інвестиційної привабливості 

є створення нових підприємницьких структур, які відповідають 

вимогам ринку. Основним чинником, що формує інвестиційну 

привабливість сільськогосподарських підприємств є реформування 

земельних відносин, а саме: ринок землі, її оренда та іпотека землі. 

Суттєвий вплив на інвестиційну діяльність має фінансово-

кредитна система. У нашій країні фактично відсутній єдиний ринок 

кредитних ресурсів. Треба зосередити зусилля на створення ринку 

кре¬дитів, і в першу чергу – довготермінових. Таким чином, 

економічний механізм активізації інвестицій у аграрне 

підприємництво потребує створення дієвого блоку перерозподілу 

фінансових ресурсів як у межах сільського господарства, так і у 

межах усієї економіки. Критерієм оптимальності 
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сільськогосподарських підприємств є вирішення продовольчої 

безпеки, а тому вибір найбільш ефективних напрямів їх розвитку  є 

об’єктивно необхідним в умовах ринку. [1].  

Сільське господарство  Львівщини має великий потенціал, 

насамперед, значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому 

поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, 

вирішення якого сприяє підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва.  [2].  

Серед зовнішніх чинників найбільший вплив на розвиток 

сільськогосподарських підприємств має політичний, що 

характеризує вплив держави. Розвиток сільськогосподарських 

підприємств є об’єктом державної політики, вони є сигналом щодо 

інвестиційної привабливості сільських територій. 

У сільському господарстві пріоритетними напрямами розвитку 

сільськогосподарських підприємств є: 

- виробництво, переробка, зберігання та реалізація 

сільськогосподарської продукції; 

- обслуговування сільськогосподарських підприємств; 

Серед важливих чинників на притік інвестицій є  людський 

капітал, який є також найважливішим чинником розвитку нації. 

Українцям притаманні такі риси як: інтелектуальність, елітарність 

(джерелом якої є авторитет, вона не вичерпується здатністю творчо 

мислити та спрямовувати розвиток регіону в єдності з 

шляхетністю, ерудицією), моральність (справедливість, доброта) 

тощо. Умови життя на селі вимагають перегляду ряду 

концептуальних підходів до розвитку людського капіталу, а також  

впровадження методологічних засад формування 

сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог ринку.  

         Характерною особливістю селян досліджуваного регіону є 

його національна свідомість, адже кожен селянин цікавиться 

справами громади та бере активну участь у громадському житті 

свого села. З часів сивої давнини національна свідомість стояла 

дуже високо. ―Наші предки ходили ―шоломами з Дону воду пити ‖, 

за рідну землю клали буйні голови, щоб ―не посоромити землі 

рідної, землі руської ‖ [3].  



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 284 

 

Розвиток сільськогосподарського виробництва визначається 

ставленням суспільства до соціальних проблем сільського 

населення, рівнем його кваліфікації і культури, мотивацією його 

трудової та соціальної активності у здійсненні економічної 

реформи, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу в 

сільськогосподарське виробництво. Соціальні перетворення на селі 

повинні забезпечити однакові умови життя сільського і міського 

населення. Тому, вважаємо за доцільне розвивати інтеграцію міста 

і села у напрямі  диверсифікації сільської економіки.  

Головними чинниками створення спеціальних (вільних) 

економічних зон є вигідне географічне положення, близькість 

кордонів із чотирма східноєвропейськими державами (Румунія, 

Угорщина, Словаччина та Польща), перехрестя торговельних 

шляхів. Необхідність завантаження потужного залізничного 

мегаполісу, необхідність переорієнтації сільськогосподарського 

виробництва на переробку місцевої сировини з випуском кінцевої 

продукції, пошук дійових шляхів підвищення рівня зайнятості 

сільського населення. Функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон утворює сприятливі умови для економічного 

зростання регіону.  

Львівщині властива  така особливість, як інвестиційна 

привабливість, адже туристична, рекреаційна, оздоровча функції 

регіону сприяють розвитку інвестиційних процесів, результати 

яких підвищать доступність до цього регіону і одночасно не 

спричинять негативних змін в середовищі через виникнення і 

функціонування відповідних господарських суб’єктів.        
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ  

ПІДПРИЄМСТВ АПК ЛЬВІВЩИНИ  

 

Агропромисловий комплекс Львівської області формує п’яту 

частину валового регіонального продукту і серед регіонів України 

область займає провідні місця з виробництва картоплі, молока, 

м’яса, цукрових буряків та овочів. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі АПК Львівської області у 2019 році (+169,2 млн. дол. 

США) формувалося за рахунок експорту зернових культур, цукру, 

овочевих консервів, жирів та олії тваринного або рослинного 

походження. Протягом 2019 року обсяг експорту агропродукції 

Львівської області зріс і склав 718,8 млн дол. США. Однак 

структура зовнішньоекономічних операцій області свідчить про 

переважно сировинний характер експорту товарів, що вимагає 

відповідних змін у структурі експорту. 

Головною метою політики держави щодо зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств сфери АПК Львівської області є 

формування оптимального балансу зовнішньоторговельних 

операцій за рахунок нарощування обсягів експорту високо-

технологічної продукції, науково-технічних розробок, робіт і 

послуг та активного пошуку нових ринків збуту, нарощування 

обсягів конкурентоспроможної експорто-орієнтованої продукції, 

вивчення та застосування світового досвіду для підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіону. У ході виконання цієї 

мети серед основних напрямків експорту продукції АПК області 

варто відмітити: 1) експорт агропромислових товарів; 2) експорт 

послуг підприємств області. 

Останнім часом в Європі зростає зацікавленість в екологічно 

чистій та органічній продукції і на задоволення цього попиту 
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почали орієнтувати свою діяльність багато українських виробників 

органічної продукції, зокрема, виробники меду, продукції 

свинарства та птахівництва тощо. Важливим завданням у цьому 

напрямку для вітчизняних агропідприємств є забезпечення 

сертифікації органічної продукції [1, с. 55–56]. 

Протягом останніх років все більшу частку у загальній вартості 

експортованих товарів займає продукція переробної 

промисловості, зокрема, популярних за кордоном яєчного порошку 

та кондитерських виробів, а також молоко- та м'ясопродуктів, 

продукції фітології та біодизель. 

Львівська область має вигідне географічне положення, оскільки 

через її територію проходять три трансєвропейські логістичні 

маршрути, область володіє найбільшими в Західному регіоні 

України земельними, людськими ресурсами та науковим 

потенціалом. Використання вигідного географічного положення 

області дає змогу активно здійснювати підприємницьку діяльність 

у сфері послуг, зокрема: 

 надання транспортних послуг державними і приватними 

компаніями у сферах автомобільного, залізничного та повітряного 

транспорту [2]; 

 створення логістичної інфраструктури [3] і формування 

логістичних хабів та надання складських послуг з консолідації та 

розукрупнення транзитних потоків продукції АПК; 

 створення сервісних компаній з надання страхових та 

фінансових послуг, а також послуг з експедиціонування вантажів 

та їхньої подальшої вантажопереробки [4].  

Поза тим, створення на прикордонних територіях сприятливих 

умов для економічного співробітництва дасть потужний поштовх 

для співпраці Львівської області та сусідніх держав щодо 

створення інвестиційно привабливих умов для виробництва і 

переробки сільськогосподарської продукції. 

Для цього необхідно здійснити: 

 інформаційну підтримку підприємств-експортерів Львівщини 

щодо розширення їхньої присутності на міжнародних ринках та 

пошуку бізнес-партнерів за кордоном; 
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 вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків сусідніх 

держав; 

 промоцію товарів і послуг, виробниками яких є підприємства 

сфери АПК області, на зовнішньому ринку; 

 створення спільних підприємств в АПК; 

 переробка сільськогосподарської сировини на давальницьких 

засадах, що передбачає завантаження переробних потужностей 

області сировиною із сусідніх країн; 

 створення умов для проведення міжнародних виставок та 

ярмарків, а також біржової торгівлі товарами АПК.  

Таким чином, пріоритетними напрямками експортного 

потенціалу підприємств агропромислового комплексу Львівської 

області є експорт агропромислових товарів та послуг. Перевагу у 

товарній структурі експорту слід надавати продукції переробних 

підприємств, яких є достатньо в області, а також органічній 

продукції, попит на яку у світі є дуже високим. Передумовами для 

експорту послуг є високий транзитний потенціал області та 

географічні переваги для розвитку транскордонного 

співробітництва з Європейським Союзом.  
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ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ 

 

Стратегічним завданням держави є формування 

конкурентоспроможного виробництва продукції тваринництва, 

оскільки від цього залежить як рівень продовольчого забезпечення 

населення, так і рівень економічної та продовольчої безпеки країни 

[1]. 

На нинішньому етапі розвитку вітчизняної економіки проблеми 

виробництва безпечної та якісної харчової продукції набули 

особливої гостроти та актуальності. Це пов’язано з прагненням 

України до інтеграції з Європейським Союзом. Воднораз, нинішня 

техніко-технологічна база підприємств харчової промисловості є 

достатньо складним конгломератом виробничих потужностей 

різної продуктової спеціалізації, в якій об’єднані доволі 

різнопланові можливості щодо випуску харчової продукції: від 

харчових виробів, що відповідають вимогам сучасних 

європейських стандартів, до продовольчих товарів, які нерідко не 

витримують нормативних положень вітчизняних технічних умов. 

Сукупність перерахованих та інших проблем, які супроводжують 

виробничо-господарську діяльність вітчизняних підприємств, 

викликає підвищений інтерес до різнопланових процесів 

формування кінцевих результатів господарювання [2]. 

