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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної кризи сільське

господарство відіграє важливу економічну
та соціальну роль в розвитку держави. Цей
сектор є чи не єдиною галуззю, яка в склад�
них умовах здатна нарощувати обсяги ви�
робництва. Тут виробляється більше 8% ва�
лового внутрішнього продукту, зайнято
близько 6% зайнятого населення. За ос�
танні декілька років, частка експорту про�
дукції сільського господарства постійно
зростала, і на кінець 2013 р. склала більше
25%. Слід відзначити, що надходження ва�
лютних ресурсів від продажу продукції на
світовому ринку, є найвищим серед всіх га�
лузей економіки країни.

Незважаючи на зростання обсягів вироб�
ництва, сільськогосподарські товаровиробни�

УДК 631.153.3

Р. П. Любар,
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

R. Lyubar,
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MAIN AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FARMS UKRAINE

У статті розглянуто основні проблеми розвитку фермерських господарств в сучасних умовах. Досліджено стан
та місце фермерів в економіці країни, їх вплив на розвиток сільських територій. Запропоновано основні напрями
подальшого ефективного розвитку. Встановлено перспективність подальшого розвитку фермерських господарств
через концепцію сталого розвитку.

In the article the basic problems of farmers in modern conditions. The state and local farmers in the economy, their
impact on rural development. The basic directions of the further intensive development. Established prospects of further
development of farms through the concept of sustainable development.

Ключові слова: фермерські господарства, ефективність, концентрація, кооперація, ста8
лий розвиток.

Key words: farms, efficiency, concentration, cooperation, sustainable development.

ки, зокрема фермерські господарства функ�
ціонують нижче свого потенціалу, що свідчить
про значну кількість проблем в їх розвитку.
Ефективне функціонування фермерських гос�
подарств забезпечить зниження соціальної на�
пруги в сільській місцевості, збільшить надход�
ження до місцевих бюджетів, покращить со�
ціальну інфраструктуру. Саме тому, питання
підвищення ефективності функціонування та
сталого розвитку фермерських господарств на
перспективу вимагає більш глибоких наукових
досліджень.

Основними проблемами, які стримують
інтенсивний розвиток фермерських госпо�
дарств, є недостатнє забезпечення фінансови�
ми ресурсами, слабке технічне забезпечення,
низький рівень концентрації виробництва,
інтеграції та кооперування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами сталого розвитку сільського
господарства та фермерських господарств зок�
рема, досліджували такі вітчизняні вчені, як:
Б.М. Данилишин, С.І. Дем'яненко, С. І. Дорогун�
цов, С.Л. Дусановський, М.І. Кісіль, А.М. Мі�
рошниченко, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук,
В. М. Трегобчук, М.М. Федоров, В.В. Юрчишин
та інші вчені.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є дослідження основних про�
блем фермерських господарств та розробка
шляхів для підвищення ефективності їх функ�
ціонування в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Зростання значення сільського господар�
ства в економіці країни не відбивається належ�
ним чином на соціальному та економічному
розвитку сільських територій. Великі агрофор�
мування, які є основними виробниками сільсь�
когосподарської продукції не вирішують ос�
новних проблем села, оскільки вони не зацікав�
лені в цьому. На відміну від них, фермерські
господарства є тими суб'єктами, які частково
вирішують проблеми сільських жителів, а саме:
надають послуги своєю технікою, займаються
ремонтом доріг, облаштуванням магазинів та
ін. Тому від підвищення ефективності функ�
ціонування фермерських господарств напряму
залежить розвиток сільської місцевості.

Рівень життя сільського населення вказує
на незадовільний стан соціального розвитку.
Без подолання негативних тенденцій, які відбу�
ваються на селі, де проживає 31,9 % населення
України, наша держава не зможе ефективно
конкурувати з економічними системами інших
розвинених країн, в яких рівні життя сільсько�
го та міського населення максимально збли�
жені [1].

Одним із шляхів підвищення ефектив�
ності функціонування фермерських госпо�
дарств є сталий розвиток. За останнє деся�
тиліття це питання вийшло на перше місце.
Сталий розвиток фермерських господарств
слід розглядати як максимізацію доходів, що
спрямована на збереження стабільності соц�
іальних, культурних та екологічних систем,
не ставлячи під загрозу розвиток наступних
поколінь.

Особливістю розвитку фермерських госпо�
дарств на сучасному етапі є їх якісний розви�
ток. Дослідження динаміки розвитку фер�
мерських господарств показало, що їх кількість
зменшується, а середня площа в розрахунку на
одне господарство зростає. Так, у 2013 р.
кількість фермерів складала 40752 од., що на
1349 од. менше ніж у 2009 р. Середній розмір
одного господарства за аналізований період
зріс на 7 га і на кінець 2013 р. склав 109 га. В
порівнянні з середньою площею фермерів у ЄС
вона майже в 2 рази більша. Загальна площа
сільськогосподарських угідь фермерських гос�
подарств на кінець 2013 року склала 4451,7 тис.
га, що становить 10,7% від загальної площі угідь
країни.

Показник Фермерські господарства Сільськогосподарські підприємства
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Урожайність, ц/га:  
зернові та зерно-бобові 
культури  

21,9 30,4 24 32,1 26,9 37 31,2 39,9 

Цукрові буряки  250,8 326,8 387,2 376 279,5 363,3 410,8 398,9 

Соняшник  13,4 17,1 15,5 20,9 15 18,4 16,5 21,7 

Картопля  159,5 196,5 170,5 225,5 132,5 168 161 159,7 

Овочі  159,2 237,5 264,4 288,2 173,6 195 199,2 199,9 
Середня вага однієї 
реалізованої голови великої 
рогатої худоби на м’ясо, кг, в 
т ч. 
свиней 

 
 
 
398 
107 

 
 
 
410 
106 

 
 
417 
105 

 
 
420 
108 

 
 
414 
108 

 
 
424 
108 

 
 
 
439 
108 

 
 
438 
109 

Середній річний удій молока 
від однієї корови, кг 4472 4593 4659 4680 3975 4109 4676 4827 
Середній річний настриг 
вовни від однієї вівці, кг 2,1 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 1,9 1,8 
Середня річна несучість 
курей несучок, шт.  282 285 286 273 281 286 293 289 

Таблиця 1. Динаміка урожайності
основних культур та продуктивності худоби в фермерських господарствах

і сільськогосподарських підприємствах
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Дослідженнями встановлено, що фер�
мерські господарства функціонують нижче
свого потенціалу, про що свідчать дослід�
ження (табл.  1).  Урожайність основних
сільськогосподарських культур та продук�
тивність тварин нижча ніж в аграрних
підприємствах. Слід відмітити, що займаю�
чи більше 10% площі сільськогосподарських
угідь країни, частка фермерів у структурі ви�
робництва валової продукції загалом скла�
дає лише 7,6%.

Відсутність достатньої кількості фінансо�
вих ресурсів, не дає можливості фермерським
господарствам впроваджувати прогресивні
технології вирощування сільськогосподарсь�
ких культур. Внесення органічних та міне�
ральних добрив значно нижче нормативних
значень. За відсутності коштів на мінеральні
добрива, перспективним напрямом розвитку
фермерських господарств може виявитися
органічне землеробство. Продукція органіч�
ного землеробства має високий попит на
внутрішньому та світовому ринках.

Дослідження показали, що фермерські
господарства країни в основному займають�
ся виробництвом продукції рослинництва. У
відсотках до загального підсумку рослинниц�
тво займає 92,7%, тваринництво 7,3%, це мож�
на пояснити вищою капіталомісткістю тва�
ринництва та порівняно довшим періодом
окупності витрат. В цілому ефективність ви�
робництва сільськогосподарської продукції

в фермерських господарствах у 2013 році ви�
явилась досить низькою (рис. 1).

Найбільш рентабельним було виробницт�
во насіння соняшнику та молока. Збитковим
було виробництво м'яса ВРХ та свинини.

 Через невеликі розміри, низький рівень
спеціалізації та концентрації виробництва,
фермерські господарства не можуть конку�
рувати з великими товаровиробниками, які
мають більше оборотних коштів, краще мате�
ріальне та технічне забезпечення. Так, на�
приклад,  формування фермерами малих
партій виробленої продукції знижує на неї
ціну.

Відсутність достатньої кількості сучасної
техніки знижує темпи впровадження сучас�
них менш затратних технологій вирощуван�
ня сільськогосподарських культур. Тому од�
ним із шляхів часткового вирішення проблем
дрібнотоварного виробництва, є поглиблен�
ня кооперації. Так, наприклад у Франції
сільськогосподарські кооперативи представ�
ляють майже 75% всіх фермерів. Вони стали
головними дійовими особами у розвитку
сільських територій. За останні 30 років,
французькі кооперативи постійно модифіку�
ють свої організаційні структури у відповідь
на зміни в економічному та соціальному се�
редовищі [2]. Найчисленнішою в є група коо�
перативів, що займаються заготівлею, пере�
робкою і збутом сільськогосподарської про�
дукції.

Рис. 1. Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції
в фермерських господарствах у 2013 р.
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Головним завданням кооперативів є на�
дання послуг його членам по собівартості.
Обслуговуючі кооперативи виконують такі
функції:

— постачання засобів виробництва (доб�
рив, засобів захисту рослин, насіння, пально�
го, сільськогосподарської техніки і обладнан�
ня тощо);

— формуванням крупних партій продукції
та її реалізація;

— зберігання та переробка сільськогоспо�
дарської і несільськогосподарської продукції
(сортування, маркування, маркетингове об�
слуговування);

— оренда та спільне використання техні�
ки;

— інформаційне забезпечення.
Впровадження світового досвіду з коопе�

рації, дозволить фермерам успішно конкуру�
вати з крупними товаровиробниками, розши�
рити асортимент вироблюваної продукції та
підвищити ефективність функціонування в
цілому.

В умовах обмежених природних та економі�
чних ресурсів, підвищення ефективності функ�
ціонування фермерських господарств на перс�
пективу, має відбуватися через концепцію ста�
лого розвитку. Ця концепція передбачає по�
єднання динамічного економічного розвитку з
наданням рівних можливостей кожному члену
суспільства за рахунок підвищення ефектив�
ності використання ресурсів та ліквідації залеж�
ності між економічним зростанням та забруд�
ненням довкілля.

У цілому, сталий розвиток передбачає па�
ритетність трьох основних чинників: соціаль�
ного, економічного та екологічного. Ці чин�
ники необхідно розглядати в цілковитій
єдності. Залежно від порядку їх включення,
є різні підходи до формулювання концепції
сталого розвитку. Підхід, орієнтований на на�
вколишнє середовище, передбачає пріоритет
екології над економікою, що виражається в
необхідності збереження екологічної сфери
у процесі соціально�економічного розвитку
суспільства та у відсутності можливості взає�
мозаміни природних і економічних ресурсів,
які формують суспільний добробут.

Економічний підхід до концепції стійкості
вимагає здатності вирішування проблеми ста�
лого розвитку завдяки науці і техніці. Завдан�
ня полягає в пошуках найкращої технології
для створення екологічно прийнятної про�
дукції, мінімізацію, переробку і знищення
відходів для задоволення визначених ринком
потреб.

Соціальний підхід розглядає соціальну
сферу як першу тому, що навколишнє сере�
довище є соціальною конструкцією, а еконо�
міка видом соціальної діяльності. Соціальна
будова навколишнього середовища співвідно�
ситься з діяльністю, через яку людина почи�
нає його розуміти, об'єднує цінності і ство�
рює органи й інструменти збереження навко�
лишнього середовища та управління ним [2].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, виходячи з проведених досліджень,

можна сказати, що одним із шляхів підвищен�
ня ефективності функціонування фермерсь�
ких господарств на перспективу є коопера�
ція. Вона забезпечить їм переваги, які мають
крупні товаровиробники.

Впровадження Концепції сталого розвит�
ку фермерських господарств є необхідною
передумовою подальшого ефективного їх
функціонування та покращення соціального
стану сільського населення. Сталий розвиток
фермерських господарств повинен базувати�
ся на підвищенні ефективності використання
наявного ресурсного потенціалу, вироб�
ництві якісної органічної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток технологій в галузі Інтернет�

маркетингу на українському ринку зумовле�
ний необхідністю розширення шліхів збуту
продукції в складних умовах сучасної конку�
ренції. Інноваційні методи просування товару,
реклами та навіть PR дають змогу якісно по�
кращити та інтенсифікувати процес обслуго�
вування потенційних та вже існуючих клієнтів.
Причому застосування заходів Інтернет�мар�
кетингу в загальній стратегії маркетингу ком�
панії призводить до зменшення витрат, нада�
ючи високоякісний сервіс двадцять чотири го�
дини на добу, сім днів на тиждень та триста
шістдесят п'ять днів на рік. Сьогодні Інтернет
став головним каналом комунікації зі спожи�
вачем, а Інтернет�маркетинг — найпотужні�
шим інструментом для розвитку споживчого
ринку.

УДК 330.141

О. О. Кононова,
к. е. н., доц. кафедри маркетингу,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
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УМОВАХ
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PhD Economics, Associate Professor of Marketing, Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTERNET MARKETING IN MODERN CONDITIONS

Обгрунтовано важливість детального дослідження ринку Інтернет?маркетингових послуг та необхідність вико?
ристання інноваційних заходів Інтернет?маркетигу в умовах сучасного ринку IT України. Проаналізовано глобальні
тенденції розвитку економіки на національному ринку. Визначено проблемні питання і заходи щодо поліпшення ефек?
тивності діяльності вітчизняних підприємств у сфері Інтернет?маркетингу.

The importance of detailed market research online marketing services and the need for innovative measures of internet
marketing in today's IT market of Ukraine. Analyzed global trends in the national market. Identified areas and measures
to improve the efficiency of domestic enterprises in the field of online marketing.

Ключові слова: інтернет8маркетинг, тенденції ринку, вітчизняні підприємства, підви8
щення ефективності діяльності підприємств, SEO.

Key words: internet marketing, market trends, domestic enterprises, improve the efficiency of
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Попит на послуги Інтернет�маркетингу рек�
ламних агентств зростає, але чи здатні його за�
довольнити належним чином рекламні підприє�
мства України?

Проблема полягає в тому, що, виходячи з
аналітичних даних, наданих Інтернет�асоціа�
цією України, ринок Інтернет�реклами наслідує
останні тенденції та інноваційні стратегії про�
сування ринку Європи, але вітчизняні підприє�
мства у більшості, не в змозі швидко переоріє�
нтуватися та інтегрувати європейські методи
просування в свою діяльність.

Методологія просування товарів та послуг
в Мережі на сьогоднішній день є майже не до�
слідженою вітчизняними науковцями. Засади
Інтернет�маркетингу перебувають на стадії
розвитку та формування, тому і дослідження
проводяться переважно експериментально�
інтуітивними методами.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Деякі технічні аспекти просування Ін�
тернет�проектів та розвитку Інтернет�марке�
тингу в цілому розглядаються в роботах Аш�
манов І.М. [1], Бушуева Л.І. [3], Євдокимова
Н.М. [6], Паранін В. М. [15], Хартман А. [16] та
інші. Але слід зазначити, що підхід до оціню�
вання показників ефективності заходів Інтер�
нет�маркетингу також потребує змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі аналізу розвитку

перспектив розвитку сучасного ринку Інтер�
нет�маркетингу України вивести рекомендації
щодо підвищення ефективності діяльності
вітчизняних підприємств у сфері Інтернет�мар�
кетингу. Проаналізувати, які заходи та послу�
ги пропонують агентства на сьогоднішній день,
і визначити шляхи вдосконалення стратегій, що
використовуються.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головними проблемами аналізу Інтернет�

середовища є стрімкі темпи трансформації тен�
денцій та той факт, що, не зважаючи на широ�
ке поширення мережі Інтернет, не існує чітко�
го універсального інструментарію та методо�
логії проведення досліджень.

 На початку 2015 року Інтернет�асоціацією
України був досліджений ринок SEO та SMM
в Україні, в основному з метою надання де�
тальних незалежних статистичних даних рек�
ламним агентствам Інтернет�маркетингу в Ук�
раїні.

Дослідження проводилось методом експе�
рименту [7]. Асоціація під видом клієнта поста�
вила технічне завдання з просування бренду
найвідомішим агентствам України з метою ви�
значення пропозиції та можливостей вітчизня�
них агентств у сфері просування.

На жаль, результати досліджень є не�
втішними. Агентства пропонують шаблонний
підхід до просування. До стратегії включені
перевірені три інструменти: контекстна рекла�
ма, просування в пошукових системах (SEO) та
контекстна реклама.

Такий підхід є обгрунтованим з декількох
причин:

1. Ці інструменти є перевіреними: банерна
реклама добре виконує функцію формування
впізнаваності бренду, контекстна реклама, за
умови правильного використання, призводить
до миттєвого росту обсягів продажу товару,
просування в пошукових системах, хоча вва�
жається стратегічним інструментом довгостро�

кового розвитку, теж має суттєвий вплив на
підвищення обсягів продажу. Цим інструмен�
там вже багато років, та вони не раз підтверди�
ли свою ефективність.

2. Другою причиною вибору саме цих
інструментів є економічна вигода для агент�
ства. Найбільша частка витрат в рекламному
бюджеті клієнта припадає на ці три заходи, а
дохід рекламного агентства прямо пропорцій�
ний бюджету просування: чим більше бюджет
клієнта, тим більше дохід агентства.

3. Третя причина — це високий попит на
послуги Інтернет�маркетингу: галузь зростає
стрімкими темпами. До кризи 2015 року вона
збільшувалася на більше ніж 100% на рік, а за�
раз, в той час як всюди йде спад, в сфері Інтер�
нет�маркетингу іде зростання.

4. Четверта причина — попит більший за
пропозицію. Така ситуація надає можливість
рекламним агентствам вибирати клієнта, а
іншим відмовляти. Проведене дослідження
підтвердило дане твердження. Рекламні агент�
ства вибирають найбільші проекти, надають
стандартні послуги, і не докладають значних
зусиль, щоб конкурувати з конкурентами на
території країни, а тим більш світу. Такий підхід
до Інтернет�маркетингу не сприяє виникненню
потреби в розвитку та проведенні досліджень
світових тенденцій, впровадженню до викори�
стання нових технологій.

У рамках цього ж дослідження було опуб�
ліковано статистичні дані, що стосуються ук�
раїнського ринку реклами. З'ясовано, що об�
сяг ринку Інтернет�реклами в Україні у 2014 ро�
ці склав 1 млрд 14 млн гривень.

Даний показник на 10,7% перевищив обся�
ги Інтернет�реклами 2013 року.

На частку прямих продажів припадає лише
27% всієї індустрії української онлайн�рекла�
ми.

Банерна реклама займає 29,1% ринку.
Контекстна реклама (YouTube та ін.) скла�

дає 27,9% ринку.
Відео�реклама на сторінках власного сай�

ту, YouTube та ін. займає 4,6%.
Ще 4% ринку складає спонсорська рекла�

ма.
На інші рекламні рішення приходиться 7,4%

ринку, наприклад, вікна pop�up та pop�under,
Фронтлайн, повноекранна реклама, синхронні
банери, звукова реклама та інші подібні рішен�
ня (рис. 1).

Для вимірювання та оцінки обсягів Інтер�
нет�реклами в Україні був проведений пере�
хресний аналіз даних анкетування найбільших
рекламних сайтів і агентств. Респондентам до�
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слідження було запропоновано заповнити анке�
ти, де анонімно треба було вказати суми отри�
маних від рекламодавців коштів по конкретним
проектам.

У дослідженні взяли участь 18 провідних
агентств Інтернет�маркетингу, серед яких
AdWork, AdPro, DigitalPromotion, Digibrand та
інші.

Повернемося до трьох запропонованих
інструментів.

Контекстна реклама — це достатньо про�
стий інструмент, для роботи з яким існує бага�
то допоміжних сервісів і програм, навіть без�
коштовних. Ці додатки допомагають підбира�
ти найпопулярніші та потенціально найприбут�
ковіші ключові слова, автоматично рахують
місячний бюджет, формують статистичні звіти
(прогноз кліків на день, кількість запитів за
вибраними ключовими словами, вартість кліків
по кожному слову та інші корисні функції). Ці
додатки значно автоматизують процес прове�
дення рекламної компанії на кожній його
стадії: треба один раз налаштувати програму
під потреби конкретного проекту, що займає
декілька годин, а потім кожен день приділяти
час контролю проведення заходів.

Пропозиції по контекстній рекламі агент�
ства надають в таблиці, з детальною інформа�
цією по кожному слову в окремих системах
контекстної реклами. Пропозиція стандартно
включає чотири системи: Яндекс.Директ,
Google AdWords, Мета Контекст і Бігун.

Ціноутворення на контекстну рекламу фор�
мується таким чином: вартість кліку в системі
плюс комісія агентства (в межах 5—25%, в за�
лежності від агентства та конкретної системи
контекстної реклами).

В Україні перше місце за ефективністю зай�
має система Google AdWords, спричинена за�
гальною популярністю Google в країні, на дру�
гому місці Яндекс.Директ, а всі інші системи
значно відстають.