В Україні діє Законі України ―Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини‖, який регулює відносини між 

органами виконавчої влади, виробниками, продавцями 
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(постачальниками) і споживачами харчових продуктів та визначає 

правовий порядок забезпечення безпечності й якості харчових 

продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, 

експортуються. Згідно з цим Законом, якість харчового продукту – 

ступінь досконалості властивостей та  характерних  рис  харчового 

продукту,  які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання 

тих,  хто споживає або  використовує цей харчовий продукт [3]. 

Птахівництво належить до тих галузей сільського господарства, 

розвиток яких дозволяє прискореними темпами поліпшити 

забезпечення зростаючого попиту населення на високоякісні 

продовольчі товари тваринного походження. Продукція 

птахівництва спрямована на забезпечення харчових потреб 

населення та продовольчої безпеки держави [4]. 

На вітчизняному ринку м’яса м’ясо птиці є найбільш 

конкурентоспроможним: за обсягами виробництва як кількісно, так 

і у структурі виробництва; за споживанням на 1 особу; обсягами 

експорту та ціною на продукцію.  

Оцінка кон’юнктури ринку свідчить про високий попит на м’ясо 

птиці, як всередині країни, так і за її межами. Підвищенню рівня 

конкурентоспроможності сприяв стрімкий ріст розширення 

виробництва. Так, поголів’я птиці всіх видів у господарствах усіх 

категорій на кінець 2019 р. зросло на 78,2 % порівняно з 2000 р. і 

становило 220,5 млн. гол. Варто відмітити, що 58,0 % всього 

поголів’я птиці утримувалося у сільськогосподарських 

підприємствах. 

Виробництво м’яса птиці у 2019 р. наростили у 7,2 рази 

порівняно з 2000 р. і становило 1381,4 тис. тонн. Так, частка м’яса 

птиці у структурі виробництва м’яса всіх видів з 2000 р. по 2019 р. 

зросла від 11,6 % до 55,4 %. 

В України наразі створена мережа птахофабрик, розміщених в 

більшості регіонів країни. У п’яти областях України (Вінницька, 

Київська, Черкаська, Дніпропетровська і Львівська області) 

зосереджено 54,6 % поголів’я птиці та знаходяться найбільші 

птахофабрики. 

Постійне впровадження прогресивних технологій при 
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будівництві індустріальних птахофабрик, використання сучасних 

підходів до вирощування птиці дають позитивні результати.  

Як відомо, конкурентоспроможність продукції визначають дві 

складові – якість і ціна. Нарощуванню виробничих потужностей у 

сільськогосподарських підприємствах сприяла насамперед ціна, 

оскільки м’ясо птиці дешевше порівняно з іншими видами м’яса, а 

також його якість, що підтверджується його 

конкурентоспроможністю як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках [4]. 

В Україні простежується чітка тенденція щорічного підвищення 

цін на м’ясо птиці. Так, середня ціна м’яса птиці, проданого по всіх 

каналах реалізації у 2019 р., була на рівні 29651,2 грн за тонну, що 

на 2,6 % вище, ніж у 2018 р. Ціни на окремі види птиці та м’ясо 

птиці залежать від попиту на них, строків продажу та каналів 

збуту.  

Основними факторами, які впливають на цінові коливання на 

внутрішньому ринку м’яса птиці є ціни на інші види м’яса 

(свинину, яловичину та телятину), зменшення пропозиції 

яловичини і телятини внаслідок скорочення поголів’я великої 

рогатої худоби та свиней через здорожчання кормів та часті 

спалахи вірусу африканської чуми у свиней; ціни на зернові 

культури та комбікорми; підвищення вартості ветеринарних 

препаратів та комунальних послуг, пально-мастильних матеріалів; 

підвищення рівня мінімальної заробітної плати громадян, вихід 

вітчизняних виробників на міжнародні ринки, і як наслідок, 

вирівнювання цін на вітчизняному ринку до рівні європейських. 

Про задоволення якістю м’яса птиці на внутрішньому ринку 

говорить високий попит населення. Українці споживають 26,0 кг 

м’яса птиці з розрахунку на 1 особу, що на 25 % більше 

раціональної норми споживання. Проте розвинуті країни світу 

споживають ще більше м’яса птиці. Для прикладу, в Ізраїлі цей 

показник знаходиться на рівні 58,5 кг м’яса птиці в рік із 

розрахунку на одну особу, США – 49,8, Малайзії – 46,7, Австралії – 

43,9, Бразилії – 40,6, Аргентині – 40,4, Саудівській Аравії – 40,0, 

Новій Зеландії – 37,4, Чилі – 36,1, Південній Африці – 36,1 кг/рік. 
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Споживання м’яса птиці на душу населення буде збільшуватися 

незалежно від регіону чи рівня доходів. Воно зростатиме навіть у 

розвинених країнах, проте, що дивно, темпи зростання будуть 

найвищими в країнах, що розвиваються. Очікується, що протягом 

наступного десятиліття серед усього спожитого м’яса у світі на 

м’ясо птиці припадатиме 44 % [5]. 

Залежність рівня споживання та ціни на м’ясо птиці очевидна, 

адже 48,5 % у структурі спожитого м’яса на одну особу в рік 

становить саме цей вид м’яса. Попит на м’ясо птиці і надалі 

залишатиметься стабільним, тому що воно найдешевше серед 

інших видів м’яса. 

На даний момент птахівництво – це єдиний сегмент 

вітчизняного м’ясного тваринництва, який має доступ до ринків 

ЄС. Також досить ефективно ця продукція експортується на ринки 

країн Азії та Африки. В Україні відмічена позитивна тенденція 

збільшення обсягів експорту м’яса та їстівних субпродуктів птиці. 

Так у 2019 р. було експортовано 417 тис. тонн м’яса птиці та 

їстівних субпродуктів птиці, що на 26,4 % більше, ніж у 2018 р. 

Географія експорту м’яса птиці становила біля 90 країн з Азії, 

Африки та Європи. Найбільше експортовано м’яса птиці та 

їстівних субпродуктів птиці до Нідерландів, Саудівської Аравії та 

Об’єднаних Арабських Еміратів. 

У структурі експорту м’яса всіх видів та харчових субпродуктів 

частка м’яса птиці склала 85,6 %. У структурі обсягів виробленого 

м’яса птиці частка експорту становила 30,2 %. Варто відмітити, що 

понад 85 % експорту м’яса птиці забезпечив один виробник – ПРаТ 

МХП.  

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою 

часткою на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. 

Агрохолдинг володіє та контролює всі етапи виробництва 

курятини: від вирощування зернових та олійних культур, 

виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та 

вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції 

та продажу м’яса птиці (зокрема, через партнерські брендовані 

точки). Характерною тенденцією 2020 р. стало посилення позицій 
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вітчизняного м’яса птиці на зовнішніх ринках. У 2020 р. було 

експортовано рекордну кількість м’яса птиці – до 431 тис. т, в той 

час як виручка від його продажів дещо скоротилась, склавши 555 

млн дол. США., що обумовлено зниженням цін на українську 

курятину за кордоном.  

Результати дослідження свідчать, що галузь птахівництва є 

однією з небагатьох галузей тваринництва, які нарощують 

виробництво та стрімко розвиваються. Виробництво м’ясо птиці 

повністю задовольняє внутрішній попит та має резерви для 

експорту. У загальній структурі експорту м’яса та харчових 

субпродукті частка м’яса птиці становить 85,6 %. Вітчизняне м’яса 

птиці є єдиним видом м’яса, що має дозвіл на експорт у країни 

Європейського Союзу. Понад 80 країн з Азії, Африки та Європи є 

споживачами українського м’яса птиці. 
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ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ НА РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ 

 

Однією з найбільш знакових економічних подій останнього 

десятиріччя стала імплементація у 2014 р. Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Завдяки лібералізації умов міжнародної торгівлі 

відкрилися нові можливості для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності українських підприємств агробізнесу. 

Особливо активізувалися зовнішньоекономічні процеси у 

2016 р., коли почав діяти режим поглибленої і всеосяжної зони 

вільної торгівлі з ЄС і було скасовано ввізні мита в ЄС на 82,2% 

видів сільськогосподарської та 83,4% видів харчової продукції [1].  

Основні преференції, які отримали вітчизняні суб’єкти 

агробізнесу у рамках зони вільної торгівлі наступні:  

- зменшення тарифу на український експорт до ЄС (по групах 

сировинної аграрної продукції – із 19,8% до 0,6%, по групах 

переробленої продукції – із 3,9% до 0,5%); 

- безмитний експорт низки продовольчих товарів у рамках 

тарифних квот; 

- спрощенння процедур експортних операцій при проходженні 

митного, фітосанітарного та інших видів контролю; 

- можливість відкривати філії компаній у ЄС та надавати 

послуги європейським споживачам; 

- доступ українських виробників на ринки третіх країн, які 

мають торговельні угоди з ЄС, без додаткових дозволів; 

- відмова країн ЄС від застосування експортних субсидій на 

сільськогосподарські товари у торгівлі з Україною. 

Характеризуючи вплив Угоди про асоціацію на розвиток 

агробізнесу в Україні слід відзначити як позитивні, так і негативні 
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процеси. Насамперед результатом розширення доступу 

вітчизняних агровиробників на ринки ЄС стало: 

- істотне зростання обсягів зовнішньоторгівельного обороту 

сільськогосподарської продукції. Зокрема, лише впродовж 2015-

2019 рр. обсяг експорту продукції підприємствами агробізнесу  зріс 

на 52,1%, імпорту – на 64,6%. 