Банерна реклама. Використання цього
інструменту потребує більше професіоналіз�
му від фахівця, що займається просуванням.
Основними завданнями на цьому етапі є: про�
аналізувати цільову аудиторію, правильно
вибрати рекламні майданчики, формат рекла�
ми і виконувати всі дії не забуваючи про мету
клієнта. На жаль, не всі Інтернет�агентства
враховують мету клієнта і приділяють недо�
статню увагу вибору цільової аудиторії. В асо�
ціацію надходили пропозиції, що не відпові�
дають меті, але потребували великих витрат на
сайтах, які дають рекламним агентствам хо�
роші партнерські знижки. Пропозиції також
були надіслані в форматі таблиць, з детальною
інформацією по кожному майданчику (вар�
тість за 1000 показів, відвідуваність, CTR�про�
гноз і т.д.), деякі Інтернет�агентства намага�
лися обгрунтувати обрані майданчики і нама�
гались довести, що на них присутня цільова
аудиторія для проекту.

Просування в пошукових системах. Знач�
на частка ринку в даній області належить
Інтернет�агентствам, але вони при цьому не
мають власних фахівців, а працюють по аут�
сорсинговій схемі, купуючи послуги у фрілан�
серів або спеціалізованих компаній. Такий
підхід часто призводить до: непрофесійного
консультування клієнта, збільшення реальної
вартості послуги, в нерідких випадках навіть
в декілька разів, а також відсутності будь�яких
гарантій і т.д.

Рис. 1. Заходи Інтернет@реклами

Джерело: статистичні дані, отримані в результаті проведеного Інтернет�асоціацією дослідження 2014 р., [7].
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Інші інструменти. Ринок Інтернет�марке�
тингу постійно розвивається, на ньому з'явля�
ються інноваційні інструменти, стратегії та
можливості [6]. Крім трьох найпопулярніших
інструментів, що вже стали стандартними, існує
багато інших "елегантних" рішень, що в конк�
ретних ситуаціях є найбільш ефективними і
потребують мінімум грошових затрат.

Серед пропозицій агентств, в рамках дослі�
дження, були представлені плани роботи з соці�
альними мережами та заходи в сфері вірусно�
го маркетингу. Але жодне з агентств не обгрун�
тувало необхідність та вигоду запровадження
саме цих заходів.

Підводячи підсумки дослідження, можна
зробити такий висновок: український ринок
існує і стрімко зростає, є також і пропозиції,
але все це потребує глибокого аналізу, усві�
домлення та опрацювання. Також буде корис�
ним використання зарубіжного досвіду та
впровадження нових стратегій Інтернет�мар�
кетингу.

ВИСНОВКИ
Будь�яка пропозиція на ринку послуг ком�

плексного просування бренду в мережі Інтер�
нет має починатися з аналізу та розробки стра�
тегії, хоча б часткової (стадія запиту не потре�
бує створення повноцінної стратегії). В рамках
діяльності агентств, ці дії звичайно виконує
менеджер по роботі з клієнтами або Інтернет�
маркетолог. Така зміна у звиклому форматі
діяльності дозволить рухатися в правильному
напрямі і в результаті призведе до досягнення
мети клієнта.

Після визначення стратегії, слід переходи�
ти до тактики та інструментів, які теж треба
включити в пропозицію. Причому не обмежу�
вати можливості тільки трьома основними, але
й проаналізувати набагато ширший спектр ін�
струментів, наприклад, таких:

Вірусний маркетинг. Передбачає створення
"вірусного носія інформації", який містить рек�
ламне повідомлення, яке є настільки цікавим,
що люди починають його передавати один од�
ному через менеджери, email, соціальні мережі
та інші доступні засоби комунікації [4].

Реклама в соціальних мережах і блогах.
Спілкування з потенційними споживачами че�
рез соціальні мережі. Організація корпоратив�
них ресурсів на популярних безкоштовних
платформах (Вконтакте, Twitter, Facebook) або
на корпоративному сайті компанії та ін. Поши�
рення інформації про компанію та ведення дис�
кусій у професійних колах сприятиме підви�
щенню впізнаваності компанії.

PR в Інтернеті. В даному контексті мова йде
про цілеспрямовану комунікацію зі спожива�
чами в Інтернеті. Такий термін вживається до�
статньо рідко, його значення перетинається з
рекламою в соціальних мережах, але не обме�
жується цим [11]. Сюди також входять: зв'яз�
ки з інтернет�ЗМІ, організація спеціальних за�
ходів, поширення спеціалізованої інформації в
Інтернеті і т.д. Наприклад, публікація в най�
більших галузевих ЗМІ дослідницьких статей
від імені компанії.

Брендинг в Інтернет. Як і PR, поняття "брен�
дінг в Інтернеті" вживається рідко. Це прив'яз�
ка певних асоціацій до торгової марки в Інтер�
неті та цілеспрямоване створення впізнава�
ності. Наприклад, тематичний ресурс Хабра�
хабр має специфічний набір термінів: до всіх
понять додається корінь "Хабр" (хабропіст,
хаброюзер, захабріти), майже всі спеціалісти в
галузі IT та багато інших користувачів Інтер�
нету знають цю мережу і постійно спілкуються
там — ідея розробників, що перетворилася на
розкручений бренд.

E�mail маркетинг. Важливо відрізняти пра�
вильну систему e�mail маркетингу від спаму.
Мова йде про персоналізовану, ручну розсил�
ку повідомлень усім потенційним партнерам.
Наприклад, компанії користуються послугами
інших підприємств в галузі B2B. Їм також мож�
на розсилати персоналізовані пропозиції про
співпрацю — цей простий прийом в окремих
випадках може збільшити оборот навіть в де�
кілька разів.

Інші інструменти. В Інтернеті існує та ко�
жен день з'являється багато інструментів рек�
лами, крім тих, що описані вище. Однак це спе�
цифічні заходи, що підходять далеко не всім.
Серед них: відео�реклама, реклама в іграх, не�
стандартна флеш реклама і т.д.

Впровадження нових стратегій та проведен�
ня досліджень вітчизняними компаніями є га�
рантією розвитку Інтернет�маркетингу в Ук�
раїні, але з позиції конкретного агентства, на
сьогоднішній день такий шлях не є перспектив�
ним. Адже масштабні незалежні дослідження та
експерименти — це заходи, що потребують ве�
ликих витрат та ресурсів, а майже 80% прибут�
ку від діяльності рекламного витрачається на
оплату праці фахівців та власний розвиток. Ба�
гато учасників ринку женуться за власною вго�
дою, а не керуються метою та потребами клієнта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку економіки

України важливу роль відіграють питання
формування підприємствами логістичних си�
стем, що сприятимуть створенню цінності їх
логістичних ланцюгів та зумовлять зростан�
ня вартості. Дієвість мікро� логістичних сис�
тем визначається досконалістю зв'язків із
представниками логістичної інфраструктури
та спроможністю ефективно управляти мате�
ріальними, фінансовими, інформаційними
потоками.

Специфіка матеріальних потоків підпри�
ємств в умовах безперервного зростання
інформаційного потоку, складності обліку та
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Проаналізовано сучасні підходи до класифікації фінансових потоків, обгрунтовано їх переваги та недоліки, вста?
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контролю логістичних операцій, диференці�
ації логістичних каналів, розвитку концепції
управління якістю вимагає вироблення єди�
ного систематизованого підходу до управлі�
ння фінансовими потоками. Ефективне уп�
равління фінансовими потоками в логістич�
них системах підприємств дозволить оптимі�
зувати доходи і витрати одночасно підвищу�
ючи конкурентоздатність продукції на рин�
ку. Розробка дієвих механізмів логістично�
орієнтованого управління фінансовими пото�
ками підприємств вимагає, в першу чергу,
дослідження питань класифікації фінансових
потоків в логістичних системах підприємств.
При цьому ключовою ознакою класифікації
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фінансових потоків в контексті логістично�
орієнтованого управління має бути цілісне
бачення логістичних процесів і пов'язаних з
ними потоками ресурсів, які визначать не�
обхідність оцінки ефективності управління
ними на основі синергічної взаємодії різних
сфер управління підприємствами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні праці дослідників відображають
необхідність розробки адаптованих вимогам
логістизації економіки підходів до управлін�
ня фінансовими, матеріальними, інформацій�
ними потоками [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12]. Пе�
реважна кількість дослідників акцентує ува�
гу на видах та ключовій ролі матеріальних по�
токів. Однак для реалізації процесів плану�
вання й моделювання,  оцінки рівня
ліквідності, платоспроможності, прибутко�
вості логістичної системи підприємства
фінансовий потік є не менш важливим за ма�
теріальний та інформаційний потоки, оскіль�
ки безпосередньо відображає поточні та май�
бутні доходи і витрати підприємства. Виправ�
даним є підхід, згідно якого акцентують ува�
гу на тому, що розвиток логістичних систем
має супроводжу трьома напрямами: інформа�
ційно�комунікаційним (раціоналізація та
підвищення надійності, оперативності управ�
лінських комунікацій), організаційно�еконо�
мічним (впровадження нових або удоскона�
лення існуючих принципів, методів, методик
та алгоритмів управління логістичними пото�
ками з метою оптимізації витрат мікрологі�
стичної системи), технічним (об'єктивна не�
обхідність застосування сучасних технічних
досягнень у сфері механізації та автомати�
зації логістичних процесів та операцій управ�
ління) [1, с. 177—181]. Зазначеними напряма�
ми чітко визначено можливості наукових роз�
робок щодо формування механізмів ефектив�
ного управління фінансовими потоками в ло�
гістичних системах підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування класифі�

кації фінансових потоків, адаптованої до ви�
мог функціонування вітчизняних підприємств
у вигляді логістичних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансові потоки, що циркулюють у

мікро� логістичній системі та за її межами,
трансформуються за принципом "гроші —
товар — гроші", оскільки рухаються у зворот�

ному напряму до матеріального потоку. Гар�
монізація фінансових та матеріальних по�
токів виступає головним резервом підвищен�
ня ефективності її функціонування.

Логістична система є адаптивною систе�
мою із зворотними зв'язками, яка виконує
логістичні функції [3, с. 90]. Взаємозв'язки,
що виникають між елементами логістичної
системи є наслідком здійснення логістичних
операцій, та, в результаті, логістичних про�
цесів. Якщо, хоча б один з елементів логістич�
ної системи не працює належним чином по�
рушується її стабільне функціонувати в ціло�
му. У цьому напряму фінансовий потік
відіграє роль головного чинника, що дає змо�
гу інтегрувати всі елементи логістичної сис�
теми у логістичному ланцюзі для забезпечен�
ня його цінності та зростання вартості
підприємства. Тому важливим завданням стає
перевірка оптимальності схем руху фінансо�
вих потоків, контроль за відповідністю пара�
метрів фінансових потоків параметрам мате�
ріальних потоків, а також впливом управлі�
нських рішень на ефективність господарської
діяльності підприємства. Це можливо у ви�
падку врахування всіх можливих видів фінан�
сових потоків та обгрунтованої їх класифі�
кації в логістичних системах підприємств.

У науковій літературі дослідниками при�
діляється багато уваги класифікації фінансо�
вим потокам підприємств [6; 7; 8; 9; 11]. Ок�
ремі дослідники визначають класифікацію
фінансових потоків в логістичних системах
[2; 4; 9; 11]. Визначенні дослідниками класи�
фікаційні ознаки та види фінансових потоків
притаманні як підприємствам так і логістич�
ним системам. Однак формування класифі�
кації фінансових потоків в логістичних сис�
темах промислових підприємств вимагає вра�
хування як специфічних рис мікрологістич�
них систем, так і особливостей функціону�
вання промислових підприємств.

Кукукіна І.Г., досліджуючи особливості
корпоративного контролю фінансових по�
токів в управлінні вартістю компанії, їх кла�
сифікує за рядом ознак. Це такі, як [8, с. 18]:

— за змістом у вартісній формі (грошовий,
негрошовий (матеріальний, нематеріальний),
явний неявний, трансакційний);

— за напрямом руху (приплив, відток);
— за знаком абсолютної величини (пози�

тивний, негативний);
— за методом розрахунку обсягу фінан�

сового потоку (підсумковий, валовий, чистий,
дисконтований, недисконтований, з поправ�
кою на інфляцію, без урахування інфляції);
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— за видами фінансово�господарської ді�
яльності (операційної, інвестиційної, фінан�
сової діяльності);

— по відношенню до компанії (зовнішній,
внутрішній);

— за масштабом обслуговування компанії
(компанії в цілому, структурного підрозділу
або центру відповідальності, бізнес�процесу,
асортиментної групи, продукції, замовлення,
операції, сфери впливу);

— за періодичністю (змінний, постійний,
одноразовий, ануїтетний, дискретний);

— за оцінкою в часі (історичний, прогноз�
ний, поточний, майбутній, плановий; фактич�
ний, звітний, нормативний);

— за придатністю для прийняття управлі�
нських рішень (релевантний, іррелевантний,
втрачених можливостей);

— за належність до суб'єктів управління
(власників, менеджерів, персоналу, контра�
гентів);

— за належністю до суб'єктів фінансо�
вого контролю (міждержавний, державний,
парламентський, внутрішньогосподарсь�
кий, аудиторський, інституційний, громад�
ський);

— за приналежність до території (транс�
національний, країни, регіональний, муніци�
пальний).

Представлена класифікація фінансових
потоків містить суттєвий недолік, який поля�
гає у відсутності розмежування мікро� та
макро� рівнів. Так, ознаки "за належністю до
суб'єктів фінансового контролю", за якою ви�
діляються міждержавний, державний, парла�
ментський, внутрішньогосподарський, ауди�
торський (зовнішній), інституційний, гро�
мадський фінансові потоки, та "за прина�
лежність до території" (транснаціональний,
країни, регіональний, муніципальний фінан�
сові потоки) не можуть бути відображені у
складі класифікації фінансових потоків
підприємства, оскільки відображають макро�
та мезо� рівні функціонування економічної
системи. Разом з цим, ознака "за оцінкою в
часі" не може включати перераховані Кукук�
іною І.Г. фінансові потоки (минулий, про�
гнозний, поточний, майбутній, плановий;
фактичний, звітний, нормативний). Визначені
в межах даної ознаки фінансові потоки доц�
ільно згрупувати "за часом виникнення" (ми�
нулий, поточний, майбутній), за ступенем ви�
конання поставлених завдань (плановий,
фактичний, нормативний), за обліковою
інформацією (фінансовий потік звітного пе�
ріоду, фінансовий потік майбутнього звітно�

го періоду, фінансовий потік минулого звіт�
ного періоду). Такі ознаки відображають вра�
хування вимог бухгалтерського управлінсь�
кого та фінансового обліків, що дозволяє
зіставити минулі результати, із звітними та
бажаними майбутніми результатами. Поряд
з цим, ознака "за періодичністю" містить види
фінансових потоків, які мають для підприєм�
ства одне і теж значення. Це постійний і ануї�
тетний потік, а також змінний, одноразовий,
дискретний. Ануїтет, відображаючи рівнове�
ликі грошові виплати (чи надходження) через
однакові проміжки часу впродовж певного
періоду, характеризує постійність фінансо�
вого потоку. Дискретність фінансового пото�
ку, характеризуючи його стрибкоподібну
зміну, свідчить про його змінність і однора�
зовість. Ознака "за належність до суб'єктів
управління" містить не коректний склад су�
б'єктів, оскілки менеджери входять до скла�
ду персоналу підприємства, а власники мо�
жуть виконувати функції менеджерів. Не зва�
жаючи на це, за суб'єктами управління фінан�
сові потоки в межах логістичних систем кла�
сифікувати не потрібно. Будучи динамічною
категорією, фінансовий потік не може пере�
бувати у розпорядженні одного суб'єкта уп�
равління.

За результатами аналізу встановлено, що
найбільш повну класифікацію фінансових
потоків на вітчизняних підприємствах пред�
ставлено Єрмошкіною О.В. На підставі ана�
лізу праць науковців та вимог законодавства
вона виділяє дванадцять ознак (за видами
діяльності, за впливом на систему, за масш�
табами обслуговування, за видами валют, за
медом обчислення обсягу, за методом варт�
існої оцінки, за рівнем передбачуваності, за
рівнем безперервності руху, за рівнем дос�
татності обсягів, за формою, за спрямован�
істю руху, за сферою обігу) та відповідно до
них види фінансових потоків [6, c. 54—68].
За видами діяльності авторка фінансові по�
токи поділяє традиційно з урахуванням ви�
мог положень (стандартів) бухгалтерського
обліку: фінансові потоки від операційної
діяльності, фінансові потоки від фінансової
діяльності, фінансові потоки від інвестицій�
ної діяльності. При цьому в межах кожного
виду виділяє основну і неосновну діяльність.
У сучасних умовах зазначений підхід є вип�
равданим лише стосовно операційної діяль�
ності, оскільки згідно діючих вимог [10] опе�
раційна діяльність — основна діяльність
підприємства, а також інші види діяльності,
які не є інвестиційною чи фінансовою діяль�
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ністю, а основна включає операції, пов'язані
з виробництвом або реалізацією продукції
(товарів, робіт, послуг), що є головною ме�
тою створення підприємства і забезпечують
основну частку його доходу. Така ситуація
дозволяє зробити висновок, що в межах
фінансової та інвестиційної діяльності вид�
ілення фінансового потоку від основної та
неосновної діяльності є некоректним. Разом
з цим, введення Єрмошкіною О.В. ознаки "за
впливом фінансових потоків на систему" є
досить виваженим, оскільки вона дозволяє
визначити пріоритетність для підприємства
відповідних видів фінансових потоків. Та�
кож обгрунтованими є визначені авторкою
класифікаційні ознаки "за методом обчис�
лення обсягу" та "за методом вартісної оці�
нки". За методом обчислення обсягу потоку
авторка виділяє валовий та чистий фінансо�
вий потік. Вважаємо, що в сучасних умовах
дана класифікаційна ознака має бути допов�
нена таким видом потоку, як "скоригований
фінансовий потік", який буде відображати
вплив процесів інфляції. Ознака "за методом
вартісної оцінки" передбачає виділення по�
токів за майбутньою та теперішньою варті�
стю. В даному випадку мова йде про не�
обхідність застосування в процесі управлі�
ння фінансовими потоками дисконтування,
що виокремлює доцільність їх поділу на дис�
контовані та недисконтовані. Поряд із виз�
наченими ознаками значну роль в управлінні
фінансовими потоками відіграє ознака "за
рівнем передбачуваності". Відповідно до неї
фінансові потоки можуть бути повністю пе�
редбачуваними (ймовірність потоку дорів�
нює 0 чи 1),  частково передбачуваними
(ймовірність потоку коливається від від 0 до
1), форс�мажорними (виникають у випадку
форс�мажорних обставин). Однак в умовах
швидкої мінливості зовнішнього середовища
виникає складність застосування логістич�
ними системами основних положень теорії
ймовірностей. Тому в межах даної ознаки
доцільно виділяти передбачувані потоки,
умовно передбачувані потоки та непередба�
чувані потоки. Умовно передбачувані пото�
ки будуть відображати будь�які зміни в зов�
нішньому середовищі чи поведінці представ�
ників логістичної інфраструктури. Тобто це
потоки, які, на думку фінансових менед�
жерів, у визначеному часовому інтервалі є
повністю передбачуваними, але мінливість
зовнішнього середовища, і, як наслідок, інша
поведінка представників логістичної інфра�
структури робить, їх не передбачуваними.

За рівнем безперервності Єрмошкіна О.В.
фінансові потоки поділяє на регулярні та дис�
кретні. При цьому авторка досить слушно
зазначає, що регулярність потоку передбачає
обов'язкове врахування проміжку часу, дже�
рел формування та напрямів руху. Дійсно
фінансовий потік може бути регулярним за
обсягами та часовим інтервалом руху, але не�
регулярним за напрямами надходження чи
витрачання (наприклад фінансові потоки від
різних покупців чи різним постачальникам).
Для цього вважаємо за необхідне у складі
класифікаційних ознак фінансових потоків в
логістичних системах промислових підпри�
ємств додатково виділяти ознаки "за обсяга�
ми параметрів", та "за інтервалами руху".
Крім зазначених ознак дослідниця "за сфе�
рою обігу" виділяє зовнішні і внутрішні фі�
нансові потоки. Внутрішніми є ті потоки, які
не виходять за межі підприємства та оберта�
ються між підрозділами підприємства. Зовн�
ішніми вважаються фінансові потоки, які ви�
ходять за межі підприємства або надходять
із�за його меж. Дана класифікаційна ознака
для логістичних систем промислових підпри�
ємств має принципову відмінність стосовно
поділу фінансових потоків на внутрішні та
зовнішні. Вона полягає в тому, що у процесі
функціонування логістичної системи власник
фінансового потоку змінюється на вході чи
виході та визначається переходом фінансо�
вого потоку в іншу логістичну систему. Отже,
внутрішні фінансові потоки будуть відобра�
жати рух фінансових ресурсів між елемента�
ми логістичної системи. Зовнішні — рух
фінансових ресурсів, який відображає їх пе�
рехід в іншу логістичну систему. Особливістю
даної класифікаційної ознаки є те, що вини�
кають ситуації коли внутрішні фінансові по�
токи можуть переходити у зовнішні. Під час
визначення підприємством складу учасників
логістичної інфраструктури формується пев�
на кількість елементів логістичної системи,
між яким відбувається рух фінансових ре�
сурсів. У випадку не можливості виконання
якимось елементом зобов'язань перед під�
приємством, фінансовий потік з метою дот�
римання умов договору може перейти до еле�
менту іншої логістичної системи і вже буде
мати ознаки зовнішнього (наприклад, транс�
портна організація передоручає іншій транс�
портній організації, яка не входить в логі�
стичну систему промислового підприємства,
доставити вантаж). Також за рівнем достат�
ності обсягів вона фінансові потоки поділяє
на надлишкові, дефіцитні, збалансовані. До�
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цільно зазначити, що виділення в межах даної
ознаки виду "збалансовані фінансові потоки"
є не коректним, оскільки такий вид потоків
не відповідає сутності виокремленої ознаки.
Якщо фінансові потоки є надлишковими або
дефіцитними, це свідчить про незбалансо�
ваність управління ними. А тому поділяти
фінансові потоки на збалансовані і незбалан�
совані доцільно за ознакою наслідків управ�
лінських рішень.

Досліджуючи особливості логістичного
управління підприємствами Фролова Л.В. [6,
с. 208] представляє класифікацію логістичних
фінансових потоків. При цьому виділяє такі,
як: за напрямом використання (закупівельні,
інвестиційні, споживчі, виробничі, збутові,
податкові, дивідендні), за формами власності
(приватний капітал, колективний капітал,
державний капітал, позикові кошти), за фор�
мами існування (внутрішня й іноземна валю�
та, цінні папери, інші фінансові активи), за
джерелами формування (статутний і резерв�
ний капітал, пайові і партнерські внески, реі�
нвестовані дивіденди і прибуток, банківський
кредит та інші позики, кредиторська забор�
гованість, доходи майбутніх періодів), за
зв'язком з активами (інвестування необорот�
них активів, авансування оборотних активів),
за способами розрахунків (готівкові, безгот�
івкові, облікові), за урівноваженістю з мате�
ріальними потоками (збалансовані, незбалан�
совані). Доречно зазначити, що класифікац�
ійна ознака фінансових потоків "за напряма�
ми використання" містить в собі види потоків
з різним функціональним призначенням.
Тому її виокремлення не має змісту, а виді�
ленні в її межах види потоків доцільно виді�
ляти за іншими ознаками. А саме: "за логі�
стичними процесами" та "за роллю у госпо�
дарській діяльності" (податкові фінансові
потоками, дивідендні фінансові потоки, гос�
подарські фінансові потоки, інвестиційні
фінансові потоки). Аналогічно не має еконо�
мічного змісту класифікаційна ознака "зв'я�
зок з активами", оскільки фінансові потоки
відображають рух фінансових ресурсів, які
акумулюються за рахунок всіх можливих
джерел в активах підприємства для ведення
господарської діяльності. Визначена класи�
фікаційна ознака "за способами розрахунків"
(готівкові, безготівкові, облікові) притаман�
на грошовим потоками, які входять до скла�
ду фінансових потоків, та будуть відобража�
ти можливі способи їх отримання (у безготі�
вковій через кореспондуючі рахунки в банку
чи у готівковій через касу підприємства). Та�

кож не можливо виокремлювати такий вид
фінансового потоку, як обліковий, оскільки
організація бухгалтерського обліку на
підприємствах України передбачає облік всіх
готівкових і безготівкових розрахунків. У
цьому напряму слушною є виділена класифі�
каційна ознака Кукукіною І. Г. "за змістом у
вартісній формі", за якою фінансові потоки
поділяються на грошові, не грошові, явні, не�
явні [8].

Виділені Фроловою Л. В. види фінансових
потоків за ознакою "за формами власності"
є застарілими, що підтверджується функціо�
нуванням в Україні приватних підприємств,
колективних підприємств, комунальних під�
приємств, державних підприємств, підпри�
ємств, заснованих на змішаній формі влас�
ності, спільних комунальних підприємство [5,
ст. 63], а отже, й існуванням в них фінансо�
вими потоками. Разом з цим, фінансові пото�
ки відображають рух фінансових ресурсів,
що робить неможливим їх ототожнення з
поняттям "капітал".

Мельникова К.В. в цілях оптимізації руху
фінансових потоків у логістичних системах
їх класифікує 1) за напрямом руху (позитив�
ний, негативний), 2) за методом числення
(валовий, чистий), 3) за призначенням (заку�
півельний, виробничий, збутовий), 4) за пе�
ріодичністю виникнення (регулярний, диск�
ретний), 5) за рівнем достатності (надмірний,
дефіцитний), 6) за масштабом (по підприєм�
ству, за окремими видами діяльності, за ок�
ремими структурними підрозділами, за ок�
ремими господарськими операціями), 7) за
видом господарської діяльності (супровод�
жуючий рух продукції, супроводжуючий
інвестиційну діяльність, супроводжуючий
фінансову діяльність) [9, с. 35]. Перерахо�
вані види потоків аналізувалися і попередн�
іми дослідниками, хоча спостерігається у їх
підходах деяка невідповідність класифікац�
ійних ознак і видів. Разом з цим, на її думку,
найбільше значення має розподіл потоків за
напрямом руху. Позитивний і негативний по�
токи взаємопов'язані. А отже, недостатність
обсягів одного виду потоку в конкретний пе�
ріод часу обумовлює скорочення обсягів
іншого виду. Тому в логістичних системах
підприємств вони мають розглядатися як
єдине ціле.

Коровін Є.Г. [7] зазначені попередніми
дослідниками класифікаційні ознаки фінан�
сових потоків в логістичних системах допов�
нює такими ознаками як "за призначенням"
(фінансові потоки обумовлені процесом за�
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купівлі, продажу, інвестиційні, по відтворен�
ню робочої сили, з формування матеріаль�
них витрат у виробництві), "за рівнем обслу�
говування логістичних процесів" (міжна�
родні, внутрішньодержавні, внутрішньо ре�
гіональні), за фінансовим механізмом обслу�
говування фінансових потоків (прямі, опо�
середковані). Виокремленні науковцем види
фінансових потоків за ознакам "за призна�
ченням" та "за рівнем обслуговування логі�
стичних процесів" характеризуються не�
відповідністю ознак та видів. По�перше, при�
значення фінансових потоків визначається
всією логістичною системою, по�друге, лог�
істичні процеси відбуваються не на рівнях
функціонування логістичних систем, а в їх
межах. Виваженою вважаємо класифікацію
фінансових потоків "за рівнями функціону�
вання логістичних систем" на міжнародні,
державні, регіональні, а "за логістичними
процесами" на фінансові потоки у поста�
чанні, фінансові потоки у транспортуванні,
фінансові потоки у виробництві, фінансові
потоки у збуті, фінансові потоки у сервісно�
му обслуговуванні, фінансові потоки за ре�
циклінгом, фінансові потоки за аутсорсин�
гом, фінансові потоки у розрахунках. Така
класифікаційна ознака відобразить
відмінність логістичних та господарських
процесів, а також визначить специфічність
фінансових потоків у логістичних системах
підприємств. Поділ потоків на прямі та опо�
середковані характерний для сучасних
підп риємств,  які  формують переважно
гнучкі логістичні системи. В результаті рух
фінансових потоків між елементами логі�
стичної системи може бути прямим і непря�
мим. Однак поділяти потоки на прямі та опо�
середковані доцільно за ознакою "за траєк�
торією руху", яка здійснює суттєвий вплив
на тривалість фінансового циклу.

Голофаєва І.П. [4] також визначає ключо�
ву роль логістичних фінансових потоків у за�
безпеченні ефективного руху матеріальних
потоків. При цьому обгрунтовує, що логі�
стичні фінансові потоки неоднорідні за своїм
складом, напрямом руху, призначенням, що
обумовлює необхідність їх класифікації у
кожному конкретному випадку. У зв'язку з
цим, вона визначає класифікацію фінансових
потоків у логістиці. В її межах поряд з озна�
ками, які визначалися попередніми дослідни�
ками, а саме: 1) стосовно конкретної логі�
стичної системи (зовнішні та внутрішні), 2) за
напрямом руху зовнішніх потоків (вхідні,
вихідні), 3) за призначенням (фінансові пото�

ки, обумовлені процесом закупівлі товарів,
інвестиційні фінансові потоки, фінансові по�
токи по відтворенню робочої сили, фінансові
потоки, пов'язані з формуванням матеріаль�
них витрат у процесі виробничої діяльності
підприємств, фінансові потоки, що виника�
ють у процесі продажі товарів) виділяються і
нові. Це такі, як "за способом перенесення
авансованої вартості на товари" (супутні
руху основних фондів підприємства та обу�
мовлені рухом оборотних коштів підприєм�
ства, "залежно від застосовуваних форм роз�
рахунків" (грошові, інформаційно�фінан�
сові), "за видами господарських зв'язків" (го�
ризонтальні, вертикальні). Ознаки "за спосо�
бом перенесення авансованої вартості на то�
вари" та "за видами господарських зв'язків"
є досить виваженими, оскільки відображають
роль фінансових потоків у формуванні ак�
тивів підприємства, розробці політики фінан�
сування постійної і змінної їх частини, а та�
кож особливості функціонування корпора�
тивних структур та побудови ними логістич�
них систем. Поряд з цим, вважаємо, що ви�
окремленні види фінансових потоків за озна�
кою "залежно від застосовуваних форм роз�
рахунків" є не коректним. Це пояснюється
тим, що грошові потоки, які існують у готів�
ковій і безготівковій формі, не можуть відоб�
ражати рух всіх фінансових ресурсів, а отже,
не є прийнятними для класифікації фінансо�
вих потоків. Стосовно інформаційно�фінан�
сових потоків, то таке поєднання не відобра�
жає сутності фінансових і інформаційних
потоків, які в логістичних системах, разом з
матеріальними потоками є супутніми. Врахо�
вуючи сучасні форми розрахунків, які вико�
ристовуються в практиці функціонування
вітчизняних підприємств, в межах цієї озна�
ки доцільно виділяти фінансові потоки за
платіжними дорученнями, фінансові потоки
за інкасовими операціями (платіжними вимо�
гами або вимогами�дорученнями), фінансові
потоки за акредитивами, фінансові потоки за
факторинговими операціями, фінансові по�
токи за векселями, фінансові потоки за пла�
стиковими картками.

Перераховані класифікаційні ознаки
фінансових потоків застосовує російський
дослідник Барикін С.Є. При цьому, акценту�
ючи увагу на спільних ознаках матеріальних,
фінансових, інформаційних потоків в логі�
стичних системах, доповнює їх власними оз�
наками [2, с. 1—2]. Це такі, як 1) по відно�
шенню до логістичної системи (зовнішні,
внутрішні), 2) за напрямом руху (вхідні,
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вихідні), 3) за ступенем ймовірності (детер�
міновані, стохастичні), 4) за ступенем інтен�
сивності (з високим і низьким ступенем
інтенсивності) 5) за стабільністю часових
інтервалів переміщення потоків (з рівними і
нерівними інтервалами руху), 5) за обсяга�
ми елементів потоків (потоки з рівними та
нерівними величинами у визначеному пе�
ріоді).

Циган Р.М. [12, c. 282—286] запропонував
доповнити існуючі класифікації грошових по�
токів ознакою — рівень управлінського впли�
ву на процеси генерування. В її межах дослі�
дник виділяє активний (маса грошей, яка зна�
ходиться у сфері постійного впливу з боку ке�
рівництва підприємством, тобто використо�
вується в операціях,  управління якими
здійснює саме підприємство) та пасивний
(маса грошей, яка формально належить
підприємству, але тимчасово розміщена ним
в об'єкти, на які підприємство не має впливу,
тобто не знаходиться у сфері безпосереднь�
ого управління власниками та керівниками)
грошові потоки. Дана ознака має важливе
практичне значення і для управління фінан�
совими потоками, оскільки відображає
здатність менеджменту підприємства контро�
лювати рух і впливати на ефективність фор�
мування і використання фінансових потоків.

Узагальнюючи результати проведеного
дослідження доцільно зазначити, що існуючі
класифікаційні ознаки фінансових потоків
доцільно доповнити рядом нових, які будуть
враховувати особливості логістично�орієнто�
ваного управління. Таким чином, фінансові
потоки в контексті логістично�орієнтовано�
го управління ними доцільно класифікувати
за такими ознаками:

— за метою ведення господарської діяль�
ності (комерційний, некомерційний);

— за роллю у господарській діяльності
(господарський, інвестиційний, податковий,
дивідендний);

— за видами господарських зв'язків (го�
ризонтальний, вертикальний);

— за видами звичайної господарської
діяльності (від операційної, фінансової, інве�
стиційної діяльності);

— за характером впливу на логістичну си�
стему (системно�утворюючий, системно�за�
безпечуючий, додатковий);

— за масштабами обслуговування логі�
стичної системи (в логістичній системі, в
логістичній підсистемі, за елементом логі�
стичної системи, за логістичною опера�
цією);

— за формою власності підприємства, що
створює логістичну систему (приватного, ко�
лективного, комунального, спільного кому�
нального, державного підприємств та підприє�
мства, заснованого на змішаній формі влас�
ності);

— за рівнем передбачуваності (передбачу�
ваний, умовно�передбачуваний, непередбачу�
ваний);

— за характером руху (регулярний, диск�
ретний);

— за спрямованістю руху (вхідний, вихід�
ний);

— за рівнем достатності (достатній, дефі�
цитний, профіцитний);

— за придатністю для прийняття фінансо�
вих рішень (релевантний, іррелевантний
фінансовий, інкрементальний);

— за способом перенесення авансованої
вартості на продукцію (супутній руху
основних засобів, обумовлений рухом обо�
ротних коштів);

— за методом вартісної оцінки (дискон�
тований, недисконтований);

— за документальним оформленням руху
(зумовлений розрахунковими документами у
паперовому чи електронному вигляді);

— за часом виникнення (минулий, поточ�
ний, майбутній);

— за ступенем виконання поставлених зав�
дань (плановий, фактичний, нормативний);

— за обліковою інформацією (звітного,
майбутнього, минулого звітного періоду);

— по відношенню до логістичної системи
(зовнішній, внутрішній);

— за наслідками управлінських рішень
(збалансований, незбалансований);

— за формами розрахунків між учасника�
ми логістичного ланцюга (за платіжними до�
рученнями, пластиковими картками, інкасо�
вою, вексельною, акредитивною формами
розрахунків, факторинговими операціями);

— за обсягами параметрів (з однаковими
та неоднаковими параметрами);

— за інтервалами руху (з рівними та нерів�
ними і інтервалами руху);

— за логістичними процесами(у поста�
чанні, транспортуванні, виробництві, збуті,
сервісному обслуговуванні, рециклінгу, аут�
сорсингу, розрахунках);

— за траєкторією руху (прямий, опосе�
редкований);

— за стадіями логістичних процесів (іні�
ціюючий, супутній, керуючий);

— за видами логістичних операцій (зви�
чайний, реверсивний);
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— за характером використання (безворот�
ний, зворотний);

— за кількістю залучених елементів логі�
стичної системи (простий, складний);

— за рівень управлінського впливу на про�
цеси генерування (активний, пасивний).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, запропонована класифіка�
ція фінансових потоків у логістичних систе�
мах підприємств є необхідним теоретичним
підгрунтям для забезпечення раціонального
їх руху та формування оптимальних обсягів
фінансових ресурсів на всіх стадіях логістич�
ного ланцюга.
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ВСТУП
Україна є аграрною державою, тому сіль�

ське господарство є однією із важливих галу�
зей, яка вирішує продовольчу безпеку країни.
Важливим елементом розвитку галузі є відрод�
ження села і провідна роль у цьому повинна
належати фермерству. Як форма вільного
підприємництва, фермерство здійснюється на
основі економічної вигоди. Але, оскільки це
переважно сімейний бізнес, то розвиток фер�
мерства, перш за все, вирішує соціальні пробле�
ми на селі. Саме в цьому контексті і слід роз�
глядати умови розвитку фермерства.
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FARM DEVELOPMENT UKRAINE IN VIEW OF THE WORLD EXPERIENCE

Ключові слова: аграрне виробництво, фермерське господарство, ефективність, конкурен8
тоспроможність, підприємництво, галузь.

Key words: farming, farm, efficiency, competitiveness, entrepreneurship, industry.

Феномен фермерства викликає пильну увагу вчених і практиків аграрної сфери нашої країни. Фермерство роз?
глядається як одна із основних складових, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Відповідно до цього акту?
альними є дослідження, які присвячені проблемам формування і розвитку фермерських господарств України на
сучасному етапі, враховуючи стратегічні пріоритети країни та світовий досвід.

The phenomenon is farming attention of scholars and practitioners agricultural areas of our country. Farming is
regarded as one of the key components that ensure food security. In accordance with the relevant research is that devoted
to the problems of formation and development of farms Ukraine at present, given the strategic priorities and global
experience.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження присвячені проблемам фор�

мування і розвитку фермерських господарств
України з урахуванням світового досвіду. Як
форма малого підприємництва фермерські гос�
подарства мають ряд переваг, які дозволяють
їм бути ефективними і конкурентоспроможни�
ми. По обсягам виробництва і по кількості спо�
живчих продуктів фермери розвинутих країн
забезпечують власні потреби. Фермерство — це
не просто форма організації праці, а спосіб
життя селянина, що поєднує професійну ді�
яльність, його психологію та соціальний стан.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Проблемам формування і розвитку фер�
мерських господарств присвячені труди віт�
чизняних вчених, зокрема, Амосова О.Ю., Го�
рьового В.П., Макаренка П.М., Мельника Л.Ю.,
та інших. Ще на перших етапах становлення
фермерства вчені відмічали, що в Україні для
розвитку фермерських господарств необхід�
но вирішити питання кредитування і кооперу�
вання, кадрового та технічного забезпечення.
В послідуючих етапах вчені, аналізуючи досвід
ведення фермерства в інших країнах, зокре�
ма, в США, Фінляндії, Німеччині прийшли до
висновку, що розширення і розвиток фермер�
ства — це лише один із багатьох напрямів ре�
формування аграрних відносин з метою ство�
рення високопродуктивного сільського госпо�
дарства.

В Україні, незважаючи на існування різно�
го роду труднощів, фермерство продовжує

розвиватися. Аналіз статистичних даних пока�
зує, що за період з 2005 по 2013 роки кількість
фермерських господарств зменшилась на 1693
одиниці, але відбуваються зміни на якісному
рівні. Збільшується кількість сільськогоспо�
дарських угідь в розрахунку на одне фермерсь�
ке господарство. В середньому одне господар�
ство оперує 109,2 га, що вдвічі більше, ніж у
країнах ЄС.

За даними таблиці 1 в Україні в 2013 році
функціонувало 40752 фермерських госпо�
дарств, що становить 3,2 % до загальної
кількості діючих підприємств. Використовую�
чи 4451,7 тис. га сільськогосподарських угідь
фермерські господарства за цій період вироби�
ли 7,6 % валової продукції. Більшість госпо�
дарств спеціалізується на виробництві про�
дукції рослинництва — 10,8 %. Питома вага ви�
робництва продукції тваринництва незначна —
всього 1,8 %, проте за аналізуємий період спо�
стерігається її збільшення на 1,1 в. п. За період

Показник 2011 2012 2013 2013 у % 
до 2011 

Чистий дохід (виручка) від реалізації с.-г. 
продукції та послуг 13935,5 17936,5 17491,4 

 
125,5 

в т. ч. від с.-г. продукції 13644,3 17611,2 17170,9 125,8 
 з неї: рослинництва 12592,2 16516,6 15892,7 126,2 
 Тваринництва 1052,1 1094,6 1278,2 121,5 
Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. 
продукції та послуг 3428,5 3914,4 2844,8 

 
83,0 

в т. ч. від с.-г. продукції 3415,9 3828,2 2765,9 81,0 
з неї: рослинництва 3386,3 3814,4 2733,7 81,0 
 Тваринництва 29,6 13,8 32,2 108,8 
Рівень рентабельності с.-г. діяльності, % 32,6 27,9 19,4 -13,2 в.п. 
в т. ч.: виробництва с.-г. продукції 33,4 27,8 19,2 -14,2 в.п. 
 з неї: рослинництва 36,8 30,0 20,8 -16,0 в.п. 
 Тваринництва 2,9 1,3 2,6 -0,3 в.п. 

Таблиця 2. Результати сільськогосподарської діяльності
фермерських господарств України, млн грн.