- радикальна зміна вектору зовнішньоекономічних відносин та 

розширення географічної структури міжнародної торгівлі. Угода 

відкрила доступ до нових ємнісних ринків збуту аграрної 

продукції, насамперед у Європі та Азії, та створила передумови для 

зростання доходів виробників за рахунок вищих цін на світовому 

агропродовольчому ринку, здешевлення вартості експорту та 

імпорту, зменшення трансакційних витрат; 

-  зростання рівня інноваційного розвитку вітчизняного сільського 

господарства та переробних галузей, розширення інвестиційних 

потоків, трансферу технологій, поглиблення міжнародної співпраці 

з іноземними партнерами шляхом реалізації спільних проектів, 

розвиток нових напрямів агропромислового виробництва; 

-  підвищення якості та безпечності аграрної продукції, що 

зумовлено вимогами її обов’язкової сертифікації на предмет 

відповідності міжнародним стандартам серії ISO. Врезультаті 

прискорився процес переходу на систему управління безпечністю 

харчових продуктів – НАССР; 

-  розвиток конкурентного середовища у сфері АПК та на 

внутрішньому ринку агропромислової продукції, підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних агро продовольчих товарів. 

Водночас, існує і низка негативних наслідків для розвитку 

агробізнесу, зумовлених реалізацією Угоди про асоціацію: 

- зацікавленість країн ЄС у збереженні переважно сировинної 

моделі українського експорту продукції сільського та лісового 

господарства, що породжує диспаритет товарного-грошового 

обміну та гальмує виробництво продовольчих товарів з високою 

доданою вартістю; 

- зростання екологічних ризиків через руйнування природних 

екосистем. Масове вирубування лісів та зростання експорту 
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деревини уже призвело по порушення природно-кліматичного та 

водного балансу окремих територій. Аналогічно, інтенсивні 

технології виробництва, в умовах відсутності належного 

державного екологічного контролю; 

-  погіршення умов діяльності агровиробників (особливо 

невеликих) на внутрішньому ринку через зняття обмежень щодо 

імпорту продовольства; 

-  збереження низки бар’єрів щодо доступу продукції 

українських агровиробників, особливо невеликих на європейські 

ринки. Це зокрема, жорсткі вимоги щодо якості на всіх етапах 

товаропросування, складність дотримання технічних, санітарних та 

фітосанітарних вимог, а також квоти на «чутливі» види продукції, 

які значно нижчі за можливості українських експортерів.  

Високі витрати на організацію зовнішньоекономічної діяльності 

зумовлюють монополізацію міжнародної торгівлі посередницькими 

структурами та подовження продуктових ланцюгів. В результаті 

безпосередні виробники не отримують належних економічних 

вигод, що обмежує потенціал їх розвитку.  

Незважаючи на означені недоліки, Угода про асоціацію з 

Європейським Союзом загалом формує сприятливе ринкове 

середовище для розвитку підприємств агробізнесу. Однак, 

зміцнення міжнародних позицій українських підприємств 

агробізнесу потребує підвищення конкурентоспроможності 

продукції, диверсифікації експорту, удосконалення ринкових 

стратегій; формування цілісних ланцюгів «виробництво-переробка-

продаж» та збільшення частки експорту готових продуктів. 
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ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ  ПЛАНУ ДІЙ BEPS В УКРАЇНІ ЯК 

ВАГОМИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ 

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
 

Поняття «розмивання податкової бази й виведення прибутку з-

під оподаткування» (Base erosion and Profit Shifting, далі – BEPS) 

стосується стратегій податкового планування, у яких 

використовують прогалини та неузгодженості у національному та 

міжнародному податковому законодавстві з метою штучного 

переміщення прибутків до територій з низьким або нульовим 

рівнем оподаткування, у яких економічна діяльність невелика або 

зовсім відсутня. Це призводить до зменшення або уникнення 

зобов’язань зі сплати податку на прибуток. Практика BEPS зачіпає 

всі країни, проте особливо великий вплив вона справляє на 

економіки, що розвиваються, у зв’язку з їх високою залежністю від 

податку на прибуток підприємств, зокрема, мультинаціональних 

корпорацій (далі – МНК) [1]. 

На сьогодні в світовій економіці діє значна кількість джерел 

глобальної податкової невизначеності: загальне погіршення 

світової економіки та пов’язана з цим посилена увага до держав, які 

за відсутності реального виробництва та виробничої 

інфраструктури відіграють роль транзитних інвестиційних центрів 

і надають транснаціональним компаніям (далі – ТНК) податкові 

пільги; зміни податкової поведінки ТНК, які в тому числі призвели 

до загрозливих масштабів ухилення ТНК від оподаткування за 

допомогою міжнародного податкового планування; резонанс 
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і стурбованість суспільства, викликані численними міжнародними 

скандалами, пов’язаними з використанням найбільшими ТНК 

механізмів агресивного податкового планування, і як наслідок – 

посилення тиску на ТНК з боку соціальних та політичних груп; 

збільшення сум судових позовів контролюючих органів до ТНК 

у справах, пов’язаних з податковими зобов’язаннями. 

З метою вирішення проблем глобальної податкової 

невизначеності або зменшення ступеня такої невизначеності 

Організацією економічного співробітництва та розвитку(далі – 

ОЕСР) та країнами-лідерами світової економіки протягом 2012-

2013 рр. розпочато низку ініціатив. Так за підсумками саміту G20 

у м. Лос-Кабосі (Мексика) 18-19 червня 2012 р. ухвалено 

Декларацію лідерів держав G20, якою визнано необхідність 

запобігання розмиттю податкової бази та виведенню прибутків з-

під оподаткування. На виконання рішень, прийнятих на саміті, 

та доручення міністрів фінансів країн G20 ОЕСР 12 лютого 2013 р. 

розроблено та опубліковано звіт Base Erosion and Profit Shifting 

(«Про розмиття (ерозію) податкової бази та виведення прибутків з-

під оподаткування») [2]. 

Підготовка BEPS викликана стурбованістю контролюючих 

органів втратою суттєвих податкових надходжень внаслідок 

дотримання значною кількістю ТНК політики, спрямованої 

на розмиття (ерозію) бази оподаткування та виведення прибутків 

до низькоподаткових юрисдикцій. ОЕСР оцінює загальні щорічні 

втрати світового господарства внаслідок розмиття (ерозії) 

податкової бази та виведення прибутків з-під оподаткування 

в розмірі від 100 до 240 млрд дол. США, що становить 

від 4 до 10 % загальносвітових податкових надходжень [3]. 

План дій BEPS складається з доповідей стосовно 15 заходів, 

якими визначені дії, починаючи з нових мінімальних стандартів, 

перегляду чинних стандартів,. 

З метою запровадження пакету BEPS в Україні, Міністерством 

фінансів Украни спільно з Національним банком України, була 

розроблена Дорожня карта реалізації плану дій BEPS, а також 

відповідний Законопроект «Про внесення змін до Податкового 
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кодексу України з метою імплементації Плану протидії 

розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під 

оподаткування». 

Як свідчить практика інших країн, впровадження Плану дій 

BEPS в Україні вимагатиме значних змін законодавства. Для 

реалізації Плану дій BEPS Україні необхідно змінити 

законодавство стосовно банківської таємниці та розкриття 

інформації про бенефіціарних власників бізнесу Німеччина, яка і 

до імплементації Плану мала сильну законодавчу базу щодо 

протидії податковим правопорушенням і однією з перших 

приєдналася до процесу, досі знаходиться у стані виконання 

окремих пунктів Плану [4]. 

Втілення Плану дій BEPS в Україні створить необхідні 

регуляторні важелі, які будуть стримувати відтік капіталу з 

України в країни з нульовим або низьким рівнем податку на 

прибуток підприємств. Це також позитивно вплине на інвестиційну 

привабливість України, оскільки держава, яка долучається до 

глобального проекту протидії BEPS, сигналізує іншим про 

готовність дотримуватися міжнародних стандартів інформації, що 

суттєво зміцнює її репутацію серед країн-партнерів [4]. Завдання 

імплементації Плану дій BEPS в Україні – не максимізувати 

податкові надходження, а справедливе та прозоре оподаткування. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Вступ України до СОТ та євроінтеграційні процеси відкривають 

для вітчизняних, зокрема, аграрних підприємств, нові ринки збуту, 

що є передумовою збільшення можливостей зовнішньоекономічної 

діяльності. Від рівня розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

держави значною мірою залежить її місце в системі світового 

господарства, вплив на загальносвітові процеси, що визначає не 

лише економічну, а й політичну вагомість країни, авторитет і місце 

держави в міжнародних відносинах [1, с. 20]. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід’ємною 

частиною господарської діяльності підприємств, фірм, усіх 

учасників ринкових відносин. Ефективний розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору сприяє 

відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, 

залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, 

гарантуванню економічної безпеки України [2]. Але кожен регіон 

країни має власну аграрну спеціалізацію і свої особливості ведення 

аграрного бізнесу, зумовлені географічними та природно-

кліматичними чинниками.  

Головна мета розвитку сільського господарства Південного 

регіону України в умовах членства в СОТ і асоційованого членства 



Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021 Сторінка 300 

 

в ЄС, полягає у створенні сучасного конкурентоспроможного 

агропромислового комплексу, який характеризувався би такими 

критеріями: ефективне застосування нових сільськогосподарських 

машин, матеріальних ресурсів та технологічних систем; випуск 

конкурентоспроможної продукції; здатність виробництва до 

широкого впровадження науково-технічних досягнень, високий 

рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку; раціональне 

використання земель, впровадження ресурсозберігаючих 

технологій; високий рівень екологічної безпеки [3]. 

В контексті цього одним із стратегічних пріоритетів розвитку 

зовнішньоекономічних відносин на регіональному рівні для 

підприємств аграрного сектору південних областей є збільшення 

обсягів експорту агропродовольчої продукції з високою доданою 

вартістю, яка поставляється, в першу чергу, до країн ЄС та 

партнерів із числа країн, що розвиваються. Разом з тим існує низка 

проблема, яка заважає цьому. До них необхідно віднести наступні: 

1. Надмірна сировинна спрямованість та невисока частка 

агропродовольчої продукції зі значною доданою вартістю у 

структурі вітчизняних аграрних експортних поставок. 

2. Недостатня ефективність інтеграції аграрного сектору 

України в певні продовольчі сегменти світового 

сільськогосподарського ринку. Незважаючи на докорінні зміни 

стратегічних пріоритетів щодо експорту Україною 

агропродовольчої продукції з ринків країн СНД (особливо 

Російської Федерації), інтеграція вітчизняної агропродовольчої 

сфери у інституціональне середовище світового продовольчого 

ринку залишається недостатньо ефективною [4, с. 77-84]. 

3. Невідповідність вітчизняних стандартів у сфері забезпечення 

безпеки та управління якістю продовольства міжнародним 

нормативам. 

4. Нерозвиненість логістичної інфраструктури для забезпечення 

ефективних зовнішньоторговельних (експортних) операцій з 

агропродовольчою продукцією [5, с. 22-26]. 

5. Проблемним є ефективне використання існуючих 

потужностей господарського комплексу  Причорноморського 
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регіону через анексію Російською Федерацією АР Крим та 

неправомірні й несанкціоновані затримання вантажних суден в 

акваторіях Чорного та Азовського морів. 

6. Відсутність системної маркетингової політики просування та 

позитивного позиціонування вітчизняної агропродовольчої 

продукції на зовнішньому ринку. 

Враховуючи вищенаведене, зазначимо, що стратегічними 

напрямами розвитку зовнішньоекономічної орієнтації аграрного 

сектору України мають стати підвищення якості продукції та 

нарощення експортного потенціалу за рахунок диверсифікації 

товарної пропозиції товарами із високою доданою вартістю. 
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зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Науковий 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОВЗИТКУ ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ 

 

Машинобудування – один із найбільш комплексних секторів 

промисловості, що формує виробничий потенціал і забезпечує 

практичну сторону інноваційного прогресу. Зважаючи на 

динамічність розвитку техніки, технологій та інновацій, 

машинобудування може стати одним із ключових факторів 

конкурентоспроможності країни на світовому ринку. 

Впродовж останніх років спостерігалось зниження експорту 

продукції машинобудування (за 2014-2020 роки експорт всієї 

продукції машинобудування знизився на 21,02%), зокрема, 

знизився експорт продукції усіх товарних груп (VI, VII, VIII 

групи), окрім експорту суден (89 товарна підгрупа), що зріс за цей 

період практично в півтора рази (49,94%). Водночас слід зазначити, 

що динаміка експорту машинобудування була нерівномірною. До 

прикладу, за останній рік (2020) спостерігався позитивний темп 

приросту експорту реакторів ядерних, котлів і машин (на 13,11%), 

літальних апаратів (на 16,79%) та суден (на 8,08%) 1. 

Найбільшим сегментом експорту машинобудування були 

машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 

(83,00% від експорту машинобудування у 2020 році, проти 76,86% 

- у 2014 році). Зокрема, з України експортують такі товари цієї 

групи, як електроприлади, електропроводи, кабелі, засоби зв’язку, 

реактори ядерні, двигуни, сільськогосподарські машини та 

обладнання та інше. Географія експорту продукції цієї товарної 

групи дуже широка (експортували практично в усі країни світу) і 
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диверсифікована, до прикладу, двигуни турбореактивні, 

турбогвинтові та інші газові турбіни експортують у близько 50 

країн світу, найбільше – до Китаю (44,70%) та Індії (21,73%); 

проводи ізольовані – до Польщі (21,68%), Німеччини (21,67%) і 

Румунії (12,86%). У цьому сегменті найменш диверсифікована 

географічна структура експорту ядерних реакторів – близько 

99,71% цієї продукції експортують до Росії, 0,29% – до Швейцарії. 

Експорт засобів наземного транспорту, літальних апаратів і 

плавучих засобів менш розвинутий в Україні, і його частка у 

структурі експортованої машинобудівної продукції знизилась 

(14,00% від експорту продукції машинобудування у 2020 році, 

проти 20,00% – у 2014 році). Серед товарів цього сегменту 

машинобудування, найбільше експортували: частини до 

залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або 

рухомого складу (у 2020 році – до близько 50-ти країн світу, серед 

яких 43,43% – до Росії, 22,88% – Білорусії), вагони для перевезень 

вантажів по коліях, несамохідні (до 10-ти країн світу, серед яких до 

Білорусії – 67,47%, Росії – 15,65%), судна, призначені для 

перевезення людей або вантажів (17 країн, серед яких до Росія – 

22,23%, на Багамські острови – 16,11%, до Мальти – 10,95%), 

частини літальних апаратів (близько до 70-ти країн, серед яких 

Індія – 36,69%, США – 35,98%), частини та пристрої транспортних 

засобів (у понад 70 країн, серед них до Росії – 46,14%, Білорусії – 

16,05%, Чехії – 7,61%) 1. 

Серед приладів та апаратів оптичних, фотографічних 

найбільший обсяг становив експорт приладів для автоматичного 

регулювання або керування (експортували у близько 80 країн світу, 

серед яких Чехія (30,60%), Росія (14,67%, Республіка Корея 

(8,51%), контрольні або вимірювальні прилади, проектори 

профільні (близько 100 країн, серед яких Росія – 16,74%, Угорщина 

– 9,72%, Індія – 8,97%), пристрої на рідких кристалах (близько 40 

країн, серед них Катар 53,95%, Бельгія – 25,10%) 1. 

Водночас, близько 45% від експорту машинобудування 

становив експорт 5-ти видів продукції: проводи ізольовані, кабелі 

та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-
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оптичні (24,93% експорту машинобудування у 2019 році), частини 

до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або 

рухомого складу (5,99%), електронагрівальні прилади та апарати; 

праски електричні (5,58%), двигуни турбореактивні, турбогвинтові 

та інші газові турбіни (4,42%), апарати електричні телефонні або 

телеграфні; відеотелефони (4,23%). Інші види продукції 

машинобудування становили менше 2% 2.  

Відтак, слід зазначити, що асортимент експортованої продукції 

досить низький. Основу експорту машинобудування становлять 

комплектуючі до готової продукції. Як наслідок, Україна стає 

давачем сировини на світовий ринок машинобудування. 

Основним фактором, що стримував розвиток експортного 

потенціалу Українського машинобудування був виробничий 

розвиток – це застарілість виробництва, низька науково-

інноваційна діяльність, відсутність розвитку масштабних 

виробництв (поряд з цим, низький рівень співпраці підприємств 

різних ланок (етапів) виробництва, відсутність виробництва усіх 

деталей та компонентів масштабного виробництва в Україні тощо). 

Окрім цього, українська продукція не відповідає вимогам 

(сертифікації та стандартизації) міжнародного ринку, низький 

асортимент конкурентоздатної продукції, слабкий попит на окремі 

продукти машинобудування, як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інвестиційна привабливість — це не тільки фінансово-

економічний показник, а й модель кількісних і якісних показників 

— оцінок зовнішнього середовища (політичного, економічного, 

соціального, правового) і внутрішнього позиціонування об'єкта у 

зовнішньому середовищі, його фінансово-технічного потенціалу, 

що дає змогу варіювати кінцевий результат. У сучасній еко-

номічній літературі немає чіткості у визначенні сутності 

інвестиційної привабливості та системи її оцінки. Так, Глазунов В. І. 

стверджує, що оцінка інвестиційної при вабливості повинна дати 

відповідь на питання про те, куди, коли і скільки ресурсів може 

спрямувати інвестор у процесі здійснення інвестицій. Русак Н.О. і 

Русак В.А. зводять визначення інвестиційної привабливості об'єкта 

в основному до евристичних методів, пов'язаних з ран жуванням 

досліджуваних об'єктів на підставі оцінки спеціалістів [1]. 

Важливою умовою розвитку вітчизняного аграрного сектору 

виступає підвищення рівня інвестиційної привабливості 

сільськогосподарських підприємств. Для інвестора найбільш 

значиме ефективне ведення бізнесу та його розвиток. Оцінка 

інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських 

підприємств дає змогу оцінити конкурентні переваги підприємства 

та визначити його інвестиційну привабливість. Для визначення 

інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських 

підприємств доцільно використовувати методику рейтингової 

оцінки. Як критерії оцінки інвестиційної привабливості 

сільськогосподарської продукції слід відбирати показники, які 

найбільшою мірою відображають мотивацію та інтереси інвесторів, 
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зокрема прибутковість і рентабельність. Більш приваблива для 

інвесторів продукція галузей рослинництва, серед якої не лише 

зернові та олійні культури, значна частка яких експортується, але 

також ягоди, плоди та виноград – цінні продукти харчування, на які 

наявний постійний і зростаючий попит [4,с.53]. 

Приріст інвестицій позитив но впливає на динаміку 

виробництва валової продукції сільського господарства в цілому й 

у розрізі окремих його галузей. Аналізуючи економічну 

ефективність інвестицій в сільське господарство, слід зазначити, 

що в районах, де стабільно відбувається інвестиційний процес, 

господарства демонструють позитивні фінансові результати 

діяльності.  

Вченим апробовано науково-методичний підхід до оцінювання 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств регіонів 

України, в основу якого покладено авторську модель структури 

внутрішніх чинників-симптоматів та взаємодії ієрархічних рівнів 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств. До чинників-

симптоматів інвестиційної привабливості науковці відносять 58 

первинних факторів, як об’єднані у вісім основних груп, які, своєю 

чергою, характеризують: потенційний рівень загальноекономічного 

розвитку регіону; потенціал інвестиційної активності в агросекторі; 

рівень вартості сільськогосподарських підприємств регіону; рівень 

економічної стійкості аграрних компаній регіону; рівень розвитку 

інфраструктури регіону; рівень інвестиційних ризиків тощо [3, c. 83]. 