Таблиця 1. Динаміка розвитку фермерських господарств України

Показники 
 

Роки 2013 у % 
до 

2005 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Загальна кількість ФГ 42445 41906 41524 40965 40676 40752 96,0 
Площа с.-г. угідь ФГ, тис. га 3661,2 4298,6 4290,8 4345,9 4389,4 4451,7 121,6 
в т. ч. ріллі 3492,6 4165,1 4161,9 4221,9 4260,7 4310,0 123,4 
В розрахунку на 1 ФГ, га: 
 с.-г. угідь 

86,3 102,6 103,3 106,1 107,9 109,2 126,5 

 – ріллі 82,3 99,4 100,2 103,1 104,7 105,8 128,6 
Валова продукція 
сільського господарства, 
млн грн. (в порівн. цінах 
2010 р.) 
в т.ч.: рослинництва 
 тваринництва 

 
8177,5 
7719,2 
458,3 

 
12119,1 
11125,2 
993,9 

 
11965,8 
10840,9 
1124,9 

 
16192,5 
14997,7 
1194,8 

 
14111,1 
12843,1 
1268,0 

 
19091,4 
17695,3 
1396,1 

 
233,5 
229,2 
304,6 

в розрахунку на 1 ФГ, тис. 
грн. 

192,7 289,2 288,2 395,3 346,9 468,5 243,1 

Структура валової продукції сільськогосподарського виробництва 
Валова продукція всього 4,6 6,1 6,1 6,9 6,3 7,6 + 3,0 

в.п. 
в т. ч.: рослинництва 6,7 8,6 8,7 9,2 8,6 10,8 + 4,1 в.п. 
 Тваринництва 0,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 +1,1 в.п. 
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з 2005 по 2013 роки темп приросту виробницт�
ва валової продукції фермерських господарств
склав 133,5 %, в т.ч. по галузям: рослинництва
— 129,2, тваринництва — 204,6 %.

Найбільш повно результати діяльності фер�
мерських господарств відображають показни�
ки прибутковості. В таблиці 2 наведено показ�
ники, які свідчать про те, що за останні роки
даний сектор економіки в цілому був прибут�
ковим.

Рівень рентабельності як від сільськогоспо�
дарської діяльності в цілому, так і від вироб�
ництва сільськогосподарської продукції, зок�
рема, становив у 2013 році в межах 19 %. Більш
рентабельною була галузь рослинництва — 20,8
%, менш прибутковим було виробництво про�
дукції тваринництва — 8,8 %.

Важливим аспектом  аналізу госпо�
дарської діяльності є порівняння показни�
ка рівня рентабельності фермерських гос�
подарств з іншими формами господарю�
вання (табл. 3).

Аналіз статистичних даних показує, що в
2013 році найвищий рівень рентабельності про�
дукції сільського господарства був у фер�
мерських господарств і приватних підпри�
ємств відповідно — 19,4 і 14,3 %. Аналогічна
ситуація спостерігається в галузі рослинниц�
тва. Щодо продукції тваринництва, то пози�
тивний показник отримали господарські то�
вариства і фермерські господарства відпові�
дно — 14,3 та 2,6 %. Господарства інших
організаційних форм показали від'ємний ре�
зультат, тому вважаємо, що саме галузь тва�
ринництва є перспективною для фермерів.
Для дрібних фермерів — це виробництво мо�
лока, ексклюзивних сирів або якихось еколо�
гічних "локальних" продуктів.  Це такий
бізнес в якому потребується індивідуальний
підхід, де необхідно кожну корову знати "в
лице". А це можливо на фермі, де утримуєть�
ся максимум 100 корів і яку обслуговує одна

сім'я. Це підтверджує і досвід багатьох країн
з розвинутим фермерством — США, Фінлян�
дія, Німеччина.

У США 98 % ферм сімейного типу. Кіль�
кість малих ферм в цій країні в останні роки
зростає і це пояснюється, зокрема, збільшен�
ням сільського населення. У Фінляндії діє
близько 70 тис. фермерських господарств, го�
ловною галуззю є тваринництво. Лише 5 % гос�
подарств залучають найманих робітників і то
лише на літній період. Інші 95 % молочних
ферм зі своїм господарством справляється
самостійно — так звані сімейні ферми. На
фермах повна автоматизація, працюють чо�
ловік з дружиною, які в середньому обслуго�
вують 50 голів. Діти, незалежно від віку, зав�
жди в курсі фермерських справ і завжди по�
мічники.

Сільське господарство Німеччини також
представлено малими сімейними фермами.
Країна має переважно дрібні за площею госпо�
дарства, середній розмір становить 50—60 гек�
тарів. Тваринництво в цій країні досягло особ�
ливого зростання, його питома вага в структурі
товарної продукції складає 80 %.

В Україні монополізація ринку привела
до зростання вартості товарів і видавлюванні
мілких гравців з аграрного ринку. За роки
незалежності значно скоротилася (майже на
40%) кількість виробників молочної про�
дукції. Ринком молочної продукції управля�
ють декілька крупних компаній. Формула
ціни така: чим менше виробників, тим нижча
конкуренція, тим дорожче продукт. Але
проблема не лише в наявності виробників, а
і в доступності ринків збуту. В країні близь�
ко 100 компаній�виробників сиру, проте 60
% ринку утримує лише близько 10 великих
компаній. Потрапити зі своїм товаром на
полки потужних торгівельних мереж дуже
непросто. Напряму із супермаркетами пра�
цює лише невелика кількість потужних ви�

Показники Державні Недержавні 
В тому числі 

господарські 
товариства 

приватні 
підпр-ва 

виробничі 
кооперативи 

фермерські 
господарства 

Продукція сільського 
господарства та 
послуги 

 
0,1 11,6 11,0 14,3 3,6 

 
19,4 

в т.ч. продукція 
сільського 
господарства 

 
0,4 11,4 10,5 14,3 3,5 

 
19,2 

Продукція 
рослинництва 

8,1 11,2 9,2 17,1 13,7 20,8 

Продукція 
тваринництва 

-14,8 11,9 14,3 -1,1 -17,1 2,6 

Таблиця 3. Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва
в сільськогосподарських підприємствах України за організаційно@правовими формами

господарювання, 2013 рік, %



25
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

робників. Малі і середні підприємства тра�
диційно працюють через посередників. Ця
схема зі старту здорожчує продукт на 15—
20 %.

Мало не основним фактором дороговизни
української продукції — є дорогі гроші. Став�
ки кредиту в банках України складають 20—30
%. Будь�який американський, німецький, бри�
танський, французький підприємець при таких
ставках працювати не буде. В США льготний
кредит для малого бізнесу — 9 % річних, в Ні�
меччині, де одна із кращих державних під�
тримок стартового бізнесу в Європі — 4—6 %
річних. Відносно дешевий фінансовий ресурс,
яким користуються західні бізнесмени, щадить
собівартість товару.

Нерозвинутий фінансовий ринок України
вбиває аграрний ринок, приводить його до ста�
ну неповноцінності. За 20 з лишнім років па�
нування корупції, монополії та високих кре�
дитних ставок вчетверо скоротилося поголі�
в'я худоби і на точці замерзання залишається
врожайність зернових культур. Ускладнюєть�
ся діяльність більшості фермерів ще й тим, що
не мають складських приміщень і тому змушені
продавати отриманий врожай зернових за
низькими цінами, відразу після його збиран�
ня.

Країна має 32 мільйони гектарів ріллі, що
створює унікальні можливості займатися таки�
ми високорентабельними галузями, як: ягідниц�
тво, садівництво, виноградарство, а не спе�
ціалізуватися лише на виробництві зернових.
Україна близько 70% плодів і ягід імпортує.
Закрити цей дефіцит можуть фермери, зайняв�
шись їх вирощуванням на площі 15—20 га. Цей
бізнес повинен знаходитись у власності однієї
сім'ї, де працюють всі її члени. Тільки така мо�
дель може забезпечити ефективний сімейний
бізнес. Особливість цього виробництва — дов�
гострокові інвестиції.

Взятися за розвиток сімейного фермер�
ства обіцяли в Мінагропроді України. Згідно
із заявою міністра аграрної політики в 2014
році пропонувалось посилити стратегічні і
тактичні кроки щодо створення умов для їх
швидкої інтеграції в організований ринок і
прискореного розвитку, навіть більш високи�
ми темпами, ніж це сьогодні демонструє ве�
ликотоварне виробництво. Малі, в т.ч. сімейні
господарства, які візьмуть на себе відпові�
дальність за виконання базових вимог сус�
пільства щодо безпеки та якості харчових
продуктів, натомість повинні отримувати під�
тримку і сприяння з боку держави і суспіль�
ства.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження діяльності фер�

мерських господарств показали, що в Ук�
раїні фермерський рух продовжує розвива�
тися, незважаючи на різного роду труд�
нощі. Тому цілком очевидно, що фермер�
ство може і повинно стати одним із про�
відних організаційних форм господарюван�
ня на селі, але при певній державній під�
тримці. Це дозволить позитивно вплинути
на ефективність виробництва, зайнятість
населення, активізувати підприємництво та
відродження села.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залучення інвестицій для розвитку агро�

промислового комплексу є особливо актуаль�
ним сьогодні. Підприємства харчової промис�
ловості є інвестиційно привабливими, однак
залучення інвестицій потребує розробки інве�
стиційних проектів, впровадження результатів
наукових досліджень у практику підприємств,
не лише на рівні матеріально�технічного забез�
печення, а й на рівні управління, зокрема уп�
равління витратами. Обгрунтованість прийня�
тих управлінських рішень значною мірою зале�
жить від достовірності та достатності інфор�
мації, що знаходиться в розпорядженні менед�
жера. Основним її джерелом є система бухгал�
терського обліку підприємства. Відсутність га�
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лузевої інструкції, в якій розкрито особливості
організації та ведення обліку, зокрема обліку
витрат, негативно впливає на достовірність та
достатність інформації, що використовується
при прийнятті управлінських рішень, а отже,
знижується якість розроблених конкурентних
стратегій. Розробка та впровадження галузе�
вих інструкцій сприятиме раціональній органі�
зації обліку, а отже, і підвищенню ефективності
управління фінансово�господарською діяльн�
істю підприємства та його витратами зокрема.

АНАЛІЗ OСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження окремих аспектів щодо сут�
ності, обліку та управління витратами знайш�
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ли відображення в працях таких вітчизняних
вчених, як Ф.Ф. Бутинець [2], О.Ф. Вербило [3],
С.Ф. Голов [5], Л.С. Нападовська [7], В.В. Соп�
ко [7], Л.К. Сук [9], Л.М. Чернелевський,
Г.Г. Осадча [10], а також зарубіжних вчених
А. Апчерча [1], Г. Велша, Д. Шорта [4], Р. Ен�
тоні Дж.Ріса [6] та інших.

Не зважаючи на те, що окремі інструменти
управлінського обліку грунтовно досліджені
вченими і практиками, ускладнення економіч�
них відносин вимагає додаткової, більш глибо�
кої, їх розробки. Зокрема впровадження галу�
зевих інструкцій щодо організації обліку на мо�
локопереробних підприємствах сприятиме
підвищенню ефективності управління не лише
витратами, а й фінансово�господарською ді�
яльністю в цілому.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування скла�

дових елементів галузевої інструкції з органі�
зації та ведення обліку на молокопереробних
підприємствах

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з приоритетних напрямів державної
політики в економній сфері є забезпечення про�
довольчої безпеки України. Реалізація цього
завдання передбачає розвиток усього агропро�
мислового комплексу, одним із складових еле�
ментів якого є підприємства харчової промис�
ловості.

Сучасному етапу економічного розвитку
характерні швидкий розвиток процесів інтег�
рації та глобалізації, нестабільність політичної

ситуації в Україні та світі. Ми спостерігаємо за�
гострення конкурентної боротьби між товаро�
виробниками як на внутрішньому, так і на зов�
нішньому ринках. За таких умов зростає потре�
ба у підвищенні якості та ефективності управ�
ління фінансово�господарською діяльністю
підприємства в цілому та витратами зокрема.
Особливо гострою ця проблема є для підпри�
ємств що здійснюють переробку сільськогоспо�
дарської сировини, в тому числі й молокопере�
робних.

Згідно з даними Держкомстату України ви�
робництво молочної продукції в період з 2009—
2012 роки скоротилося (табл. 1).

Насамперед це зумовлено скороченням по�
голів'я великої рогатої худоби. Ситуація, що
склалася в молочному скотарстві, позначаєть�
ся на функціонуванні молокопереробних
підприємств. У 2013 році ми також спостерігає�
мо скорочення виробництва молочної про�
дукції. Ринок молока має свою специфіку. Се�
ред його особливостей можна виділити: широ�
ке коло покупців; низьку еластичність попиту;
вплив сезонного характеру виробництва моло�
ка на його пропозицію на ринку.

Обсяги виробництва молочної продукції
залежать від обсягів виробництва молока та
стану тваринництва в країні. Чисельність пого�
лів'я корів протягом 2009—2013 рр. в Україні
зменшилася на 9,1% — від 2737 до 2508,8 тис.
голів. Водночас виробництво молока в період з
2009 — 2013 років немає чіткої тенденції. В пе�
ріод з 2009 до 2011 року спостерігається ско�
рочення обсягів виробництва молока як сіль�
ськогосподарськими підприємствами, так і гос�
подарствами населення, натомість у 2012 та

Таблиця 1. Виробництво молочної продукції за видами

Виробництво молочної продукції за 
видами 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093 2010 2011 2012 

Молоко і вершки сухі  88,5 106 113 106 125 94,8 66,7 68,8 53,6 63,1
Сир свіжий неферментований та сир
кисломолочний  

57,7 71,3 83,5 93,2 92,6 91,9 84,8 78,5 76,4 78,9

Сири жирні  173 224 274 217 246 236 224 207 178 168
Молоко і вершки, згущені з доданням 
цукру або без додання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин  

80,6 104 107 97,8 106 99,3 81,9 72,7 62,7 66,1

Морозиво і харчовий лід  112 117 125 121 131 125 108 115 102 109
Виробництво молока обробленого 645,2 716,0 863,6 819,6 863,3 808,1 769,6 801,4 888,3 909,5

Показники Роки
2009 2010 2011 2012 2013 

Виробництво молока, тис. т 11609,6 11248,5 11086,0 11377,6 11488,2 
у тому числі: 
сільськогосподарські 
підприємства 2236,0 2216,6 2245,9 2535,3 2582,5 
% до усіх категорій 19,3 19,7 20,3 22,3 22,5 
господарства населення 9373,6 9031,9 8840,1 8842,3 8905,7 
% до усіх категорій 80,7 80,3 79,7 77,7 77,5 

Таблиця 2. Виробництво молока в розрізі основних категорій виробників
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2013 роках обсяг виробництва молока повільно
зростає. З 2009 по 2013 роки спостерігається
хоч і незначна, проте чітка тенденція збільшен�
ня частки сільськогосподарських підприємств
у виробництві молока.

Для молокопереробних підприємств при�
оритетною групою постачальників є саме
сільськогосподарські підприємства, оскільки
це сприяє зниженню витрат на заготівлю сиро�
вини належної якості та в бажаному обсязі.
Також прагнення України вступити в ЄС перед�
бачає підвищення вимог до якості сировини та
контролю її дотриманням, а домогтися дотри�
мання відповідних стандартів господарствами
населення значно важче.

Вступ до ЄС, з одного боку, підвищує ри�
зик загострення конкурентної боротьби на
внутрішньому ринку, викликає додаткові вит�
рати на підвищення якості продукції відповід�
но до норм ЄС, а з іншого — стимулює молоко�
переробні підприємства впроваджувати нові
технології, шукати нові шляхи вирішення про�
блем заготівлі молока, а також підвищувати
ефективність управління витратами молокопе�
реробних підприємств. За таких умов конку�
рентна стратегія молокопереробних підпри�
ємств повинна поєднувати методи цінової та не�
цінової конкуренції, що передбачає пошук но�
вих підходів для оптимізації витрат підпри�
ємств та підвищення ефективності управління
ними. Як наслідок, витрати є одним із основ�

них об'єктів управління молокопереробних
підприємств, а отже і обліку.

Одним із основних документів що регламен�
тує порядок ведення бухгалтерського обліку на
молокопереробних підприємств є Методичні
рекомендації з формування собівартості про�
дукції (робіт, послуг) у промисловості, наказ
Міністерства промислової політики України
№373 від 09.07.07. В них визначено порядок
склад та класифікацію витрат, структуру со�
бівартості та порядок і методи її формування
на промислових підприємствах всіх форм влас�
ності. Суттєвим недоліком є те, що даний до�
кумент знаходиться у платному доступі, це
штучно обмежує впровадження результатів
наукових досліджень у практику вітчизняних
підприємств. На нашу думку, з метою розвит�
ку молокопереробної галузі, підвищення кон�
курентоспроможності вітчизняних товарови�
робників, сприяння розвитку малого бізнесу
результати наукових досліджень повинні бути
узагальнені та знаходитись у відкритому дос�
тупі. Отже, існує реальна потреба у розробці
галузевих інструкцій щодо організації та веден�
ня обліку на молокопереробних підприємствах.
На думку Скрипник М.І та Вигівської І.М.,
структура галузевої інструкції з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції
на молокопереробних підприємствах повинна
мітити сім ключових елементів (рис. 1).

Ми лише частково погоджуємось із запро�
понованим підходом. Варто погодитись із
Скрипник М.І та Вигівською І.М. у тому, що
інструкція повинна містити інформацію про
особливості класифікації витрат з метою їх об�
ліку, методи обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції, що рекомендовано ви�
користовувати в практиці молокопереробних
підприємств, методи розподілу непрямих ви�
трат. Водночас, на нашу думку галузева ін�
струкція, повинна давати уявлення про вплив
специфіки молокопереробної галузі на орган�
ізацію обліку витрат. Така інформація буде
особливо корисною на етапі започаткування
бізнесу. Також окремим розділом, на нашу
думку, повинні бути виділені рекомендації
щодо впровадження управлінського обліку в
практику молокопереробних підприємств, виз�
начено його функції, що сприятиме розумінню
доцільності впровадження управлінського об�
ліку в практику молокопереробних підпри�
ємств України.

Результати раніше проведених нами досл�
іджень свідчать — функції управлінського об�
ліку можуть бути поділені на загальні та кон�
кретні. Загальна функція управлінського об�

Галузева інструкція з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції на молокопереробних 

підприємствах (МП) 
I. Загальні положення 

Визначено мету та сферу поширення, основні терміни, що 
використовуються в Інструкції 

II. Склад і класифікація витрат за елементами
Окреслено складові виробничої собівартості відповідно до 

ПКУ та здійснено групування за 
ІII. Склад і класифікація статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції МП елементами 
Наведено перелік і склад статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції МП 
ІV. Калькулювання собівартості продукції на 

молокопереробних підприємствах 
Визначено завдання та порядок проведення процесу 
калькулювання на молокопереробних підприємствах 
V. Методи обліку витрат і калькулювання фактичної 

собівартості продукції 
Запропоновано матрицю методів обліку витрат і методів 

калькулювання собівартості продукції на МП 
VІ. Розподіл непрямих витрат 

Наведено послідовність та бази розподілу непрямих витрат 
молокопереробного підприємства 

VІІ. Подання та оприлюднення фінансової звітності
Визначено порядок подання звітності молокопереробних 

підприємств до органу державної статистики 

Рис. 1. Структура галузевої інструкції з
планування, обліку і калькулювання

собівартості продукції на молокопереробних
підприємствах

Джерело: [8].
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ліку включає лише інформаційно�забезпечу�
вальну функцію, конкретні ж функції утворю�
ються на перетині інформаційно�забезпечу�
вальної функції управлінського обліку та
функції управління, а саме: інформаційно�
прогнозна функція, інформаційно�конт�
рольна, інформаційно�регулююча, інформац�
ійно�аналітична тощо.

Важливою серед вищеперелічених функцій
вважається інформаційно�контрольна, оскіль�
ки вона дає змогу провести як оцінку органі�
зації системи управлінського обліку, так і оці�
нку достатності та достовірності інформації,
сформованій в її межах. Достовірність інфор�
мації значною мірою залежить від організації
на підприємстві внутрішнього аудиту. В осно�
ву вказаної залежності покладена теорія моти�
вації. Згідно з цією теорією усвідомлення пра�
цівниками факту обов'язкової перевірки ауди�
тором їх роботи сприятиме зниженню зловжи�
вань, шахрайств та помилок.

Створення служби внутрішнього аудиту чи
закріплення функціональних обов'язків ауди�
тора за окремим працівником, є засобом реал�
ізації інформаційно�контрольної функції уп�
равлінського обліку та має на меті допомогти
керівництву підприємства підвищити ефек�
тивність управління. Впровадження внутрішнь�
ого аудиту в практику промислових підпри�
ємств, зокрема молокопереробних, має важли�
ве значення. Проте з різних причин внутрішній
аудит на підприємствах цієї галузі не прово�
диться. Така ситуація, на нашу думку, пояс�
нюється наступним:

— по�перше, відсутність чіткого визначен�
ня змісту внутрішнього аудиту, а тому різне ро�
зуміння доцільності його організації на під�
приємстві;

— по�друге, відсутність інструкцій з орга�
нізації та ведення внутрішнього аудиту, які вра�
ховують специфіку підприємств досліджуваної
галузі;

— по�третє, причина, яка має суб'єктивний
характер, є небажання створення "зайвої ро�
боти" та висвітлення недоліків в організації
виробничого процесу.