Особливу увагу здійсненню «економічної» оцінки та досвіду 

стимулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві 

приділяє у своїх працях Т.В. Голобородько. На думку вченого, саме 

розвиток інвестиційних процесів в агросекторі здатен забезпечити 

ринкову трансформацію економіки, що сприятиме входженню до 

міжнародного ринку аграріїв [2, с.188]. 

Головною особливістю інвестиційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств України є їх потреби в 

інвестуванні інфраструктури сільського господарства та соціальної 

сфери, адже сучасна аграрна економіка України є не лише галуззю 

виробництва, але й способом життя сільського населення.  
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Для сталого розвитку аграрного сектору та сільських територій 

регіонів насамперед необхідно створити умови для підвищення 

рівня інвестиційної привабливості окремих регіонів і територій. 

Так, важливим є кардинальне і якісне реформування економіки, 

правоохоронної та судочинної системи, демонополізація та 

детінізація економіки, подолання корупції для забезпечення 

захисту прав власності та припинення аграрного рейдерства; 

забезпечення стабільності та прозорості законодавства, 

оптимальний рівень податкового навантаження; розвиток ринкової 

інфраструктури; державна інвестиційна підтримка фермерства, 

особливо на депресивних сільських територіях. Дуже важливим є 

також удосконалення структури виробництва продукції, 

формування ефективної економічної спеціалізації з урахуванням 

зональних та регіональних особливостей для підвищення 

ефективності використання наявного ресурсного потенціалу, 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та 

поліпшення її якості [5,с.54]. 
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СУТЬ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК  

ОДНОГО ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Система контролінгу — це принципово нова концепція 

інформації і управління, яку можна визначити як обліково-

аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, 

контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і 

стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів 

діяльності підприємства. 

На сьогоднішній день важливим для підприємств-виробників 

залишається створення конкурентоспроможної продукції яка  

принесе їм дохід, а це може відбуватися в основному в умовах 

глобалізації й формування економіки знань, запровадження 

прогресивних інновацій які б охоплювали весь комплекс 

управлінських заходів, в основу яких покладено систему 

контролінгу. 

Основною невирішеною проблемою на сьогоднішній день 

залишається та, що відсутній єдиний концептуальний підхід щодо 

визначення складових системи контролінгу інноваційної діяльності 

підприємства, процесів його впровадження та функціонування. 

Вдосконалення інноваційного процесу вимагає застосування 

комплексного системного підходу, мета якого полягає у розгляді 

інноваційної діяльності як самостійної системи, кінцева ціль якої – 

забезпечення довгострокового функціонування суб`єкта 

господарювання, його фінансової міцності та стійкості в ринкових 

умовах. Для цього необхідна розробка економічного механізму 

контролінгу, що сприятиме підвищенню ефективності 
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інноваційних процесів і створенню конкурентоспроможної 

інноваційної продукції.  

Як відомо, інновація, від англійського "innovation", - це нове 

науково-технічне досягнення, нововведення як результат 

впровадження нового продукту. Більшість прогресивних 

нововведень знаходять реальне втілення у створенні наукоємної і 

конкурентоспроможної продукції, що є одним з важливих 

результатів інноваційної діяльності.  

Ми погоджуємося з Нестеров В.Н., який вважає що:  

«Необхідною умовою досягнення високої ефективності, як відомо, 

є оцінка величини витрачених коштів та отриманих результатів. 

Тому і виникає необхідність створення обоснованої системи 

управління  витратами, яка повинна базуватися на взаємозв`язку 

всіх функцій управління та охоплювати всі стадії інноваційного 

циклу у всіх задіяних в цьому підрозділах» [1, ст. 158].  

Серед пріоритетних напрямків управління інноваційними 

проектами, що сприяють розвитку підприємства, можна назвати 

кілька підходів. Принципи системного підходу в керуванні 

проектами, побудова системи пізнавальних моделей управління 

проектами, концентрична модель оточення проектів і 

закономірності розвитку цивілізації, особливості побудови 

структури конкурентоспроможного підприємства в умовах 

економіки знань, системна модель керування розвитком 

економічних систем [2, ст.79].  

На нашу думку при розгляді інноваційного процесу потрібно 

також враховувати такі компоненти як наука, технологія, економіка 

і освіта.  

Для оперативного контролінгу головною метою є створення 

системи управління, яка ефективно допомагає досягати поточні 

плани підприємства, а також оптимізує співвідношення «витрати - 

прибуток». Основною відмінністю залишається орієнтир 

оперативного контролінгу на короткострокові цілі, а стратегічного 

– на довгострокові, й також ступінь невизначеності – в 

стратегічному контролінгу він значно вищий. Однак взаємозв`язок 

між оперативним та стратегічним плануванням саме інноваційної 
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діяльності достатньо виражений [3, ст.295].  

Служба контролінгу самостійно розробляє план реалізації 

інноваційного проекту. Ця функція покладена на керівника 

проекту. Проте методики і інструменти планування повинні бути 

розроблені і представлені проектній групі спеціалістами служби 

контролінгу - контролерами. Розробка формулярів для планування і 

контролю проекту також відноситься до функцій контролерів. 

Отже, контролінг є невід’ємною частиною створення 

конкурентоспроможної продукції в ринковому середовищі; 

контролінг як показує світовий досвід є стратегічним інструментом 

в інноваційних процесах створення нової продукції, який дозволяє 

скоротити інноваційний цикл, витрати розробки і виробництва, 

найважливіший стратегічний інструмент антикризового 

управління; найбільш складна система контролінгу пов'язана з 

пошуком і обґрунтуванням вибору варіанта виробничих і 

фінансових інвестицій. Її практичне використання в цих умовах 

можливо тоді, коли економічне становище підприємств 

стабілізується, а ринкові інструменти господарювання стануть 

функціонувати в повній мірі.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОГРАМ 

 

Важливою умовою підвищення ефективності інвестиційної 

діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах 

господарювання є прийняття рішення щодо доцільності вкладення 

інвестиційних коштів, що базуються на їхньому обґрунтуванні з 

використанням економіко-математичних моделей та застосуванні 

сучасних методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів. 

Дослідження теми з оцінювання ефективності інвестиційних 

проектів започаткували зарубіжні та українські вчені [1].  

Розроблення інвестиційних проектів здійснюється в умовах 

невизначеності. Це насамперед пов’язано з недосить повною 

інформацією, на основі якої розробляється інвестиційний проєкт. 

Ця проблема частково усувається у подальшій роботі над проєктом 

шляхом отримання додаткової інформації та внесення змін у 

розроблену інвестиційну документацію. Тому поки інвестиційні 

розрахунки здійснюються в умовах невизначеності, існує 

вірогідність настання несприятливих ситуацій, які можуть 

призвести до зниження ефективності проєкту або до виникнення 

додаткових витрат.  

Розглянемо інвестиційні проєкти на прикладі 

енергопостачального підприємства ―Львівобленергоˮ. 

Львівобленерго (Приватне акціонерне товариство 

―Львівобленергоˮ, ПрАТ ―Львівобленергоˮ) – компанія, що 

здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

споживачам Львівської області та передачу електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами. ПрАТ 

―Львівобленергоˮ у 2020 р. здійснювало діяльність з розподілу та 
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постачання електроенергії відповідно до затверджених 

постановами НКРЕКП Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності. Продаж електроенергії споживачам є 

основним видом діяльності Товариства. ПрАТ ―Львівобленерго‖ за 

9 місяців у 2020р. власним споживачам реалізувало 2 937 681,8 тис. 

кВт*год. електроенергії на суму 2 368 682,0 тис. грн. (з ПДВ).  

Інвестиційна програма підприємства:  

 розробка програм (мобільних додатків) для введення показів 

лічильника;  

 встановлення систем охоронної сигналізації на енергооб’єктах 

ПрАТ ―Львівобленерго‖;  

• ввести нові трансформаторні потужності для підвищення 

надійності електропостачання споживачів та забезпечення 

щорічного приросту споживання електроенергії;  

• підвищити надійність та пропускну здатність електромереж 

(замінити зношені кабельні лінії на нові);  

• заміна старих лічильників на нові;  

• капітальний ремонт електромереж;  

• винесення ліній електропередач з територій шкіл, дитсадків і 

лікарень.  

Напрям з інвестицій на 2021 рік [2]:  

 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних 

мереж та обладнання – 293 497,57 тис.грн (54,51% загального 

обсягу);  

 Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії – 

103 790,70 тис.грн (19,28%);  

 Впровадження та розвиток автоматизованих систем 

диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) – 58 482,07 

тис.грн (10,86%);  

 Впровадження та розвиток інформаційних технологій – 6 

199,92 тис.грн (1,15%);  

 Впровадження та розвиток систем зв’язку – 38 171,21 тис.грн 

(7,09%); 

 Модернізація та закупівля колісної техніки – 34 829,95 тис.грн 

(6,47%).  
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Для оцінки ефективності грошових проєктів застосовується 

метод дисконтування грошових проєктів. Цей метод отримав на 

Заході широке розповсюдження, оскільки з його допомогою можна 

врахувати майбутні перспективи розвитку. В загальному вигляді 

грошовий потік дорівнює сумі чистого доходу й амортизації за 

вирахуванням приросту чистого оборотного капіталу і капітальних 

вкладень. Цей метод використовується в тих випадках, коли 

очікується, що майбутні рівні грошових потоків істотно 

відрізнятимуться від поточних та, коли компанія є крупним 

багатофункціональним комерційним об’єктом.  

Подальшими напрямами наукових розробок з питання аналізу й 

оцінки ефективності інвестиційних проєктів повинні бути такі 

методи планування проєктів, які мали б взаємозв’язок з поточною 

виробничою діяльністю підприємства. У них повинен 

відображатися облік позитивного і негативного досвіду 

підприємства під час реалізації управлінських фінансових рішень.  
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СУТНІСТЬ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ   

 

Проблеми підвищення ефективності використання транзитного 

потенціалу, його роль і значення у процесі формування 

транспортно-логістичних систем різного рівня у контексті сталого 

розвитку постійно цікавлять науковців і фахівців-практиків. Але, 

незважаючи на пильну увагу до окресленої проблеми з боку 

вчених, актуальним залишається проведення наукових досліджень 

у напрямі уточнення категоріально-понятійного апарату з 

використання та підвищення рівня транзитного потенціалу регіону 

в системі зовнішньоекономічної діяльності. Це, у першу чергу, 

обумовлено тим, що до цього часу не існує єдиного розуміння цієї 

дефініції. І, по-друге, науковці, як правило, розглядають лише 

сутність поняття і не враховують специфіку регіональної складової. 

Транзитний потенціал як економічна категорія, що характеризує 

здатність і сукупність можливостей країни у реальних умовах 

здійснювати міжнародні перевезення своєю територією, набув 

широкого застосування у сучасній науковій літературі. Разом з тим 

наукові розробки мають в основному прикладний характер і 

базуються виключно на традиційних підходах до визначення 

поняття «потенціал» як дефініції з урахуванням тих чи інших 

особливостей, пов’язаних з транзитом.  

Наукові підходи до формулювання поняття «транзитний 

потенціал» можна умовно систематизувати за такими групами: 

найважливіша характеристика стану транспортної системи; 

сукупність ресурсів (економічних, організаційних, техніко-
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технологічних, кадрових тощо); можливості (наявні й потенційні); 

наявність чинників виробництва; потенціальні можливості наявних 

і додатково створюваних об’єктів і засобів виробничої, 

інституціональної та інформаційної інфраструктур; забезпеченість 

транспорту основними видами ресурсів; здатність надавати 

необхідну кількість транспортних послуг; можливість держави 

здійснювати транзит вантажів і супутні транзитні послуги; 

потужність транспортної системи; спроможність забезпечувати 

високий рівень пропускної здатності транзитних потоків вантажів; 

спроможність транспортної системи; забезпечення безперебійного 

транспортування через територію транзиту вантажів; сукупність 

можливостей і ресурсів країни для безперебійного транспортування 

транзитних вантажів; єдність економічного простору й 

динамічного розвитку національної економіки. 

Дискусійним питанням серед науковців є ототожнення 

транзитного та експортного потенціалу регіону. Так, Л. Кириченко 

називає транзитний потенціал ще й експортним. А. Новикова, 

досліджуючи експортний потенціал транспортних послуг, у його 

складі виділяє два основні блоки: транзитний потенціал країни та 

експорт послуг вітчизняних транспортних компаній. Деякі автори 

(О. Чернега, В. Білозубенко, А.  Расторгуєв), аналізуючи 

транзитний потенціал і акцентуючи увагу на його зв’язку з 

транспортним потенціалом, часто поєднують їх.  

На підставі узагальнення існуючих наукових розробок з 

понятійного апарату, аналізу його відповідності сучасним умовам 

регіонального розвитку та результатів власних досліджень [1-3] 

надано авторський підхід до визначення сутності та змісту терміна 

«транзитний потенціал регіону», під яким розуміється сукупність 

просторових ресурсів регіону в цілому й транспорту, зокрема, що 

розглядаються як елементи єдиної системи, котра може 

забезпечити проходження територією потужних транзитних 

потоків, а взаємні зв’язки між елементами цієї системи 

зумовлюють синергетичний ефект і виступають як механізм 

забезпечення економічного зростання й територіального розвитку. 
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У подальших наукових дослідженнях планується визначити 

сутність і зміст терміна «транспортно-логістична система 

економічного району» з урахуванням особливостей його розвитку. 
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НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Глобалізація світової економіки наприкінці минулого століття 

дозволила сформувати стабільні тренди зростання обсягів 

міжнародної торгівлі в цілому та торгівлі сільськогосподарськими 

продуктами зокрема. Враховуючи наявні тенденції світової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та українські реалії, нами 

прогнозовано потенційні обсяги експорту вітчизняної 

сільгосппродукції на світові ринки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Тенденції та прогноз обсягів експорту сільськогосподарської 

продукції України (1-14 групи) на світові ринки, млрд дол. США 

Показники 

Фактичні значення показників по 

окремих роках періоду 1996–

2020 рр. 

Прогнозні 

значення 

показникі

в  

у 2025 р. 
1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Експорт с.-г. 

продукції, всього 
1,45 0,73 2,43 4,75 8,79 13,08 19,70 

Експорт с.-г. продукції України до країн: 

Європейського 

Союзу 
0,22 0,15 0,51 0,97 2,60 3,68 6,49 

Азії 0,12 0,11 0,78 1,91 4,06 6,26 8,84 

Африки 0,03 0,03 0,32 0,89 1,63 2,50 3,51 

Інші регіони 1,08 0,44 0,83 0,98 0,50 0,64 0,86 

Джерело: прогнозні розрахунки автора за даними СОТ [1], Державної 

служби статистики України [2] та ФАО [3]. 
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Таке прогнозоване збільшення обсягів експорту вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на світові ринки вимагає 

проведення цілого комплексу заходів щодо його забезпечення. 

На сьогодні основний обсяг експортних товарних потоків у 

сільському господарстві України генерується великими 

підприємствами або інтегрованими формуваннями, у тому числі 

створеними шляхом інтеграції підприємств, що здійснюють 

сільськогосподарську та споріднені види діяльності. Ці 

господарюючі суб’єкти функціонують на інноваційних засадах, 

здатні здійснювати операції по усьому виробничому ланцюжку 

«виробництво – розподіл – реалізація сільськогосподарської 

продукції», оскільки спроможні акумулювати значні фінансові та 

інші ресурси. Великотоварне виробництво та інтеграція дозволяють 

нарощувати партії поставок продуктів на зовнішні ринки, що сприяє 

оптимізації логістики та зниженню витрат на її здійснення. Сукупно 

це уможливлює використання ефекту масштабу, формує 

конкурентні переваги за ціною і «ефектом досвіду», сприяє 

повномірному запобіганню різноманітним ризикам. Сільське 

господарство є сукупністю різних, доволі неоднорідних галузей і 

видів діяльності. З одного боку це ускладнює формування єдиної 

політики, тоді як з іншого – може забезпечувати вагомі 

компліментарні ефекти, коли вихід на світовий, регіональні або 

ринки окремих країн одного виду продукту забезпечує додаткові 

іміджові, рекламні, логістичні, організаційні, фінансово-економічні 

та інші переваги для експансії інших, передусім пов’язаних, 

продуктів. Забезпечення компліментарності – один із напрямів 

формування високого рівня експорту вітчизняної 

сільськогосподарської продукції.  

Нині у світі з’являються ринкові сегменти з продажу бджіл, 

джмелів, сонечок, кліщів, равликів, равликової ікри, трюфеля, 

продукції бджільництва (пилок, нектар, молочко, прополіс) тощо. 

При незначних обсягах обороту в натуральному еквіваленті у 

вартісних показниках вони можуть бути досить дорогими. 

Зважаючи, що українські товаровиробники вже мають певний 

досвід [4] щодо створення відповідних нетрадиційних ринкових 
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ніш, звідси поширення такого досвіду має стати ще одним 

напрямом стимулювання експорту сільськогосподарської продукції. 

До напрямів стимулювання експорту вітчизняної 

сільськогосподарської продукції доцільно віднести й ті, що 

зумовлюються внутрішньоструктурними трансформаціями 

вітчизняного сільського господарства, передусім, пов’язаними з 

розвитком виробництва органічної продукції. За оцінками 

Eurostat [5] ринок органічної продукції неупинно зростатиме в 

найближчій перспективі.  

Світові ринки сільськогосподарської продукції характеризуються 

нестабільністю цін на продукцію, нетиповістю цінових трендів та їх 

невідповідністю ціновим трендам на інших ринках. Тому важливим 

напрямом стимулювання експорту такої продукції мають стати 

кон’юнктуро спрямовані формування та реалізація стратегії 

ринкового позиціонування та просування товарів.  
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МАРКЕТИНГОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ 

ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ 

 

Реалізація диверсифікаційних процесів в умовах глобалізації є 

актуальним напрямом сучасних досліджень. В широкому сенсі 

поняття диверсифікації використовується в наукових дослідженнях 

та практиці маркетингу для опису різних процесів, що ведуть до 

поглиблення діяльності та розширення її видів. 

Серед зарубіжних дослідників аналізом диверсифікації 

економічної діяльності підприємств займалися І. Ансофф,  

А. Томпсон, А. Стрікленд та інші. Останніми роками з’явилася 

низка наукових праць вітчизняних вчених з питань маркетингового 

управління підприємствами при виході на зовнішні ринки. Це, 

зокрема, роботи В. Войчака, В. Герасимчука, Г. Дмитренка, 

Є. Панченко, О. Ковінько, З. Шершньової. 

На нашу думку, одним з найбільш вдалих визначень поняття 

диверсифікації є розгляд його «як процесу розвитку діяльності 

підприємства, пов’язаного зі збільшенням діапазону видів та 

проникненням в нові сфери діяльності, освоєнням нових 

виробництв, розширенням асортименту товару, що включає не 

лише диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 

підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з основними 

видами діяльності фірми» [1, с. 7]. 

Тобто загалом диверсифікацію слід розглядати відповідно до 

реалій економічного розвитку, оскільки маркетингова стратегія 

підприємства передбачає процес виходу на нові зовнішні ринки з 

метою створення для них нових пропозицій. 