Згідно з визначенням, запропонованим
інститутом внутрішніх аудиторів, мета внутрі�
шнього аудиту полягає в допомозі членам орган�
ізації ефективно виконувати свої функції [147,
с. 6]. Детальніше мету внутрішнього аудиту роз�
кривають завдання, які мають бути вирішені для
її досягнення. Визначаючи завдання, що стоять
перед внутрішніми аудиторами, на нашу думку,
варто провести різницю між їх загальним пере�
ліком та завданнями, які необхідно вирішити під
час аудиту конкретних об'єктів. Одним із основ�
них об'єктів внутрішнього аудиту є витрати.

У результаті проведеного нами досліджен�
ня вітчизняної та зарубіжної економічної літе�
ратури, а також системи обліку витрат, на при�
кладі молокопереробних підприємств, ми
дійшли до висновку, що серед завдань, які ма�
ють бути вирішені внутрішніми аудиторами під
час аудиту витрат основної діяльності, доціль�
но виділити:

— оцінка організації та функціонування си�
стеми управлінського обліку;

— підтвердження достовірності інформації,
що характеризує витрати здійснені в процесі
основної діяльності;

— оцінка прийнятих управлінських рішень,
що впливають на формування витрат.

Відповідно до поставлених завдань прово�
диться деталізація об'єкту аудиту.

Враховуючи зазначене, ми вважаємо, що ще
одним з елементів галузевої інструкції повинні
бути рекомендації щодо організації на підпри�
ємстві служби внутрішнього аудиту як ефек�
тивної форми внутрішнього контролю. Отже,
схематично елементи галузевої інструкцій
щодо організації та ведення обліку на молоко�
переробних підприємствах представлені на ри�
сунку 2.
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На рисунку 2 наведено основні складові еле�
менти інструкції, які, у разу необхідності по�
винні бути деталізовані. Так, такий елемент, як
загальні положення повинен містити перелік
визначень базових понять і не потребує дета�
лізації, натомість у такому елементі, як фор�
мування системи управлінського обліку на мо�
локопереробних підприємствах повинен до�
цільно виділяти підрозділи, в яких будуть ре�
комендації щодо класифікації витрат, визначе�
но складові елементи системи управлінського
обліку, характеристика методів управлінсько�
го обліку та доцільність їх використання в прак�
тиці молокопереробних підприємств зокрема
для обліку витрат.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження

нами обгрунтовано необхідність розробки галу�
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структури галузевої інструкції для молокопере�
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ВСТУП
Розвиток стратегії та механізмів ефектив�

ного розвитку економіки України й окремих
підприємств відіграє винятково важливу роль
у сучасній ринковій економіці. Формування
ринкової стратегії підприємств і механізмів її
реалізації є головним базисом ефективності їх
маркетингової та виробничо�комерційної
діяльності. Для харчових підприємств України
ця проблема є особливо актуальною, тому що
вони виробляють стратегічний товар соціаль�
ної спрямованості споживання та виробницт�
ва — харчові продукти.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич�

но�методичних і практичних аспектів форму�
вання маркетингово�логістичних стратегій та
комплексу маркетингово�логістичної діяль�
ності харчових підприємств України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика розробки маркетинго�логі�

стичної стратегій та комплексу маркетингово�
логістичної діяльності підприємств харчової
галузі досліджується в наукових працях зару�
біжних та вітчизняних учених: І.Н. Герчікова,
Є.П. Голубкова, Д. Голубцова, Ч. Дева, П. Дой�
ля, Дж. Каллітона, Р. Клюітта, Ф. Котлера,

УДК 338.439:658

С. А. Бугаєнко,
к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА

РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ КРАЇНИ

S. Bugaenko,
Candidate of Science, associate Professor Odessa national Academy of food technologies

IMPROVE THE MECHANISM OF PRICE POLICY OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD
INDUSTRY AT THE REGIONAL FOOD MARKET OF THE COUNTRY

У статті дано визначення терміну ПМЦ (політика маркетингового ціноутворення), запропоновано прикладні етапи
механізму формування політики встановлення і розробки ціни підприємств харчової галузі. Приведено авторський
механізм формування політики ціноутворення підприємства харчової галузі.

The article defines the term "marketing pricing policy", proposed mechanism applied stages of policy?setting and
development for the food industry. Powered author pricing policy mechanism food industry.

Ключові слова: політика маркетингового ціноутворення, розрахунок ціни, аналіз, метод
ціноутворення, еластичність попиту, коефіцієнт конкурентоздатності.

Key words: marketing pricing policy, pricing, analysis, method of pricing, demand elasticity
coefficient competitiveness.

Л.В. Балабанової, О.В. Березіна, Б.В. Буркинсь�
кого, В.С. Загорського, С.П. Запотоцького,
М.Й. Маліка, Х.З. Махмудова, А.С. Мохненка,
П.І. Осторовського, В.В. Прядка, В.О. Рибін�
цева, В.В. Рябенка, І.В. Рябчик, І.І. Савенка,
М.П. Сахацького, Л.В. Страшинської, І.О. Со�
ловйова, І.Н. Топіхи та інших дослідників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Політика маркетингового ціноутворення

(ПМЦ) — комплекс заходів щодо встановлен�
ня ціни на товар, знижок і надання цінових
пільг, умов оплати за товар задля задоволення
споживчих запитів споживачів і отримання
підприємством прибутку [4]. Від правильності
рішень у сфері політики маркетингового вста�
новлення і розробки ціни залежить комерцій�
ний результат діяльності підприємства. Ціна
визначає рівень попиту, обсягу продажу, при�
бутку й рентабельності бізнесу, показує умо�
ви, за якими досягається ймовірність і строк
окупності витрат. Правильна оцінка всіх умов
ринку й потенційних можливостей підприєм�
ства в процесі формування політики маркетин�
гового встановлення і розробки ціни й установ�
ленні ціни на товар, прийнятний ринком, є за�
порукою виживання в умовах конкурентної
боротьби й одержання запланованої економі�
чної ефективності. Як зазначено вище, для за�
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безпечення ефективності функціонування
будь�який напрям маркетингово�логістичної
діяльності слід виконувати за заданою методи�
кою. Механізм формування політики ціноутво�
рення підприємства харчової галузі, який є ав�
торським доробком, представлений на рисун�
ку 1.

Кожна з цих цілей передбачає розробку та
здійснення різних сценаріїв встановлення ціни
на харчовий товар і політики ціноутворення
підприємства взагалі. Забезпечення виживання
досягається шляхом постійного зниження цін
навіть до рівня витрат для втримання існуючої
частки ринку в ситуації жорсткої конкурентної
боротьби й часто мінливих запитів споживачів.

Для досягнення максимальних показників
прибутковості спеціаліст з маркетингової
діяльності вибирає максимальну ціну товару,
яку може "проковтнути" ринок, не враховую�
чи при цьому впливу середовища маркетинго�
во�логістичної взаємодії, у т.ч. і конкурентної
боротьби. Мета — збільшення частки по про�
дажу — передбачає зниження ціни на товар для
досягнення бажаного обсягу виробництва й
охоплення ринку з наступним зменшенням
рівня витрат і збільшенням прибутку. Для за�
воювання положення лідера на ринку за показ�
никами якості на товари встановлюють високу
ціну, яка покриває великі витрати на вдоско�

налення товару та характеризує його високий
рівень якості.

Вибір цілей політики ціноутворення підпри�
ємства харчової галузі має бути обгрунтований
результатами маркетингових досліджень наявних
цілей встановлення ціни на типові для аналізова�
ної групи товарів харчового призначення підприє�
мцями�суб'єктами конкурентного впливу; особли�
востей харчового товару та характерних рис по�
ведінки носіїв платоспроможного попиту щодо
його сприйняття; фінансових і виробничих мож�
ливостей і планових показників власного підприє�
мства. В процесі вибору мети МЦП підприємства
харчової галузі потрібно також обгрунтувати ба�
жану та необхідну норму прибутку підприємства
і розробити прогноз рівня ринкових цін на про�
дукт харчового призначення.

Переваги досліджень еластичності попиту
в ціноутворенні полягають в тому, що надають
можливість встановити, як змінювати ціни, щоб
збільшити попит і виторг; дають можливість
виділити товар з асортиментного ряду з най�
меншою еластичністю; прогнозують зміну та
переміщення попиту на товари однієї марки.
Слабкі сторони досліджень: еластичність попи�
ту визначається після купівлі товару, а її про�
гноз залежить від стабільності первісних умов,
тому довідатися про еластичність попиту на
нові товари неможливо; мало оцінити чут�

Рис. 1. Механізм формування політики ціноутворення підприємства харчової галузі

Джерело: розроблено автором.
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ливість споживача до змін у ціні, але й потрібно
мати програму впливу на цю чутливість; елас�
тичність вимірює вплив ціни на обсяг купівлі,
але не вплив ціни на характеристики, важливі
для розуміння реакції носіїв платоспроможно�
го попиту на ціну.

Мінімально можлива ціна товару — це ціна,
що максимально покриває витрати на його роз�
робку, виробництво й збут, а також забезпе�
чує одержання справедливої норми прибутку.
Витрати підприємства на виробництво та реа�
лізацію продукції, виражені в грошовій формі,
складають собівартість продукції (робіт, по�
слуг). Порядок формування витрат, пов'язаних
з виготовленням і реалізацією товарів, в Україні
регламентований такими основними норматив�
ними документами: Закон України "Про опо�
даткування прибутку підприємств" [2], Поло�
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" [5], "Методичні рекомендації з фор�
мування собівартості продукції (робіт, послуг)
в промисловості" [6]. Розрахунок витрат і цін
на їхній основі дає можливість: визначити об�
сяг продажу, виторг від якого покриє всі ви�
трати; порівняти таку ціну з мінімальною ціною
суб'єктів конкурентного впливу; розрахувати
охоплювану частку ринку товару з беззбитко�
вою ціною; довідатися про рівень впливу зміни
постійних витрат (у т.ч., рекламних) на поло�
ження точки беззбитковості; визначити розмір
зміни обсягу продажу при зміні ціни зі збере�
женням досягнутого рівня рентабельності; ви�
явити всі фінансові наслідки будь�яких цінових
стратегій підприємства

У процесі розробки МЦП підприємства хар�
чової галузі Українського Причорномор'я вар�
то зважати на результати цього дослідження,
постійно проводити моніторинг мікросередо�
вища маркетингу підприємства, розробляти та
здійснювати маркетингові заході підтримки
відношень лояльності з представниками сил
цього середовища. Знаючи розмір власних ви�
трат на виробництво товару й обсяг попиту на
нього, спеціаліст з маркетингової діяльності
визначає діапазон ринкових цін (мінімальну й
максимальну) на свій товар. Для того, щоб знай�
ти своє положення в цьому діапазоні, варто
зважати на ціни та якісні ознаки товарів су�
б'єктів конкурентного впливу на ринку. Згідно
з авторською розробкою процес аналізу
суб'єктів конкурентного впливу підприємства
харчової галузі і цін на їх товари має містити
наступні послідовні етапи:

1. Визначення типу конкурентного ринку,
на якому функціонує підприємство харчової
галузі.

2. Складання карти конкурентоздатності
підприємства харчової галузі порівняно з
підприємствами�суб'єктами конкурентного
впливу, що діють на ринку.

3. Розробка конкурентної карти по конк�
ретному товару продовольчого призначення
для порівняння характеристик продукції, які
мають повністю задовольняти потреби та очі�
кування покупців і якісних ознак власного про�
дукту й товару�конкурента.

4. Визначення коефіцієнтів конкуренто�
здатності.

5. Прийняття стратегічних рішень по вста�
новленню ціни в діапазоні цін�суб'єктів конку�
рентного впливу [3].

Залежно від рівня та стану конкурентного
змагання виділяють наступні типи конкурентних
ринків: ринок чистої (досконалої) конкурентної
боротьби; ринок монополістичної (недосконалої)
конкурентної боротьби; олігополія; чиста моно�
полія. Правила і проблеми встановлення цін на
товари, представлені на цих типах ринків, різнять�
ся між собою. Тобто ті самі дії фахівця з марке�
тингу в сфері ціноутворення на різних ринках
можуть привести до протилежних економічних і
маркетингових результатів. В умовах монополії
підприємства його цінова незалежність є вели�
кою, а при чистій конкурентної боротьби —
мінімальною; при олігополії та монополістичній
конкурентної боротьби встановлення ціни оріє�
нтоване на стратегії суб'єктів конкурентного
впливу. Якщо на ринку, на якому працює спец�
іаліст з маркетингової діяльності, переважають
риси монополістичної конкурентної боротьби
або олігополії, йому слід розробляти й запровад�
жувати в життя заходи нецінового конкурентно�
го змагання, щоб виграти в ціновій боротьбі.

Для того, щоб запропонувати ринку продукт,
близький до купівельного ідеалу, потрібно по�
рівняти і виділити сильні та слабкі сторони свого
підприємства і суб'єктів конкурентного впливу,
а також якісні й кількісні характеристики влас�
ного товару і товару конкурента. Порівняльний
аналіз передбачає розробка конкурентної карти,
що включає бальну оцінку різних показників, які
характеризують діяльність і потенціал під�
приємств харчової галузі, що діють на ринку. Се�
ред цих показників можуть бути: питома вага
ринку, займана кожним конкурентом; виробни�
ча потужність підприємств�виробників і рівні її
використання; широта товарного асортименту
кожного діяча ринку; якість виробів з погляду
відповідності нормативам і смаковим запитам
споживачів; широта пропонованого асортимен�
ту всередині кожної асортиментної групи залеж�
но від різних споживчих характеристик товару;
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обсяги нової продукції, безпосередньо виготов�
леної за оригінальною технологією; наявність і
зовнішній вигляд упаковки товарів; наявність та
імідж торгової марки підприємств; термін при�
датності й споживання товарів; прийнятність цін
на товари підприємства та суб'єктів конкурент�
ного впливу для гуртових, роздрібних і кінцевих
носіїв платоспроможного попиту; гнучкість цін
залежно від рівня якості товару і сезонного по�
питу на нього; середня рентабельність продукції;
питома вага високорентабельних товарів в за�
гальному обсязі виробництва і продажу; прий�
нятність носіями платоспроможного попиту роз�
ташування місць реалізації товарів; прийнятність
часу постачання товарів в роздрібну мережу; на�
явність фірмових закладів торгівлі; середня
кількість товарів з існуючого асортименту, пред�
ставлених в одному закладі торгівлі; використан�
ня різних каналів збуту (оптові посередники, пря�
ме постачання у роздріб, доставка кінцевим нос�
іям платоспроможного попиту); система транс�
портування; засоби інформування кінцевого й
оптового споживача власної продукції; способи
дії на рівень збуту. Бали виставляються за резуль�
татами опитувань споживачів, аналізу внутріш�
ньої звітності й моніторингу цін, за експертними
оцінками діячів ринку та фахівців галузі тощо. На
додаток до карти конкурентоздатності підприє�
мства харчової галузі варто скласти конкурент�
ну карту по конкретному товару для порівняння
характеристик власного продукту і конкурент�
ного, які мають повністю задовольняти потреби
та очікування покупців. Це можуть бути показ�
ники: поєднання внутрішніх параметрів (рецеп�
тура приготування, сорт, якість сировини); зовн�
ішнього вигляду (вага, об'єм); унікальності влас�
тивостей товару; упаковки товару; економічної
спрямованості (собівартість, рентабельність);
гнучкості цін залежно від чинників ринку (окрім
дій суб'єктів конкурентного впливу). Для аналі�
зу конкурентоздатності конкретного продукту
вибираються конкретні показники, які найповн�
іше його характеризують. В даному випадку ти�
пологізація недоречна. Карта конкурентоздат�
ності показує потенціал підприємства і резерви
його поліпшення з метою отримання можливості
для зростання ціни на конкурентоспроможний
товар. За картою конкурентоздатності товару
розраховують різноманітні коефіцієнти конку�
рентоздатності, які показують рівень здатності
власного товару конкурувати й можливості вста�
новлення цін на нього.

При виборі методу ціноутворення варто зва�
жати, що остаточна ціна буде перебувати в
інтервалі між мінімальною ціною витрат і мак�
симальною ціною попиту на рівні цін суб'єктів

конкурентного впливу. Існує безліч методів
ціноутворення, які Ф. Котлер зводить до п'яти
основних: метод "середній рівень витрат + при�
буток"; метод досягнення беззбитковості й
цільової норми прибутку; ціноутворення на ос�
нові відчутної цінності товару; установлення
ціни на рівні поточних цін; установлення ціни в
ході закритих торгів. Внутрішній зміст методу
"середній рівень витрат + прибуток", полягає в
тому, що ціна товару встановлюється як сума
собівартості цього товару й націнки, розмір якої
як правило залежить від розбіжності у вартості
товарних одиниць, обсягах продажів, оборот�
ності товарних запасів та інших факторів. Цей
метод застосовується у випадках установлення
ціни на принципово нову продукцію, яку ні з чим
порівняти; на продукцію, вироблену за разови�
ми замовленнями; на продукцію, вироблену в
галузі (або продавану на ринку), де більшість
діячів ринку слідує цьому методу; при визначенні
цін на товари, попит на які набагато перевищує
пропозицію. Переваги методу: простота для ви�
робників (простіше оцінити власні витрати, ніж
ринковий попит); відсутність конкурентних не�
цінових зусиль (якщо більшість встановлює ціни
витратним методом). Мінуси методу: не пов'я�
заний з поточним попитом на товар; не врахо�
вує споживчі характеристики свого товару і то�
варів, на які він може бути замінений. При зас�
тосуванні методу досягнення беззбитковості й
цільової норми прибутку ціна встановлюється,
виходячи з бажаного розміру прибутку. Для
відшкодування витрат виробництва слід реалі�
зувати необхідний обсяг продукції за конкрет�
ною ціною або за більш високою ціною, але в
меншій кількості. Тому підприємство повинне
розрахувати, при якому рівні ціни будуть отри�
мані обсяги продажів, що надають можливість
відшкодувати всі витрати й отримати цільовий
прибуток. Тобто у ході розрахунку ціни підприє�
мство повинне визначити ціну, яка при задано�
му обсязі продажів принесе цільовий прибуток;
обсяг виробництва, який принесе цільовий при�
буток, якщо ціна на цей товар уже задана рин�
ком; ціну, що забезпечує цільовий прибуток, при
дефіциті ресурсів і змушеному зниженні вироб�
ництва. Метод встановлення ціни на основі
відчутної цінності товару передбачає, що ціна
формується з оціненої носієм платоспроможно�
го попиту вартості якісних параметрів товару та
додаткових вигід від його використання. Ціна в
цьому випадку формується з вартості основних
властивостей товару, вартості сприйманої
цінності товару, вартості всіх вигід від придбан�
ня й використання товару, а також витрат, по�
в'язаних з придбанням і використанням товару.
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Метод встановлення ціни на рівні поточних цін
враховує, у першу чергу, не рівень попиту на
товар і розмір власних витрат, а ціни суб'єктів
конкурентного впливу. Ціноутворення за цим
методом має наступні варіанти:"Слідування за
лідером"; вибір ціни — нижчої, ніж у більшості
суб'єктів конкурентного впливу; вибір мінімаль�
ної ціни ринку; вибір максимальної ціни ринку.
Метод встановлення ціни в ході закритих торгів
застосовується у випадку оголошення конкур�
су яким�небудь замовником (носієм платоспро�
можного попиту) на виробництво товару зі заз�
далегідь відомими техніко�економічними показ�
никами, переможцем торгів стає учасник, що
пропонує більш вигідні умови та, як правило,
найнижчу ціну порівняно з суб'єктами конку�
рентного впливу [1; 4].