В сучасних умовах для досягнення ефективної маркетингової 
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діяльності підприємствам більш доцільно зосереджувати свою 

увагу на маркетингових стратегіях, що дадуть змогу досягти більш 

високого рівня господарювання, а також фінансової стійкості та 

платоспроможності, тобто забезпечать ефективне функціонування 

в конкурентному середовищі. Поряд з основними стратегіями, що 

визнані світовою практикою, такими як експорт, спільні 

підприємства та прямі інвестиції, однією з домінуючих базових 

стратегій зовнішнього розвитку підприємства є стратегія 

диверсифікації міжнародного маркетингу як технологія 

різностороннього розвитку, що, в свою чергу, полегшить вихід на 

зовнішні ринки та забезпечить зниження ризику. 

В сучасних умовах господарювання можна виділити цілу низку 

причин на користь вибору маркетингової стратегії диверсифікації  

це і не повне використання ресурсів, зниження рівня прибутку від 

основного виду діяльності, спад попиту на продукцію 

підприємства, можливість створення нових робочих місць та 

зростання конкуренції.  

Більш того, для розвитку сучасного бізнес-середовища часто 

характерною є така ситуація, коли, з одного боку, підприємства 

стають власниками значних за обсягом інвестиційних та 

фінансових ресурсів, а з іншого боку, суб’єкти господарювання 

інших сфер діяльності функціонують в умовах гострого дефіциту 

інвестицій, сучасних технологій і потребують глибокої 

модернізації [2]. Саме на подолання цієї суперечності направлена 

реалізація стратегії диверсифікації на зовнішньому ринку. 

Успішне впровадження стратегії маркетингової диверсифікації 

при виході на зовнішні ринки дає підприємству такі стратегічні 

переваги: по-перше, це досягнення синергетичного ефекту, що 

виражається в оптимізації витрат, ефективному розподілі праці, 

збільшенні частки ринку, однак синергія може бути відсутня за 

певних умов; по-друге, це зниження фінансових ризиків та 

стабілізація / ріст доходів, і остання, але не менш значима перевага 

– це технологічне зростання за рахунок впровадження нових 

технологій, проникнення технологій тощо [3]. 

Проте, поряд з позитивними сторонами, маркетингова стратегія 
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диверсифікації має і негативні сторони. Однією з них є можливе 

збільшення витрат на управління з одночасним зниженням його 

ефективності, що є наслідком складності новостворених 

організаційних структур типу холдингу, а також проблеми, 

пов’язані зі зростаючою нестабільністю зовнішнього оточення, так 

як розвиток однієї сфери може негативно відобразитись на 

результатах інших. 

Таким чином, вважаємо, що реалізація маркетингової стратегії 

міжнародної диверсифікації щодо виходу підприємств на зарубіжні 

ринки є доцільною і має беззаперечні переваги, проте слід 

враховувати потенційні проблеми для оптимізації діяльності 

підприємства. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 

В умовах ринкової економіки діяльність та стан інфраструктури 

сільськогосподарських підприємств залежить від ефективності їх 

інвестиційної діяльності. Інвестиції є ключовим елементом 

ринкової економіки, що дозволяє господарюючим суб’єктам 

нарощувати виробничі потужності та обсяги виробництва [1]. 

В Україні аграрна інфраструктура почала активно розвиватись в 

останнє десятиріччя. Але бізнес вже повною мірою оцінив роль та 

високу ефективність логістики, відповідно, на часі розробка 

наукових засад, методів, моделей для планування, контролю й 

управління процесами, що виникають у забезпеченні аграрних 

підприємств сировиною та матеріалами, організації виробничого 

процесу, доведення аграрної продукції до споживача тощо [2]. 

Недосконалість інфраструктурного забезпечення в аграрному 

секторі спричиняє значні втрати сільськогосподарської продукції. 

Зокрема, під час виробництва картоплі й плодоовочевої продукції 

втрати становлять 40–50 % загального обсягу, у цукробуряковому 

виробництві – понад 30 %, молочному – близько 20 % і м’ясному – 

15 % [3]. Технічні втрати зерна через неефективну логістику 

агропромислового комплексу України (перевезення, зберігання) 

досягають 15 % від річного врожаю [4]. Водночас втрати зерна в 

країнах Європи та в США становлять усього 1–2 % [5]. При 

вирощуванні олійних культур, за оцінками експертів, тільки від 

незадовільного стану техніко-технологічної бази 
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сільгосппідприємства щорічно втрачають до 10–15 % від врожаю 

[6, с. 21]. Наведені цифри свідчать про нагальну потребу 

досконалого вивчення можливостей оновлення інфраструктури та 

залучення інвестицій для реалізації цього завдання підприємствами 

аграрного сектора України. 

Підвищення рівня диверсифікованості сільськогосподарського 

виробництва та ускладнення економічних відносин в 

агропромисловому ланцюзі вимагають урізноманітнення форм і 

джерел інвестиційного забезпечення потреб суб’єктів аграрного 

бізнесу. Найбільш адекватними реальним потребам та техніко-

технологічному рівню інфраструктури аграрного сектору є такі 

джерела інвестиційного забезпечення, як: кредитна кооперація, 

іпотечні кредити, банківські кредити та державні дотації, лізингові 

схеми, іноземні інвестиції, кошти громадян [8].  

В умовах ринкової економіки діяльність сільськогосподарських 

підприємств залежить від ефективності їх інвестиційної діяльності. 

Інвестиції є ключовим елементом ринкової економіки, що дозволяє 

господарюючим суб’єктам нарощувати виробничі потужності 

інфраструктури та обсяги виробництва. Проте, зважаючи на стан 

інвестиційної діяльності в сільському господарстві, вони, на даний 

час, не є повноцінним рушієм розвитку економічних процесів. 

Підтримка держави в інвестиційних процесах дуже обмежена і має 

ситуаційний характер, рішення щодо обсягів, джерел залученння 

інвестицій та їх використання приймається на рівні підприємств і 

зумовлює потребу в ефективному менеджменті [7]. 

Питання інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури 

аграрного сектору, як окремого напряму в аграрній економіці, є, на 

наш погляд, цікавим і перспективним як для практиків, так і для 

науковців. Цьому сприяє вже існуюча теоретико-методологічна 

база, що сформувалась на досвіді вітчизняних і закордонних 

компаній. Крім того, в Україні склались необхідні чинники 

успішного розвитку аграрної інфраструктури, а економічні 

стосунки між підприємствами забезпечувального, виробничого та 

переробного секторів сягнули необхідного, загальноприйнятого у 

цивілізованому світі, рівня. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Інноваційна діяльність розглядається сьогодні як одна з умов 

модернізації національного господарства, як необхідний атрибут 

ринкових економічних відносин. Крім того, інноваційна діяльність 

є однією з найважливіших складових процесу забезпечення 

успішного функціонування підприємства. У зв’язку з цим нові 

економічні умови вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, 

підвищення уваги до ефективної організації досліджень та 

розробок, організації нововведень на всіх стадіях життєвого циклу 

продукції, зниження інноваційних ризиків, стратегічного 

управління в діяльності кожного підприємства.  

У статті 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інноваційна діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної 

діяльності», що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу [1]. 

Інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією наукових 

досліджень і розробок, винаходів і відкриттів у новий продукт або 

новий технологічний процес, які впроваджуються у виробничий 

процес, або в новий підхід до соціальних послуг. Інноваційна 

діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових, 

технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, 

які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ», 

тобто повністю готової до реалізації на ринку. Серцевиною 

інноваційної діяльності на підприємстві є освоєння 

(комерціалізація) нових видів продукції або методів її виробництва, 

доставки і реалізації.  

Інноваційна діяльність у повному обсязі має комплексний, 
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системний характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, 

ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, 

інженерно-технічну діяльність, яка об'єднує винахідництво, 

раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних 

об'єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює 

прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації 

інноваційних процесів. Особливість інноваційної діяльності як 

одного з різновидів підприємницької діяльності полягає в тому, що 

вона є діяльністю підвищеного ризику порівняно зі звичайним 

підприємництвом. Такий ризик обумовлений новизною, творчим 

характером науково-технічної роботи, можливістю отримання як 

позитивного, так і негативного результату.  

Як самостійний вид діяльності інноваційна діяльність має такі 

особливості [2]:  

1) у ході реалізації інновацій відбувається зміна об’єкта 

управління: змінюється специфіка продукту, предмети праці, 

технологія;  

2) управління інноваційною діяльністю, на відміну від 

традиційного управління підприємством, характеризується 

високою нестабільністю і мінливістю всіх елементів системи 

управління і високим ризиком;  

3) управління інноваціями нерідко мотивується зовнішніми 

економічними факторами. При цьому досить часто інноваційні 

проекти мають іміджеву або соціальну спрямованість. Традиційні 

фінансові підходи обґрунтування економічної ефективності 

інноваційних рішень не завжди адекватно враховують вплив 

інновацій на внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, 

недооцінюється позитивний ефект інновацій;  

4) управління інноваціями припускає не тільки організаційно-

технічні аспекти, але і координацію діяльності. Інноваційна 

діяльність підприємства припускає цілий комплекс заходів, 

об’єднаних в один логічний ланцюг. Кожна ланка цього ланцюга, 

кожна стадія цієї діяльності підлягають своїй логіці розвитку, 

мають свої закономірності і свій зміст. Поєднуючись, наукові 

пошуки, дослідно-конструкторські і технологічні розробки, 
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інвестиційно-фінансові, комерційні і виробничі заходи підлягають 

одній головній меті – створенню нововведення. Таким чином, до 

інноваційної діяльності відноситься вся діяльність підприємства у 

рамках інноваційного процесу, а також маркетингові дослідження 

ринків збуту і пошук нових споживачів, інформаційне 

забезпечення можливого конкурентного середовища і споживчих 

властивостей товарів конкуруючих фірм, пошуки новаторських 

ідей і рішень; партнерів із впровадження і фінансування 

інноваційного проекту. 