ВИСНОВОК
При виборі методу встановлення і розроб�

ки ціни на товари та послуги на конкретний хар�
човий товар слід відштовхуватися від типових
для галузі методів встановлення цінового рівня,
а також корегувати власні дії в залежності від
маркетингових цілей та можливостей підприє�
мства. Встановлення кінцевого рівня ціни на то�
вар повинне враховувати все перелічене вище
та додаткові фактори: психологію ціносприй�
няття носіїв платоспроможного попиту;
іміджеву політику цін підприємства; вплив роз�
міру ціни на збутові, обслуговуючі, постачаль�
ницькі й інші заходи ринку, а також вплив фак�
торів середовища маркетингово�логістичної
взаємодії підприємства та положення підприє�
мства й товару на ринку. Кожний з запропоно�
ваних нами прикладних етапів механізму фор�
мування політики встановлення і розробки ціни
підприємств харчової галузі має бути обгрун�
тованим результатами маркетингових дослід�
жень і скорегований прогнозними даними щодо
оцінки рівня ефективності його застосування.
Крім заходів щодо встановлення ціни на хар�
човий товар, у ході формування політики вста�
новлення і розробки ціни слід здійснювати роз�
рахунок доцільності корегування ціни в процесі
продажів цього товару. Зміни в ціні слід
здійснювати під впливом різних факторів рин�
ку для цінового стимулювання посередників і
кінцевих носіїв платоспроможного попиту.
Формування стратегії й тактики застосування
знижок та інших корегуючи ціну заходів мар�
кетингового спрямування для підприємств хар�
чової галузі Українського Причорномор'я по�
винна мати за основу результати цільових рин�
кових досліджень та постійно оцінюватися з
точки зору ефективності їх використання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Агропромисловий комплекс є одним з найпер�
спективніших секторів економіки України та роз�
винутих країн світу. Провідне місце в агропромис�
ловому виробництві належить олійно�жировому
підкомплексу країни, оскільки існуючий потенці�
ал цієї галузі є надзвичайно великим. Розвиток
виробництва олійно�жирової продукції в Україні
пов'язують саме з традиційною олійною культу�
рою — соняшником, що пояснюється постійним
зростанням рівня попиту на насіння соняшнику та
продуктів його переробки.
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Розглянуто та системно проаналізовано сучасний стан виробництва насіння соняшнику в Україні та Одеській
області. За результатами аналізу основних показників виробництва насіння соняшнику в Одеській області в порівнянні
з середніми показникам по Україні досліджено потенційну потужність Одещини в досягненні високого рівня забез?
печеності сировиною переробних підприємств олійно?жирового підкомплексу. Виявлено та аналітично розглянуто
основні проблеми розвитку виробництва насіння соняшнику такі, як інтенсивне розширення посівних площ, низький
рівень урожайності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику на інноваційній
основі.

The current state of production of sunflower in Ukraine and Odessa region is considered and systematically analyzed.
According to the analysis of the main indicators of sunflower production in Odessa region in comparison with the average
for Ukraine, Odessa potential capacity to achieve a high level of raw materials availability of processing plants of oil?fat
sub has been explored. The basic problems of sunflower seeds production development such as intensive expansion of
cultivated areas and low yield have been revealed and analytically considered. Ways of improving the efficiency of
production of sunflower seeds on an innovative basis have been proposed.

Ключові слова: насіння соняшнику, валовий збір, врожайність, темп зростання, рівень рен8
табельності.

Key words: sunflower seeds, total yield, crop capacity, growth rate, profitability.

Україна повністю задовольняє власні потре�
би у продукції переробки насіння соняшнику та
є найбільшим експортером соняшникової олії
на світовому ринку. Але для успішного розвит�
ку вітчизняного олійно�жирового підкомплексу
та утримання лідируючих позицій України ви�
никає необхідність в об'єктивній оцінці вироб�
ництва насіння соняшнику на регіональному
рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти підвищен�
ня ефективності виробництва соняшнику знай�
шли широке відображення у наукових працях
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відомих вітчизняних вчених�економістів, серед
яких слід відмітити: В.Г. Андрійчука, Т.О. Осташ�
ко, М.В. Присяжнюка, A.А. Побережну, П.Т. Саб�
лука, В.С. Уланчука, Л.Г. Хорунжного, В.М. Шу�
мейко та ін. Поряд з цим, стратегічне значення
розвитку олійно�жирового підкомплексу та роз�
галуженість і різноманітність ринку насіння со�
няшнику вимагають додаткових досліджень на ре�
гіональному рівні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом останніх років в Одеському регі�
оні введені в дію: друга лінія ЗАТ "Іллічівський
олійножировий комбінат" загальною потужні�
стю 1,5 тис. тонн на добу, ТОВ "Українська Чор�
номорська індустрія " з переробки соняшнико�
вої та соєвої олій потужністю переробки за
добу 1,5 тис. тонн соняшнику та 2,0 тис. тонн
сої, цех з випуску рослинних олій на ТОВ
"Біойл Універсал Україна", потужністю 200—
250 тонн олії за добу. Стабільність роботи заз�
начених підприємств в першу чергу залежить
від забезпеченості їх сировиною, тому метою
статті є дослідження потенційної потужності
Одещини в нарощуванні обсягів виробництва
насіння соняшнику та досягненні високого

рівня ефективності  вирощування цієї
культури на підставі порівняльної оцінки
та аналізу сучасного стану розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Виробництво і реалізація продукції тех�
нічних культур є одним з найважливіших
джерел поповнення державного бюджету
України. Оскільки Україна посідає третє
місце в світовому рейтингу після Аргентини
та Росії, забезпечуючи близько 16% світово�
го виробництва соняшнику. Крім насіння
соняшнику, в Україні, за останні роки зрос�

ло виробництво інших олійних культур, зокрема
насіння ріпаку та сої, що викликано підвищенням
попиту на ці товари на світовому ринку. Сьогодні
Україна виробляє 2,07 % світового виробництва
насіння ріпаку та 0,33 % світового виробництва сої.
Проте соняшник залишається основною олійною
культурою в Україні, яка порівняно з іншими, дає
найбільше олії з одиниці площі. Насіння районо�
ваних сортів і гібридів містять понад 48—50 %
жиру, 16—19 % білку, а вихід олії при заводській
переробці становить майже 47%.

Так, за даними держкомстату України у 2013
р. основне місце у структурі виробництва серед
олійних культур займає соняшник — понад 68 %,
під його посівами зайнято 5051,3 тис. га, що ста�
новить 66,9 % площі.

Соняшник є головною технічною культурою на
Півдні України. Тому цілком зрозуміло, що вироб�
ництво насіння соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах Одеського регіону є, якщо не одним
з основних, то провідним додатковим напрямком
виробничо�господарської діяльності більшості
сільськогосподарських підприємств даного регіону,
який дозволяє їм отримувати значні доходи і при�
бутки та зміцнювати свій фінансовий стан. Проте
за рейтинговою оцінкою питома вага загальнооб�
ласного виробництва насіння соняшнику серед ре�

гіонів України посідає 8 місце,
і як свідчать дані таблиці 1, на
Одеську область у 2012—2014
рр. припадає 5,7—7,03 % дер�
жавного виробництва насіння
соняшнику.

Цифровий матеріал таб�
лиці 1 свідчить, що розмір за�
гальної площі посіву соняш�
нику має стійку тенденцію до
розширення та у 2014 р. ста�
новить 5212,2 тис. га, що на
33,2 % більше від рівня 2006 р.
В динаміці за 2006 — 2014 рр.
посівна площа соняшнику в
середньому щорічно розши�
рювалась на 162,6 тис. га, що в
абсолютному виразі складає
3,7 %. Аналогічна тенденція
спостерігається і в Одеській
області (рис. 2).

Рис. 1. Структура виробництва продукції олійних
культур в Україні (2013 р.)

Таблиця 1. Динаміка посівних площ, валового збору
та урожайності соняшнику в Україні та Одеській області
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За останні 9 років в Одеській області посівні
площі соняшнику в середньому щорічно збільшу�
вались на 9,6 тис. га, або на 2,9 %.

Результати досліджень свідчать, що у 2014 р. в
порівнянні з 1995 р. в Одеській області посівні
площі під культурою збільшились в 2,2 рази, а по�
рівняно із 2000 р. — в 1,8 рази.

Отже, можна констатувати, що особливо
інтенсивно процес розширення площ посіву під
культурою спостерігається з переходом економі�
ки України на ринкові відносини і проголошенням
незалежності в 90�ті роки. Таким чином, збільшен�
ня площі посіву соняшнику відбувається постійно,
унаслідок чого і спостерігається порушення нау�
ково�практичних рекомендацій щодо оптимальної
структури посівів сільськогосподарських культур
в аграрних підприємствах області.

Так, за рекомендаціями вчених, в посівах тех�
нічних культур соняшник та соя повинні складати
не більше 15—20 %; ріпак — не більше 5—7 %. Оп�
тимальні нормативи повернення соняшнику на
попереднє місце в сівозміні за сприятливих гідро�
термічних умов для розвитку всіх груп сільсько�
господарських культур залишаються на рівні 12—
15 % в північному Степу і 15—17 % — в південно�
му. За умов вивільнення площі ріллі внаслідок не�

обхідності пересіву озимих культур, несприятли�
вого прогнозу на одержання урожаю ярих ранніх
культур або запізнення зі строками їх сівби, за
наявності в сівозміні чорного пару, а також при
можливості забезпечити повний цикл агротехно�
логічних вимог щодо добору гібридів, використан�
ня добрив і засобів захисту рослин посіви соняш�
ника можуть бути розширені до 20—25 % [2]. Але
реально площі посіву соняшнику (особливо в
південній частині області) значно перевищуються
товаровиробниками, досягаючи 35 % і більше, що
є дуже негативним явищем, тому що призводить
до висушування грунту, у тому числі й глибоких
його шарів і сприяє зниженню урожайності на�
ступних 2—3 культур, та й соняшнику зокрема.
Так, розраховані показники динаміки врожайності
соняшнику, свідчать, що єдиної тенденції зміни в
її рівні за період з 2006 по 2014 роки немає як в
Україні, так і в Одеській області, обчислені лан�
цюгові темпи зростання свідчать про циклічні ко�
ливання показника (рис. 3). Так, протягом дослід�
жуваного періоду (2006—2014 рр.) рівень урожай�
ності соняшнику в усіх категоріях господарств Ук�
раїни та Одеській області чотири рази підвищував�
ся і п'ять разів знижувався. Піки зростання вро�
жайності припадають на 2008 та 2013 роки. У 2006,

Рис. 2. Темпи зростання посівних площ соняшнику, %

Рис. 3. Темпи зростання урожайності соняшнику, %
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2008, 2010 та 2013 роках відмічається зростання
урожайності соняшнику в Одеській області, ви�
щими темпами, ніж в Україні. А у 2007, 2009, 2012
та 2014 простежується різке зниження, причому
значно більшими темпами, ніж в середньому по
країні. Протягом 2006 — 2014 рр. середня вро�
жайність соняшнику по Україні щорічно збільшу�
валась на 0,72 ц з 1 га, або на 4,5 %, а по Одеській
області на 0,69 ц з 1 га, або на 4,6 %.

Якщо наприкінці 80�х років урожайність со�
няшнику в нашій країні була на рівні європейсь�
ких країн, то зараз врожайність соняшнику (об�
числено в середньому за 2006—2014 рр.) по Україні
становить 16,7 ц з 1 га, а по Одеській області —
14,0 ц з 1 га.

Стале збільшення посівних площ соняшнику та
різкі коливання врожайності по роках впливають на
обсяги валового виробництва насіння цієї культури
(табл. 1). Цю мінливість підтверджують і обчислені
ланцюговим способом темпи зростання обсягів ви�
робництва насіння соняшнику в Україні та Одеській
області, зокрема що наочно ілюструє рисунок 4.

З рисунку 4 чітко видно, що в різні роки обсяги
валового виробництва насіння соняшнику колива�

ються, як по Україні в цілому, так і на Одещині. За
останні 9 років валовий збір насіння соняшнику в
Україні збільшився з 5324,3 до 10134 тис. т, а в
Одеській області з 367,5 до 673,6 тис. т. Таких знач�
них темпів нарощування обсягів виробництва немає
в жодній галузі сільського господарства. Це зумов�
лено зростанням попиту як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, агроекологічними та еко�
номічними перевагами вирощування цієї культури.
Саме значна віддача соняшникового поля привер�
тає все більше уваги товаровиробників, оскільки
насіння соняшнику як один із ліквідних видів про�
дукції, довгий час використовувався як спосіб пла�
тежів сільськогосподарськими підприємствами. Що
підтверджують і офіційні статистичні дані, так у
2013 р. від 1 грн. вкладеної у виробництво зерна от�
римували 1,54 грн. прибутку, у виробництво насіння
соняшнику — 28,5 грн., сої — 15,8 грн., ріпаку — 8,6
грн. Але оцінка досягнутого рівня рентабельності
виробництва насіння соняшнику в динаміці свідчить
про негативну тенденцію зниження його рівня в Ук�
раїні (рис. 5).

Проте в Одеській області, незважаючи на низькій
рівень урожайності соняшнику, спостерігається зро�

Рис. 4. Темп зростання виробництва соняшнику, %

Рис. 5. Рівень рентабельності виробництва соняшнику, %
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стання рівня рентабельності виробництва його на�
сіння з 13,6 % у 2010 р. до 29,4 % у 2013 р. Водночас
рівень рентабельності виробництва насіння соняш�
нику в Одеській області значно нижчий, ніж у серед�
ньому по Україні, що зумовлено в першу чергу, по�
рушення вимог агротехнічних норм вирощування цієї
культури та низькими матеріальними можливостя�
ми сільськогосподарських виробників.

В аграрних формуваннях досліджуваного ре�
гіону є значні резерви щодо збільшення обсягів
виробництва насіння соняшнику, покращення його
якості і підвищення економічної ефективності на
основі наступних пропозицій:

— переходу до вирощування соняшнику за
новою енергоощадної технологією "No�till", що
дозволить отримувати швидкі дружні сходи та уз�
годити в єдиному процесі усі складові технологічні
елементи і, таким чином, забезпечити інтегрова�
ний вплив їх на формування високого врожаю,
економити витрати праці і матеріально — грошо�
вих ресурсів на 1 ц продукції;

— застосування дражованого насіння сорту
гібридів соняшнику: Флагман, Роднік, Ізабелла,
Рустіка, Черліс, які в умовах Одещини забезпечу�
ють високі прибавки врожаю та олійність насіння
до 45—46 %.

— забезпечення оптимального позакоренево�
го живлення рослин на основі застосування комп�
лексних мікродобрив "Нутрівант ПлюсТМ олійний",
використання біологічних гербіцидів, фунгіцидів,
регуляторів росту рослин;

— дотримання науково�обгрунтованих реко�
мендацій зональної системи землеробства, яка
передбачає повернення соняшнику на поле через
7—8 років; після озимої пшениці чи ярого і озимо�
го ячменю, як найкращих попередників і зайняття
ним в структурі посівних площ сільськогоспо�
дарських культур 12,7 %;

— дотримання агротехнічних термінів вико�
нання технологічних операцій, підвищення на ос�
нові вище вказаних технологічних заходів урожай�
ності в вазі після доробки до 22,4 ц з 1 га, а вмісту
олії на 8,4 %, що дозволить суттєво підвищити ціну
продажу насіння;

— поліпшення мотивації праці на вирощуванні
соняшнику і інших культур на основі застосуван�
ня акордно�преміальної системи оплати праці.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведені дослідження сучасного стану ви�
робництва насіння соняшнику в Одеській області
та в Україні показують, що постійні врожаї забез�
печуються за рахунок розширення посівних площ
та граничного насичення сівозміни соняшником.
Урожайність соняшника за останні 9 років в за�
лежності від агрометеорологічних умов вегетації
коливається від 6,7 до 20,4 ц з 1 га. З метою отри�
мання високих сталих валових зборів насіння со�
няшнику та забезпечення сировиною олійно�жи�
рового підкомплексу, як для задоволення потреб

внутрішнього ринку, так і для нарощування екс�
портного потенціалу, необхідно змінити структу�
ру виробництва олійних культур шляхом суворо�
го дотримання науково�обгрунтованої системи
сівозмін та сприяти поступовому зростанню уро�
жайності соняшнику за рахунок використання
якісного насіннєвого матеріалу, впровадження
ресурсозберігаючих, інноваційних технологій ви�
рощування та заходів економічного стимулюван�
ня працівників за отримання високої врожайності
й олійності насіння. Подальших досліджень потре�
бує більш детальне обгрунтування організаційно�
економічних та технологічних чинників ефектив�
ного виробництва продукції олійних культур та
створення сприятливих умов для економічної
інтеграції господарюючих суб'єктів олійно�жиро�
вого підкомплексу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із першочергових завдань щодо реалі�

зації дієвої державної регіональної політики,
спрямованої на забезпечення збалансованого,
комплексного соціально�економічного розвитку
регіонів, має бути запровадження методики об�
'єктивної оцінки в цілому результатів роботи ре�
гіональних органів державчої влади та управлін�
ня.

Дієвість державного впливу на регіони безпо�
середньо залежить від достовірної, належним чи�
ном систематизованої та своєчасної інформації про
стан того чи іншого регіону в його динаміці, об�
'єктивного аналізу такої інформації. З іншого боку,
недостатнє забезпечення органів державної влади
і управління інформацією про тенденції розвитку
регіонів сприяє суб'єктивізму при прийнятті відпо�
відних управлінських рішень, що в кінцевому ре�
зультаті може призвести до загострення ре�
гіональних диспропорцій чи конфліктів регіонів з
центром.

Найбільш ефективною інформаційно�анал�
ітичною базою державного регулювання регіо�
нального розвитку є система регіонального моні�
торингу. Вона має не лише важливе пізнавальне і
наукове, але й, насамперед, прикладне значення.
На жаль, відсутність такої ефективної системи в
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Україні значно звужує можливості органів держав�
ної влади і управління обирати адекватний інстру�
ментарій при здійсненні державного регулювання
розвитку регіонів, виокремленні проблемних ре�
гіонів та вирішенні питання про надання їм різно�
бічної державної підтримки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Створенню системи регіонального моніторин�
гу в масштабах держави має передувати наукова
розробка цього питання, з'ясування його суті,
структури, призначення. Дослідженням проблем
створення системи регіонального моніторингу
присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні
вчені такі, як: В. Артеменко, В. Бакуменко, З. Ге�
расимчук, О. Дацій, М. Долішний, Ю. Донченко,
М. Дацишин, Є. Захаров, М. Миколайчук, Т. Ума�
нець та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — визначити напрями мо�

дернізації моніторингу результатів діяльності
місцевих органів виконавчої влади як "провай�
дерів" державної регіональної політики; оцінити
результативність діяльності органів державної
влади та управління.

DIRECTIONS OF EVALUATION EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF STATE AUTHORITIES AND
MANAGEMENT
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональний моніторинг — це спеціально

організована і постійно діюча система необхідної
статистичної звітності, збору та аналізу статистич�
ної інформації, здійснення альтернативних інфор�
маційних заходів (проведення соціологічних дос�
ліджень, вивчення звітів вітчизняних і зарубіжних
аналітиків тощо) і діагностики стану та тенденцій
розвитку регіонів [4, с. 4]. Крім державних стати�
стичних органів, до такої діяльності можуть залу�
чатися науково�дослідні інститути, аналітичні цен�
три, окремі професійні об'єднання.

Існуючі методики проведення моніторингу
розвитку демонструють лише перший крок —
аналіз певного переліку соціально�економічного
показників, які більшою мірою є темповими і за
своїм значенням не можуть відображати дійсний
стан розвитку деяких регіонів виходячи із різних
"стартових" позицій цих регіонів. Уявімо, що по�
казники, за якими проводиться моніторинг соц�
іально�економічного розвитку регіонів  7  відпові�
дають поставленому завданню, і ми маємо змогу
бачити результати розвитку адміністративно�те�
риторіальних одиниць країни. Залишається
відкритим питання в даному урядовому рішенні:
отримали результати, а що робити далі? Тобто,
сьогоднішній моніторинг не передбачає організації
пошуку управлінських рішень із поліпшення ста�
ну справ у регіонах, де показники засвідчили не�
гативну динаміку розвитку.

Інше питання, на яке потрібно дати відповідь,
це визначення мети відповідного моніторингу:
відслідковуємо стан та тенденції соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів, або впливу місцевих
органів виконавчої влади на забезпечення соціаль�
но�економічного розвитку регіонів. Безперечно,
потрібно проводити паралельно дві зазначених
вище оцінки. Тому зазначена тема заслуговує на
серйозні наукові розробки не лише в економічній
науці, але й у державному управлінні, результати
чого матимуть важливе прикладне значення для
реалізації ефективної регіональної політики.

В основі регіонального моніторингу має лежа�
ти, насамперед, інформація, надана офіційною ста�
тистикою. Однак самі статистичні дані, навіть
найбільш повні, не зможуть забезпечити систем�
ності регіонального моніторингу, тобто характери�
зувати не лише соціально�економічні, але й правові,
політичні, конфесійні, екологічні та інші парамет�
ри розвитку регіону в їх динаміці та взаємозв'язку.

Першочерговими критеріями для показників,
на базі яких може здійснюватися діагностика соц�
іально�економічного розвитку території, мають
вважатися: прозорість методики та доступність
даних [5, с. 7].

Для потреб регіонального аналізу, крім офі�
ційних даних Державної служби статистики Украї�
ни, обласних та районних управлінь статистики,
доцільно використовувати інформаційні матеріа�
ли анкетувань та соціологічних опитувань, картог�
рафічні, ілюстраційні, історичні та інші матеріали.

Першим дієвим кроком до оцінки саме резуль�
татів діяльності місцевих органів виконавчої вла�
ди як "провайдерів" політики держави, а не потен�
ціалу регіонів, було запровадження Урядом відпо�
відного моніторингу у 2005 році.