Реалізації інноваційної діяльності підприємств у значній мірі 

сприяє інноваційна політика держави, що насамперед базується на 

створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також 

формуванні дієвих структур для її реалізації і налагодження 

ефективного механізму взаємодії між ними, тобто формування 

сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної 

діяльності та розвитку підприємництва в інноваційній сфері.  

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

значення інноваційної діяльності для економіки підприємства є 

досить важливим, оскільки вона розглядається як чинник 

конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність 

використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптивності 

підприємства до умов зовнішнього середовища, розширює 

можливості підприємства щодо виходу на нові ринки продукції, 

створює умови для довгострокової стабільності.  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Коммуникационный процесс - это процесс передачи 

информации от одного человека к другому или между группами 

людей по разным каналам и при помощи различных 

коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.). Этот 

процесс может приобретать различные формы в зависимости от 

числа участников, целей участвующих сторон, используемых 

каналов, средств, стратегий и пр. Отсюда и большое количество 

моделей коммуникации, представленных в научной и учебной 

литературе. Каждая из моделей по-своему отражает структуру, 

элементы и динамику процесса коммуникации. Рассмотрим 

некоторые модели, наиболее важные с точки зрения изучения 

процесса коммуникации.  

В модели Аристотеля выделяются три основных элемента 

коммуникации: оратор - речь - слушатель. Эти элементы, хотя и в 

измененном виде, воспроизводятся и в последующих моделях 

коммуникации. Греческая традиция искусства риторики была 

продолжена в Средневековье и оставалась практически неизменной 

вплоть до XX в. Только с развитием массовых коммуникаций через 

радио, кино, телевидение и под влиянием потребности в 

совершенствовании методов пропаганды классическая модель 

претерпела изменения. 
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В модели Лассуэлла раскрывается по мере ответа на 

последовательно возникающие вопросы: кто? сообщает что? по 

какому каналу? кому? с каким эффектом? В 1968 г. Лассуэлл 

предложил более подробную версию своей модели коммуникации. 

Она также предполагает изучение процесса коммуникации с 

помощью ответов на следующие вопросы: кто? с каким 

намерением? в какой ситуации? с какими ресурсами? используя 

какую стратегию? оказывает влияние на какую аудиторию? с каким 

результатом?  

Модель Шеннона - Уивера основана на аналогии с телефонной 

связью. В данной модели: источник - это тот, кто делает звонок 

(передает сообщение); сообщение - передаваемая информация; 

телефонный передатчик - кодирующее устройство, преобразующее 

звуковые волны в электрические импульсы; телефонный провод - 

канал; телефонный приемник (второй аппарат) - декодер, 

осуществляющий обратное преобразование электрических 

импульсов в звуковые волны; приемник - человек, которому 

адресовано сообщение. При этом разговор может сопровождаться 

постоянными помехами (шумами), возникающими на линии связи; 

частотный диапазон канала может быть ограниченным, а абоненты 

могут плохо понимать язык друг друга. Ясно, что в этой ситуации 

они пытаются максимизировать количество информации, 

передаваемой по линии связи. По Шеннону, преодоление шумов 

может быть достигнуто путем использования избыточности 

сигналов. 

Понятие избыточности - повторения элементов сообщения для 

предотвращения коммуникативной неудачи - чаще всего 

демонстрируют на примере естественных человеческих языков. 

Согласно Шеннону, избыточность в технике коммуникации 

достигается либо многократным повторением одного и того же 

сигнала (информации), либо его дублированием с использованием 

других каналов связи.  

В модели де Флера учтен основной недостаток линейной модели 

Шеннона - Уивера - отсутствие обратной связи. Он замыкает 

цепочку следования информации от источника до получателя 
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петлей обратной связи, повторяющей весь путь в обратном 

направлении, включая трансформацию значения под воздействием 

«шума». Обратная связь дает коммуникатору возможность лучше 

приспособить свое сообщение к коммуникационному каналу для 

повышения эффективности передачи информации и увеличения 

вероятности соответствия между отправленным и принятым 

значениями. 

Циркулярная модель коммуникации: в этой модели отражена 

реакция коммуниканта на сообщение источника в виде обратной 

связи. Именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним 

процессом (диалогом), позволяя каждой из сторон корректировать 

свои действия и цели. Циркулярная (циклическая) модель 

коммуникации была предложена в работах У. Шрамма и Ч. Осгуда.  

Двухканальная модель речевой коммуникации. Отечественный 

психолог В.П.Морозов предложил оригинальную модель, в 

которой коммуникация представлена как двухканальная система, 

но не в технологическом, а в психологическом смысле. Однако, 

имея в виду сложную вербально-невербальную природу системы 

речевой коммуникации и ряд принципиальных отличий 

невербальной коммуникации от собственно речевой, Морозов 

представляет коммуникацию как двухканальный процесс, 

состоящий из вербального, собственно речевого лингвистического 

и невербального экстралингвистического каналов. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НІШЕВОЇ АГРАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЙОГО 

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Аграрний сектор економіки відіграє винятково важливу роль у 

господарському житті України. За останні роки валютні 

надходження від реалізації експортованої продукції 

сільськогосподарського походження становили до 35-40% від 

загального їх обсягу. Але потенціал експорту такої продукції ще 

далеко не вичерпаний, що обумовлює актуальність наукових 

досліджень можливостей його нарощування та практичної 

реалізації. На особливу увагу заслуговують питання експорту 

сільськогосподарської продукції та продукції її переробки, що 

мають нішевий характер, оскільки експортний потенціал тут є ще 

більший, ніж в цілому по аграрній  продукції. 

Нішева аграрна економіка – це новий напрямок економічного 

розвитку переважно дрібних сільськогосподарських виробників, 

хоча за останні роки і великі аграрні підприємства, навіть типу 

агрохолдингів, займаються пошуком можливості диверсифікувати 

свою господарську діяльність за рахунок розвитку окремих 

нішевих напрямів, що обумовлено різкими змінами кліматичної 

ситуації і пов’язаним із цим значним потеплінням. 

До нішевих відносяться продукти з високою питомою часткою 

нематеріальної (інтелектуальної) складової в доданій вартості і в 

ціні реалізації, такі як сир, вино (взагалі алкогольні напої), м'ясні 

незвичні спеціалітети. Нішеві культури здебільшого досить 

трудомісткі та ресурсовитратні у вирощуванні і їх виробництво 

досить складно або взагалі неможливо механізувати і 

масштабувати. Характерними рисами нішевої аграрної продукції є 

малорозвиненість конкретного ринку, перевищення попиту над 
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пропозицією, низька конкуренція у секторі виробництва продукції 

вирощування даної культури,  високі закупівельні ціни та високий 

рівень доходності. Вони споживаються не масовим споживачем, 

тому відповідно мають обмежений попит, але при цьому - дуже 

низьку цінову еластичність попиту. Тобто, ціна на нішеві продукти 

може значно перевищувати ціну на, так звані традиційні і часто 

визначається нематеріальними якісними характеристиками, такими 

як: смак, корисність, безпечність тощо. Привабливою рисою 

нішевих сільськогосподарських культур є їх висока питома 

прибутковість, що означає, що розвиток нішевого рослинництва не 

вимагає значних площ. Але при цьому досягається високий рівень 

прибутку на одиницю використовуваної площі.  

Але культура споживання нішевої продукції в Україні є 

надзвичайно низька, оскільки така продукція не властива нашому 

регіону і люди просто до неї не звикли. Наскільки цінним 

продуктом харчування є спаржа, настільки мало про неї знають. 

Тому переважна її кількість експортується. Аналогічна ситуація, 

наприклад, із шафраном – він експортується практично весь.  

Потенційні споживачі часто не знають нічого ані про якусь культур 

чи продукцію її вирощування, або не знають навіть як її споживати 

і в чому полягає її корисність для здоров’я. Брак культури 

споживання нішевої продукції в Україні є одним із чинників того, 

що наразі продукція вирощування  нішевих культур та нішевих 

тварин переважно формує експортний потенціал, який, як не 

шкода, нормально не формується через труднощі із утворенням 

крупних торгових партій на збут за кордоном. 

Другим важливим чинником того, що нішева продукція 

українських виробників виробляється головним чином на експорт, 

є відсутність в країні її переробки як способу доведення її до 

кондиції, що відповідає потребам кінцевого споживача. Наразі 

лише, ягідна ніша аграрного сектору економіки України вже 

показує певну ступінь організації переробного ринку, що значно 

підвищує нашу конкурентну позицію на зовнішніх ринках і вселяє 

надію на розширення внутрішнього ринку такої продукції.. 

Третім обмежуючим чинником у розвитку експортного 
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потенціалу нішевої аграрної продукції є також незначні розміри 

цього напряму сільського господарства та переробки його 

продукції, що також негативно позначається на можливості 

формування потрібних обсягів торгових партій для нормального їх 

експорту. Так ситуація має місце внаслідок відсутності кооперації у 

сфері виробництва та реалізації нішевої продукції, брак 

необхідного досвіду, відсутності потрібного інформативного та 

консультативного забезпечення.  Виявлені причини і становлять 

основні напрями покращення ситуації у даному секторі 

виробництва. Але найбільш вагомим чинником можливої 

інтенсифікації розвитку нішевого сільського господарства могла б 

стати реальна державна підтримка у формі підвищення рівня 

доступності виробників нішевої продукції до кредитних коштів, 

налагодження інформаційно-консультативного забезпечення, 

створення умов для розвитку відповідної кооперації. 
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