Фундаментом до побудови ефективнішого ме�
ханізму здійснення моніторингу результатів діяль�
ності регіональних органів виконавчої влади у за�
безпеченні соціально�економічного розвитку те�
риторій доцільно використати окремі елементи
наведеного вище моніторингу як такого, що дея�
кою мірою відповідає сучасним потребам держав�
ного управління. А саме: здійснювати оцінку доц�
ільно в певній послідовності, розподіливши його
на чотири етапи:

— на першому етапі оцінюється досягнутий
рівень, позитивні і негативні тенденції розвитку
регіону;

— на другому — детально вивчаються причи�
ни, що спричинили негативну тенденцію розвитку
відповідних сфер господарювання;

— на третьому — обгрунтовується концепція
регулювання регіонального розвитку;

— на четвертому — реалізація розробленої
системи заходів із розв'язання проблем соціально�
економічного розвитку регіону.

Недоліком наведеного вище моніторингу є не�
завершеність його як механізму державної регіо�
нальної політики. Він був спрямований лише на
реалізацію заходів, визначених на першій стадії
оцінки динаміки розвитку регіону. У ньому не було
передбачено подальших кроків із вирішення про�
блем, що виявилися в процесі здійснення моніто�
рингу.

Зміст і методи аналізу динаміки розвитку регі�
ону безпосередньо пов'язані із завданнями і мето�
дами державного регулювання регіонального роз�
витку. У процесі здійснення аналізу доцільно оці�
нювати позитивні та негативні сторони розвитку
регіону, що дасть можливість намітити основні шля�
хи його подальшого розвитку та вибрати адекватні
методи регулювання. Основний акцент в аналі�
тичній роботі слід робити на вивченні соціальних
процесів та дослідженні стану економіки в регіоні.

Аналіз динаміки розвитку регіону має виявля�
ти тенденції та результати економічних і соціаль�
них процесів, які безпосередньо впливають на різні
сторони регіонального розвитку, регіональні кри�
зові явища і причини, сутність конфліктів регіо�
нальних та загальнодержавних інтересів, резуль�
тативність чинної регіональної політики тощо.
Загальна оцінка динаміки розвитку регіону
здійснюється у порівнянні з регіонами, взятими як
своєрідний еталон, чи з середньодержавними по�
казниками. У результаті здійснення аналізу виз�
начаються основні причини виявлених диспро�
порцій і незбалансованості, соціальної напруги, а
також недоліки в територіальній організації ви�
робництва і розселення. З іншого боку, визнача�
ються сильні сторони регіону, джерела стабіль�
ності та внутрішньорегіональні "точки росту".
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При здійсненні регіональної діагностики важ�
ливе значення має застосування системи індика�
торів, для побудови якої відбирають ті показники
та характеристики, що відображатимуть ступінь
впливу місцевих органів виконавчої влади на сфе�
ри соціально�економічного розвитку регіонів.

Надзвичайно важливим є підхід до вибору по�
казників, від яких буде залежати кінцевий резуль�
тат регіонального моніторингу. Для цього слід ви�
користовувати індикатори, які визначають дина�
міку розвитку сфер господарювання, на які місцеві
органи виконавчої влади мають прямий чи опосе�
редкований вплив. Окрім цього, при виборі показ�
ників, слід враховувати неоднорідність концент�
рації природного, економічного та людського по�
тенціалу регіонів країни, а також їх історико�куль�
турні відмінності.

В основу моніторингу може бути покладено
показники по восьми сферах діяльності: реальний
сектор; фінансовий сектор; інвестиційна та зовні�
шньоекономічна діяльність; розвиток малого
бізнесу; соціальний сектор; споживчий ринок; без�
пека життя; аудит адміністративної діяльності (ра�
зом із опитуванням).

Для вироблення якісного моніторингу до�
цільно апробувати протягом 2—3 років показни�
ки з метою їх аналізу в практичному застосуванні.

Основоположним етапом у здійсненні моніто�
рингу має стати розрахунок рейтингової оцінки
результатів діяльності Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, який доцільно
проводити за Методикою, яка була затверджена
постановою Кабінету Міністрів України, де на пер�
шому етапі: рейтингова оцінка здійснюється на
основі підрахунку відносних відхилень показників
соціально�економічного розвитку регіону від їх
найвищих значень в інших регіонах за формулою.
Другий етап: визначається середнє арифметичне
значення суми рейтингових оцінок конкретного
регіону за всіма показниками.

За результатами розрахунку визначається
місце кожного регіону в загальному рейтингу.
Найкращим вважається регіон, у якого середнє
арифметичне значення суми рейтингових оцінок
має найнижчу номінальну величину.

Одночасно з розрахунками в розрізі регіонів
доцільно проводити відповідні розрахунки по Ук�
раїні в цілому. Отримані результати будуть харак�
теристикою середнього рівня соціально�економі�
чного розвитку регіонів.

Запропонована Методика визначення рейтин�
гової оцінки результатів діяльності місцевих
органів виконавчої влади є максимально об'єктив�
ною, оскільки визначає коефіцієнт за кожним по�
казником відповідного регіону із значенням від 0
до 1, що не дає можливості за допомогою одного,
або декількох показників, що значно відрізняють�
ся від значення відповідних показників інших ре�
гіонів, досить суттєво перемістити регіон у загаль�
ному рейтингу.

Моніторинг доцільно проводити за результа�
тами діяльності місцевих органів виконавчої вла�
ди кожного місяця, однак рейтингову оцінку вар�
то визначати щоквартально.

Визначення рейтингової оцінки регіонів — не
останній етап проведення моніторингу результатів
діяльності регіональних органів виконавчої влади.
Рейтингова оцінка в даному випадку слугує пев�
ним вектором, що вказує центральним органам
виконавчої влади на що варто звернути увагу під
час проведення аналізу внеску місцевих органів
виконавчої влади у забезпечення соціально�еко�
номічного розвитку відповідних регіонів.

Наступним етапом доцільно проводити аудит
діяльності місцевих державних адміністрацій
(Аудит), що передбачатиме системний аналіз ком�
плексу заходів, здійснених місцевими державни�
ми адміністраціями з виконання актів законодав�
ства щодо соціально�економічного розвитку
відповідних адміністративно�територіальних оди�
ниць та реалізації державної політики у сфері га�
лузевого та регіонального розвитку. Аудит доц�
ільно здійснювати раз у півріччя, щоб дати змогу
втілити життя заплановані заходи для вирішення
назрілих проблем відповідних територій.

З метою виконання своїх повноважень, визна�
чених частиною п'ятою статті 118 Конституції Ук�
раїни [3], частиною другою статті 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеві державні адміністрації" [2],
частиною 1 статті 24 та частиною 1 статті 25 Зако�
ну України "Про Кабінет Міністрів України" [1],
параграфу 80 постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни "Про затвердження Регламенту Кабінету
Міністрів України" [6], попередніми та діючим
Урядом вже проводилася робота із заслуховуван�
ня керівників регіональних органів виконавчої вла�
ди щодо виконання Конституції та законів Украї�
ни, актів Президента України, постанов Верхов�
ної Ради України, актів Кабінету Міністрів Украї�
ни, органів виконавчої влади вищого рівня,
здійснення на відповідній території інших наданих
місцевим державним адміністраціям повноважень.

Для об'єктивного підходу до реалізації Ауди�
ту було б доцільно здійснювати його шляхом про�
ведення робочою групою аналізу діяльності місце�
вих органів виконавчої влади, які посіли останні
три місця у піврічному та річному рейтингу для
забезпечення якісних матеріалів під час розгляду
відповідних питань на засіданні Уряду.

Під час здійснення Аудиту (перебуваючи в ре�
гіоні), члени робочої групи, відповідно до компе�
тенції, мають вивчати стан справ щодо роботи
відповідних місцевих органів виконавчої влади,
спрямованої на забезпечення розвитку про�
фільних галузей у регіоні, зокрема:

— вивчення загальної характеристики ситу�
ації, що склалася в регіоні;

— узагальнення та аналіз роботи місцевих
органів виконавчої влади даного регіону, спрямо�
ваного на забезпечення проведення ефективної
політики у відповідній сфері діяльності;
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— визначення переліку проблемних питань, що
стримують динамічний розвиток відповідної га�
лузі;

— вивчення якісної складової заходів, які були
вжиті та планується вжити відповідними органа�
ми виконавчої влади на розв'язання даних питань,
разом з орієнтовним часом виконання даних зав�
дань;

— розроблення, при необхідності за участю
місцевих органів виконавчої влади, пропозицій
щодо поліпшення якості діяльності органів вико�
навчої влади у відповідній сфері.

Узагальнена інформація про проведення ана�
лізу роботи місцевих органів виконавчої влади
разом із проектом урядового рішення подавати�
меться Кабінетові Міністрів України з метою роз�
гляду її на засіданні Уряду та прийняття відповід�
них рішень. Прийняте рішення має забезпечити
вирішення нагальних проблем, що спричинили па�
діння темпів (а подекуди і спад) економічного та
соціального розвитку. Воно може бути також
спрямоване на вдосконалення кадрової політики
регіону, тобто, заміну керівного складу органів
виконавчої влади на місцях, або їх частини.

Здійснення запропонованої моделі надасть
можливість поліпшити ефективність прийняття
управлінських рішень місцевих органів виконавчої
влади, зокрема, у тих сферах діяльності, за якими
здійснюється моніторинг, оскільки місцеві органи
виконавчої влади для поліпшення результатів мо�
ніторингу будуть вживати заходи для покращен�
ня значень відповідних показників.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запровадження загальнодержав�

ної системи запропонованого регіонального мон�
іторингу дозволить розв'язувати такі основні зав�
дання: визначити негативні тенденції соціально�
економічного розвитку територій; оцінити резуль�
тативність діяльності органів державної влади та
управління, органів місцевого самоврядування з
реалізації регіональної політики.

Це дасть можливість на рівні регіонів: оцінити
вплив економічної, соціальної, фінансової, еколо�
гічної складових на стан розвитку території; виз�
начити місце кожного регіону у загальнодержав�
ному просторі, його реальний вплив на стан цього
простору; міжгалузеву і територіальну збалансо�
ваність; обгрунтовано виробляти пріоритети роз�
витку, напрями структурної перебудови госпо�
дарського комплексу, шляхи соціальних перетво�
рень, поліпшити міжрегіональну взаємодію та ко�
операцію; розробляти середньо� та довгострокові
стратегічні програми соціально�економічного роз�
витку; ранжувати та типізувати регіони за рівнем
соціально�економічного розвитку; здійснювати
аудит адміністративної діяльності органів держав�
ного управління регіонів щодо ефективності та
результативності реалізації завдань, програм;
впроваджувати ефективну державну регуляторну
політику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для забезпечення конкурентоспромож�

ності країни й визначення своєї ролі у світово�
му співтоваристві необхідна наявність інфра�
структури світового рівня, яка створюється
шляхом визначення пріоритетності й будівни�
цтва окремих об'єктів, які поєднуються у висо�
копродуктивні системи, а також є найважливі�
шими чинниками підвищення продуктивності
економіки й створення сприятливих можливо�
стей для розвитку.

Розвиток транспортної інфраструктури
України в рамках реалізації "Транспортної
стратегії до 2020 року" вимагає більш 100 млрд
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DEFINITION OF CONDITIONS AND SUBSTANTIATION OF FACTORS OF DEVELOPMENT
OF A TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF REGIONS OF UKRAINE

У статті обгрунтовано необхідність початку пошуку шляхів фінансування великих інфраструктурних проектів.
На основі проведеного анкетного опитування сформовано категорії передумов, що повинні сприяти формуванню
ефективної транспортної інфраструктури, підтверджено значимість отриманих даних від експертів, наведено реко?
мендації для державних та регіональних органів влади. Підкреслено, що Україна має ряд важливих компонентів,
необхідних для підтримки тривалого інфраструктурного розвитку таких, як сильні технічні й інженерні ресурси дер?
жавного й приватного сектору. Ці ресурси потребують постійного розвитку, а також кращої організації для підви?
щення їх конкурентоспроможності й успішної реалізації інфраструктурних програм. Встановлено, що на розвиток
інфраструктурного забезпечення здійснюють вплив багато факторів як якісних, так і кількісних. За допомогою ви?
користання кореляційного та регресійного аналізу визначити розмір впливу на досліджуване явище, форму зв'язку
та його тісноту. Отримані дані щодо значимих факторів у різних групах відносно рівня розвитку інфраструктури
дозволяють обгрунтовано здійснювати управління транспортною інфраструктурою, складати сценарії та прогнози
подальшого розвитку транспортної інфраструктури.

In the article necessity of the beginning of search of ways of financing of the big infrastructural projects is reasonable.
On the basis of the conducted questionnaire categories which should promote formation of an effective transport
infrastructure are generated, the importance of the received data from experts is confirmed, recommendations for the
state and regional government bodies are resulted. It is underlined that Ukraine has a number of the important components
necessary for support of long infrastructural development, such as strong technical and engineering resources state and
a private sector. These resources require constant development, and also the best organisation for increase of their
competitiveness and successful realisation of infrastructural programs. It is established that on development of
infrastructural maintenance carry out influence many factors both qualitative, and quantitative. By means of use
correlation and regression the analysis the size of influence on the investigated phenomenon, the form of communication
and its narrowness is defined. The obtained data concerning significant factors in different groups concerning an
infrastructure level of development allows is reasonable to exercise administration of a transport infrastructure, to build
scenarios and forecasts of the further development of a transport infrastructure.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, умови розвитку інфраструктури, фактори
розвитку, кореляційний аналіз, цільовий показник.

Key words: a transport infrastructure, conditions of development of an infrastructure, development
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дол. За підрахунками фахівців міністерства
інфраструктури України, на розвиток дорож�
ньої галузі передбачається залучити 55 млрд
дол., на реформування залізничної галузі — 17
млрд дол., 13 млрд дол. — у сферу морського й
річкового транспорту, 15 млрд дол. — в авіа�
цію [1].

У той же час, така сума, можливо, не відпо�
відає реальним розмірам інфраструктурного
ринку. За оцінками закордонних фахівців [2],
Україна має величезний потенціал для розвит�
ку інфраструктури світового класу, але для
цього необхідно визначити групи факторів, які
здатні вплинути на її розвиток.



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення передумов й об�

грунтування чинників розвитку транспортної
інфраструктури регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням факторів, що можуть впли�
нути на формування інфраструктурного потен�
ціалу регіону та його подальший розвиток зай�
малося багато авторів: Бойко Т., Гончаренко І.,
Дмитрюк Н., Коваленко В., Петренко Е. та інші.
Але виділення найбільш значимих чинників є
достатньо складним і відповідальним завдан�
ням, особливо в умовах, коли відбувається фор�
мування інфраструктурного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світовій практиці виділяють наступні на�
прями, на які слід звернути увагу при створенні
умов розвитку інфраструктурного забезпечен�
ня регіону [3].

Україні необхідно мати чітку інфраструк�
турну стратегію, будь то створення єдиної
транспортної системи країни, створення логі�
стичної бази на основі експортних коридорів
або модернізація залізниць. Стратегічне плану�
вання повинне бути великомасштабним, загаль�
нонаціональним і конкурентно�орієнтованим.
Воно повинне створювати умови для стабіль�
ного економічного зростання й нових бізнес�
можливостей у різних сферах економіки.

Як показує закордонна практика [2; 3], при�
чиною невідповідності інфраструктурного роз�
витку реальним потребам є недостатня центра�
лізація управління. Системний підхід є запору�
кою успіху розвитку будь�якого сектору еко�
номіки й має на увазі наявність єдиної інстанції
з прийняття ключових рішень. Україні слід роз�
глянути можливість створення при міністерстві
інфраструктури відповідної структури з роз�
витку, яка буде управляти бюджетом і здійсню�
вати фінансовий контроль. Зовнішнє фінансу�
вання з використанням механізму державно�
приватного партнерства, як показує розгляну�
та статистика за кордоном, виявило мало успі�
шних прикладів застосування моделі ДПП.
Тому Україні необхідно рухатися в напрямі,
залучаючи внутрішні фінансові ресурси.

Двигунами процесу інфраструктурного роз�
витку є місцеві інженерні, постачальницькі й бу�
дівельні фірми, яким необхідні фінансові,
технічні й управлінські ресурси для створення й
реалізації проектів. Таким чином, можна ство�
рити сильний кадровий потенціал із професій�

них фірм, здатних успішно працювати на ринку
інфраструктури, що динамічно розвивається.

У цей час відсутня налагоджена система від�
бору добре структурованих як з технічної, так
і з фінансової точки зору, проектів. Для ство�
рення такої системи необхідна наявність додат�
кових джерел первісного фінансування, на�
приклад, через НБУ — самостійно або разом з
відповідними міністерствами, регіональною
владою, а також за участю ЄБРР або Міжна�
родної Фінансової Корпорації (МФК). Така
система дозволить успішно реалізовувати ве�
ликомасштабні проекти.

Останнім часом з'явилася велика кількість
інновацій в області системної інфраструктури (ви�
сокошвидкісні залізниці, поновлювані джерела
енергії, "інтелектуальні" мережі та ін.), моделей
ведення бізнесу, технологій, стратегій проектуван�
ня й впровадження інфраструктурних об'єктів.

Настав час більших можливостей для країн, що
концентрують свої зусилля на будівництві інфра�
структури. Кожний вкладений в інфраструктуру
мільярд доларів створює щонайменше 15000 нових
робочих місць у цій галузі й приблизно вдвічі
більше робочих місць у суміжних областях.

Ще одним важливий аспектом розвитку
інфраструктури є визначення потенціалу ін�
фраструктурного ринку. Існують три основні
орієнтири для розробки довгострокових про�
грам розвитку інфраструктури, що забезпечу�
ють підвищення продуктивності економіки й
конкурентоспроможності країни.

Найчастіше планування проектів базується
на наявних у розпорядженні фінансових ресур�
сах, однак такий підхід помилковий. Починати
слід з постановки конкретних завдань і визна�
чення строків, а лише потім концентрувати зу�
силля на залучення необхідних ресурсів.

Тут слід помітити, що фінансування про�
ектів за допомогою механізму державно�при�
ватного партнерства має ряд обмежень і в
значній мірі залежить від іноземного капіталу.
Наприклад, тільки 10% фінансування інфра�
структурних проектів Великобританії здійсню�
ється за цією схемою.

Україні слід орієнтуватися на розвиток ста�
більних внутрішніх джерел фінансування й роз�
ширення співробітництва з надійними інозем�
ними партнерами.

Інфраструктура є суспільним благом, не
залежно від того чи є об'єкти державними або
прватними. Об'єкти інфраструктури приносять
максимальну користь суспільству, якщо дер�
жавний сектор має адекватні ресурси для
їхнього відбору, проектування, фінансування,
експлуатації й обслуговування. Для будь�якої
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країни, розвиток інфраструктури (так само як
і створення) є найважливішим довгостроковим
капіталовкладенням. Тому від правильного ви�
бору напряму розвитку інфраструктури і
якості проектів залежить рівень її розвитку.

Очевидно, що відбір проектів — процес до�
сить складний; однак настільки ж очевидно й те,
що цей процес повинен проводитися в рамках
довгострокової стратегії розвитку інфраструк�
тури. Високий рівень залежності як від приват�
ного, так і державного фінансування представ�
ляється не цілком правильним. Вважаємо, що
більш перспективний підхід — це вироблення
довгострокового політичного консенсусу між
усіма учасниками інфраструктурного ринку.

Таким чином, Україна налаштована на роз�
виток своєї інфраструктури, тому, як і в інших
країнах, пошук надійного джерела фінансуван�
ня й моделі додаткового фінансування є над�
звичайно складним процесом. Ідея залучення
коштів закордонних інвесторів у рамках меха�
нізму ДПП приваблива, але ризикована через
нестабільність і непередбачуваність міжнарод�
них фінансових ринків.

У цей час починається тенденція з обмежен�
ня використання закордонного фінансування на
користь більш збалансованої комбінації дер�
жавної й приватної участі, де держава задає на�
прям і здійснює контроль, а приватний сектор
надає ресурси для розробки, реалізації й експ�
луатації проектів. Підсилюється розуміння того,
що ризики повинні бути зосереджені в тих сфе�
рах, де існують можливості для їхнього управл�
іння, що особливо важливо для України в кон�
тексті нестабільного міжнародного клімату.

Модель, що розвивається, це модель, яка при�
водиться в дію вітчизняним капіталом (приватним
капіталом, пенсійними фондами, капіталом
банків розвитку) разом з місцевими технічними
й будівельними фірмами, у якій міжнародні гравці
виконують істотну, але не головну роль. Вона
більш схожа на ту модель, яка використовувала�
ся для побудови економіки сучасної Іспанії (за
допомогою Європейського інвестиційного банку
й місцевих проектних і будівельних фірм, що бе�
руть участь у якості постачальників капіталу).

Таким чином, завдання полягає в тому, щоб
правильно визначити ключові передумови
інфраструктурного розвитку України, дати їм
оцінку й виробити рекомендації зі створення
умов розвитку інфраструктурного забезпечен�
ня регіонів.

Нижче розглянуто ключові передумови, які
були отримані в результаті експертного опиту�
вання. На підприємствах транспортної інфра�
структури Одеської, Херсонської, Запорізької,

Дніпропетровської, Донецької областей серед
керівників підрозділів була складена група ек�
спертів у кількості 50 осіб (по 10 фахівців�екс�
пертів у кожній області). У зв'язку з тим, що
кількість експертів у групі не повинна бути за�
надто малою або занадто великою й отримані
результати повинні бути обгрунтованими, за�
стосовувалася методика високої середньої
компетентності групи. Відповідно до неї мак�
симальна чисельність групи nmax визначаєть�
ся з нерівності [4, 5]:

(1),

 де Kj — компетентність j�го експерта; Кmax
— максимально можлива компетентність за
обраною шкалою.

Відповідно, мінімальна кількість експертів
у групі nmin визначалася шляхом виконання умо�
ви стабілізації середньої оцінки прогнозної
характеристики, а саме [4; 5]:

(2),

де В — середня оцінка прогнозної величи�
ни в балах, надана експертною групою; В

.
  — се�

редня оцінка, надана експертною групою, з
якої виключений (включений) один експерт;
Вmax — максимально можлива оцінка прогноз�
ної величини за прийнятою шкалою; ε — зада�
на величина зміни середньої помилки при вик�
люченні або включенні експерта.

Таким чином, мінімальна кількість експертів
у групі визначається за формулою:

(3).

Слід зазначити, що мінімальна кількість ек�
спертів у групі не означає мінімальну точність
прогнозної оцінки.

Відповідно до наведених вище формул були
визначені оцінні значення максимальної й
мінімальної кількості експертів у групі. Оста�
точне число визначалося шляхом виключення
малокомпетентних експертів при виконанні
умови:

(4),

де η — задана величина прийнятого відхи�
лення компетентності j�го експерта від макси�
мальної. У нашому випадку було встановлено
η = 0,3.

Отже, проведені розрахунки та відповідні
дослідження дозволили довести, що в експер�
тну групу має бути включено не більше 10—15
експертів, оскільки наступне їх збільшення у
групі призводить до зростання помилки екс�
пертизи.
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Вірогідність експертної оцінки, що визна�
чається погодженістю думок експертів, була
розрахована за допомогою коефіцієнту конкор�
дації (W), методика розрахунку котрого доклад�
но описана в літературних джерелах [4; 5].

Оброблені відповіді експертів показали, що
розрахункова величина коефіцієнту конкор�
дації дорівнює 1,0, що відповідає достатньому
ступеню вірогідності оцінок експертів, а отже,
їх думки цілком погоджені.

Таким чином, було названо вісім ключових
передумов, які створюють, на думку експертів умо�
ви розвитку інфраструктурного забезпечення ре�
гіонів. Експерти дали оцінку кожній передумові за
шкалою від "1" до "10", де "10" — це найвищий бал,
а будь�який бал нижче 7 є незадовільним, сигнал�
ізуючи про надзвичайно високі потенційні опе�
раційні витрати й неприйнятні ризики.

За результатами обробки даних експертно�
го опитування було складено діаграму (рис).

Отже, проведене дослідження дозволило
встановити, що названі передумови по різному
впливають на створення умов розвитку інфра�
структури регіонів України:

1. Формування стратегії інфраструктурного
розвитку (оцінка 6,01 балів) — інфраструктур�
на стратегія виробляється на державному й ре�
гіональному рівні й повинна враховувати спектр

ключових інтересів і являти собою логічний з
погляду економічної доцільності й розвитку
бізнес�можливостей посібник з визначення й
оперативної реалізації проектів. Правильно роз�
роблена політичним керівництвом країни за�
гальна стратегія розвитку інфраструктури доз�
волить державному апарату чітко бачити мету
й завдання в проектуванні, фінансуванні й реа�
лізації проектів, а також у підготовці до "нової
хвилі" будівництва інфраструктури.

2. Технічні можливості державного сектору
(6,33 балів) — державному сектору необхідні чис�
ленні висококваліфіковані ресурси для оцінки
проектів відносно якості їх розробки, технічної
заможності, фінансування й реалізації. Важ�
ливість цих ресурсів сьогодні особливо гостра,
враховуючи, що підсилюється в усьому світі на�
прямок убік підвищення ролі держави в реалізації
інфраструктурних проектів. Висока оцінка — 6,33
бала — технічних можливостей державного сек�
тору України є дуже позитивним фактором, тому
що сильний і компетентний державний сектор є
надійною основою для реалізації довгострокових
планів інфраструктурного розвитку.

3. Управлінські можливості державного
сектору (5,0 балів) — наступне велике завдан�
ня, що стоїть перед державним сектором, крім
технічного аналізу проектів, це мобілізація й

Рис. 1. Передумови розвитку інфраструктурного забезпечення регіону
Джерело: побудовано за результатами експертного опитування.
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оптимізація бюрократичних, адміністративних
і ліцензійних процедур для успішного просу�
вання проектів через усі стадії реалізації. Оці�
нка за цією категорією на рівні 5,0 балів для
України є досить низькою. Створення умов для
більш ефективного використання повнова�
жень, серйозного відношення до проекту,
швидкого і якісного прийняття рішень з боку
відповідальних державних осіб допоможе Ук�
раїні поліпшити свій управлінський потенціал.
Показник управлінських можливостей в інших
країнах світу також невисокий, його середнє
значення для Латинської Америки становить
усього 5,1 балів, а для Бразилії — тільки 4,64
балів. Більшість країн не створюють необхідні
умови для виховання державних керівників в
області інфраструктури. Потужні технічні ре�
сурси повинні бути підкріплені державними
управлінськими можливостями.

4. Масштабні проекти (7,0 бала) — це єдиний
фактор, за яким Україна перевищує базовий
показник, що говорить про те, що країна готова
до масштабних інфраструктурних проектів.

5. Керівництво й організаційна структура
(6,3 балів) — впровадження стратегії розвит�
ку, чи то в рамках державного плану, держав�
ного бюджету або інфраструктурної програми,
вимагає постійного активного рішення політич�
них і фінансових питань з консенсусного паке�
ту пріоритетних проектів, і багато в чому зале�
жить від ефективності міжвідомчих взаємин і
правильного розподілу повноважень і ресурсів.
Критичним елементом тут є уніфікація проце�
су прийняття рішень у сфері інфраструктурно�
го розвитку.

6. Проекти, націлені на довготривалу експ�
луатацію (6,5 балів) — від цієї переумови зале�
жить рішення щодо витрати часу й грошей в
інфраструктурний проект, що також підводить
до ще одного важливого питання — "вартості
грошей". Інфраструктурні проекти в Україні
повинні бути націлені на оптимальну експлуа�
таційну й фінансову віддачу протягом тривало�
го часу. Для досягнення тривалого довгостро�
кового інвестування в інфраструктуру україн�
ські об'єкти — автодороги, системи водопоста�
чання, водоочистні спорудження, порти і т.д. —
повинні завоювати репутацію довгострокової
надійності за найважливішими показниками.

7. Місцеві технічні, постачальницькі й буді�
вельні фірми (ТСС) (6,5 балів) — наявність у
країні сильних технічних, постачальницьких і
будівельних компаній є дуже важливим компо�
нентом інфраструктурного розвитку. Пред�
ставники цієї сфери бізнесу повинні й здатні
планувати на 20—30 років уперед, мають знан�

ня й досвід роботи на місцевому ринку. При�
сутність на ринку активних і досвідчених украї�
нських фірм світового класу не виключає
участь міжнародних компаній у реалізації
інфраструктурних проектів, і в цих випадках
забезпечить більш оптимальну розробку про�
ектів і оцінку обсягу роботи, наявність високо�
кваліфікованих місцевих фахівців і партнерів
для проектування, реалізації й експлуатації/
обслуговуванню об'єктів.

8. Ресурси внутрішнього ринку капіталу (4,0
бала) — забезпечення надійності й тривалості
інфраструктурного розвитку не можливо без ак�
тивної участі місцевого капіталу. Державному сек�
тору потрібні надійні інвестори, здатні брати на
себе довгострокові зобов'язання такі як пенсійні
фонди й інші фінансові установи, орієнтовані на
формування довгострокового портфеля.

Приватному іноземному бізнесу потрібні
українські партнери, що вміють управляти ри�
зиками на внутрішньому ринку; а українським
компаніям потрібна впевненість у можливості
знайти місцеві ресурси, здатні підтримати по�
чаті проекти у випадку кризи на міжнародно�
му ринку, як це трапилося у 2009 році.

Україна має ряд важливих компонентів не�
обхідних для підтримки тривалого інфраструк�
турного розвитку таких, як сильні технічні й
інженерні ресурси державного й приватного
сектору (хоча й недостатньо добре організовані
й конкурентоспроможні). Ці ресурси потребу�
ють постійного розвитку, а також кращої
організації для підвищення їх конкурентоспро�
можності й успішної реалізації інфраструктур�
них програм.

У той же час, існують і значні недоліки. Най�
головніший з них — це відсутність чіткої стра�
тегії розвитку інфраструктури, без якої не�
можливо правильно організувати державні й
приватні ресурси для перетворення в життя
довгострокових програм, необхідних для ради�
кального підвищення конкурентоспромож�
ності країни.

Отже, управління подальшими змінами до�
сліджуваного явища можливо лише за умови
визначення факторів, що на нього впливають.
Для цього скористаємося статистичним коре�
ляційно�регресійним аналізом. Оскільки в на�
шому випадку на розвиток інфраструктурного
забезпечення здійснюють вплив багато фак�
торів як якісних, так і кількісних, то скористає�
мося методом множинної кореляції, котра доз�
воляє визначити розмір впливу на досліджува�
не явище, форму зв'язку та його тісноту. У
якості змінних незалежних факторів, котрі
здійснюють вплив на рівень розвитку транспор�
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тної інфраструктури були обрані якісні показ�
ники, що характеризують ці фактори, дослід�
жувані фахівцями Всесвітнього економічного
форуму за 2007—2013 рр. [2]. До них можна
віднести:

Державні й суспільні установи (X1) — це
інституціональне середовище, яке визначаєть�
ся правовою й адміністративною інфраструк�
турою, у рамках якої приватні підприємці, ком�
панії й уряд взаємодіють із метою створення
багатства нації. Значення сприятливого й слуш�
ного інституційного середовища особливо важ�
ливо для крупних інфраструктурних проектів.

Оцінка якості інфраструктури (X2) — висо�
корозвинена інфраструктура має велике зна�
чення для ефективного функціонування еконо�
міки, оскільки є важливим фактором у визна�
ченні місця розташування економічної діяль�
ності, а також видів діяльності або секторів, які
можуть розвинутися в кожному конкретному
випадку. Високорозвинена інфраструктура
зменшує вплив відстаней між регіонами, що
забезпечує інтеграцію національного ринку й
низьковитратний зв'язок з ринками інших країн
і регіонів.

Макроекономічна стабільність (X3) —
стабільність макроекономічного середовища
має велике значення для функціонування сек�
тору транспортної інфраструктури. І хоча мак�
роекономічна стабільність сама по собі не може
останню розбудовувати, але доведено, що мак�
роекономічний хаос серйозно шкодить еко�
номіці й не сприяє здійсненню яких�небудь дов�
гострокових проектів з будівництва й розвит�
ку.

Ефективність ринків товарів і послуг (X4) —
країни з ефективними ринками виробляють
необхідний асортименти товарів і послуг з ура�
хуванням умов попиту та пропозиції. Крім того,
такі ринки гарантують, що товари будуть ефек�
тивно продаватися й купуватися. Здоровіша
ринкова конкуренція на внутрішньому й зовні�
шньому ринках важлива для підвищення рин�
кової ефективності й, відповідно, продуктив�
ності бізнесу, що у свою чергу приводить до
розвитку транспортної інфраструктури.

Розвиненість фінансового ринку (X5) —
ефективний фінансовий сектор надає мож�
ливість розміщення ресурсів усередині країни
або здійснювати інвестування іншими країна�
ми, у ті сфери, де ці ресурси найбільш продук�
тивні. Розвинутий фінансовий сектор направ�
ляє ресурси до інфраструктурних інвестицій�
них проектів з найбільшою очікуваною нормою
прибутковості, а саме: довгострокові і дорогі
проектів.

Оснащеність новими технологіями (X6) —
визначає здатність конкурувати й бути успіш�
ними. У даній складовій оцінюється швидкість,
з якою економіка переймає й використовує нові
технології з метою підвищення продуктивності
своїх секторів, у тому числі й транспортну
інфраструктуру.

Розмір ринку (X7) — впливає на продук�
тивність і на розвиток інфраструктурного за�
безпечення регіону, тому що великі ринки доз�
воляють компаніям скористатися ефектом еко�
номії в масштабі, розширювати свої виробниц�
тва й збільшувати попит на транспортну інфра�
структуру.

Рівень розвитку бізнесу (X8) — безсумнів�
но, впливає на рівень ефективності при вироб�
ництві товарів і послуг, а отже, на необхідність
розвитку транспортної інфраструктури. Чим
більш розвинені бізнес�процеси, тим більше
розвивається інфраструктура.

Інноваційний потенціал (X9) — джерелом
інновацій є як технологічні, так і нетехнологічні
знання. В основі росту продуктивності еко�
номік й розвитку інфраструктури лежать тех�
нологічні прориви.

У якості додаткових кількісних незалежних
факторів, що впливають на розвиток інфра�
структури були взяті:

X10 — результати діяльності транспортно�
го сектору (млн грн.);

X11 — вартість основних засобів (млн грн..);
X12 — рівень зносу інфраструктури (%);
X13 — вантажооборот автомобільного

транспорту (млн т. км);
X14 — щільність залізничних колій загаль�

ного користування, (км на 1000 км2 території);
X15 — довжина автомобільних доріг загаль�

ного користування (тис. км);
X16 — щільність автомобільних доріг загаль�

ного користування з твердим покриттям (км на
1000 км2 території);

X17 — капітальні інвестиції у транспорт (тис.
грн.).

Незважаючи на те, що кожний з названих
вище факторів прямо або опосередковано бере
участь у формуванні умов для розвитку транс�
портної інфраструктурного й підвищенні кон�
курентоспроможності регіону, необхідно вра�
ховувати, що всі вони взаємозалежні, мають
тенденцію підсилювати один одного, а слабка
сторона в одній сфері найчастіше негативно
впливає на інші сфери.

Використання методики кореляційного ана�
лізу в системі Statistic 10 сформованих статис�
тичних даних за всіма вказаними факторами за
період з 2007—2013 рр., дозволило отримати
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зв'язки між залежним показником
(У) — індексом розвитку інфраст�
руктури та незалежними чинниками
(Xi, i � [1-17]).

Таким чином, проведення коре�
ляційного і регресивного аналізу
дозволило оцінити вплив найбільш
значних факторів на розвиток
транспортної інфраструктури. У
таблиці наведено розподіл цих фак�
торів за різними групами щодо роз�
витку транспортної інфраструкту�
ри, коефіцієнти кореляції та рег�
ресії.

Як бачимо, регіон, що активно
займається розвитком транспорт�
ної інфраструктури, має високу залежність та
відчуває суттєвий вплив та відповідну віддачу
від таких факторів, як капітальні інвестиції,
якість інфраструктури, інноваційний потенц�
іал, оснащеність новими технологіями. Стати�
стичні дані підтвердили високу значимість цих
факторів для розвитку досліджуваного секто�
ру. Регіон, котрий потрапив до групи з IPIP<1,
втратив зв'язок з таким чинником, як капі�
тальні інвестиції та інновації, але відчуває
вплив державних інститутів, розміру ринку,
якості інфраструктури та вартості основних
засобів.

Регіони, котрі мають IPIP=1 не втрачають
зв'язок з фактором капітальних інвестицій,
розміром ринку, розміром фінансового ринку
та якістю інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Отримані дані щодо значимих факторів у

різних групах відносно рівня розвитку інфра�
структури дозволяють обгрунтовано здійс�
нювати управління транспортною інфраст�
руктурою, строїти сценарії та прогнози по�
дальшого розвитку транспортної інфраст�
руктури.

Також на основі проведено експертного
опитування були встановлені ключові переду�
мови, що створюють відповідні можливості для
розвитку інфраструктурного забезпечення ре�
гіону.
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Таблиця 1. Результати оцінки впливу факторів
на цільовий показник — розвиток транспортної

інфраструктури

Область/рівень 
розвитку 

транспортної 
інфраструктури 

Впливовий фактор Тіснота 
зв’язку 

Зміна 
цільового 
показника 

Д
ні
пр
о-

пе
тр
ов
сь
ка

 
I P

IP
<1

 державні та суспільні установи 0,97 2,8545 
якість інфраструктури 0,96 1,0747
розмір ринку 0,9 3,4096 
вартість основних засобів  0,98 0,0201 

Л
ьв
ів
сь
ка

 
I P

IP
>1

 капітальних інвестицій у транспорт 0,95 3,4305
якість інфраструктури 0,96 3,2631
оснащеність новими технологіями 0,96  0,6463
інноваційний потенціал 0,92 0,0123

Х
ме
ль

-
ни
ць
ка

 
I P

IP
=1

 капітальних інвестицій у транспорт 0,96 0,5816 
якість інфраструктури 0,98 0,6832
розвиненість фінансового ринку 0,97  0,1299
розмір ринку 0,93 0,0024



52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

ВСТУП
Оцінка фінансового стану на підприємстві

є одним з важливих елементів у системі управ�
ління і прийняття різноманітних господарсь�
ких рішень. Вона становить інтерес для інвес�
торів, кредиторів, постачальників матеріально�
технічних ресурсів, державних органів управ�
ління і виробничих менеджерів [5]. Тому одним
з найголовніших завдань кожного підприєм�
ства є пошук шляхів покращення фінансового
стану.

Аналіз показників, що характеризують
фінансовий стан, їх ролі в управлінні підприєм�
ством зумовлена низкою об'єктивних факторів:
високим ступенем невизначеності загальноеко�
номічного середовища, розбалансованістю рин�
кових механізмів та інструментарію державного
регулювання економікою, неоднозначною спря�
мованістю різнорідних фінансових інституцій,
які прямо чи опосередковано впливають на
фінансове становище окремого суб'єкта еконо�
міки. З урахуванням наведеного та теперішніх
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problem of estimation of the financial state of enterprise is Determined in the modern terms of development of economy
of Ukraine. Attention is accented on expediency of development and introduction of the measures of improvement of the
financial state of domestic industrial enterprises adapted to the modern terms
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умов функціонування підприємств, розроблен�
ня параметра адекватних характеристик кате�
горії "фінансовий стан підприємства" та адаптив�
них теоретичних аспектів його оцінювання, є ак�
туальним завданням економічних дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку теоретичних та
методичних засад оцінки фінансового стану
вітчизняних підприємств внесли вчені�економі�
сти: Аверіна М.Ю. [1], Базілінська О.Я. [2], Дер�
кач О.В. [3], Заюкова М.С. [4], Левченко А.С. [5],
Пітінова А.О. [6], Приходько Н.І. [7], Черниш
С.С. [8], Шеремет А.Д. [9] та інші.

Віддаючи належне науковим здобуткам вели�
кої кількості науковців, слід зазначити
відсутність єдиного підходу щодо групування та
способу визначення показників оцінки фінансо�
вого стану, достатнього висвітлення принципо�
во важливих питань, пов'язаних з формуванням
єдиної методики оцінки фінансового стану.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у проведенні оцінки

фінансового стану підприємства та визначення
доцільності в сучасних умовах розвитку еконо�
міки України розробка адекватних заходів підви�
щення ефективності його діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий стан підприємств — поняття ба�

гатогранне, комплексне і достатньо неоднознач�
не. Загалом змістова характеристика економіч�
ної категорії "фінансовий стан підприємства" по�
дається як результат взаємодії всіх елементів
фінансових відносин, визначається сукупністю
виробничо�господарських факторів і характери�
зується системою показників та індикаторів, які
відображають наявність, розміщення і викорис�
тання економічних ресурсів суб'єкта господарю�
вання.

Характеризуючи фінансовий стан, здебіль�
шого спираються на індикативну основу, яка
встановлює ефективність взаємодії внутрішніх
чинників (наявних економічних ресурсів), хоча
у сучасному ринковому середовищі зовнішні
фактори можуть спричинювати істотний (інко�
ли визначальний) вплив на фінансово�економіч�
ну позицію підприємства

В отриманні достовірного аналізу фінансо�
вих результатів діяльності зацікавлені всі суб�
'єкти господарювання.

З точки зору Деркача О.В. [3], функціонуван�
ня підприємства супроводжується безперервним
кругооборотом коштів, який здійснюється у ви�
гляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхньо�
го розподілу й використання. При цьому визна�
чаються джерела коштів, напрями та форми
фінансування, оптимізується структура капіта�
лу, проводяться розрахунки з постачальниками
матеріально�технічних ресурсів, покупцями про�
дукції, державними органами (сплата податків),
персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові
відносини становлять зміст фінансової діяль�
ності підприємства.

Основні завдання фінансової діяльності такі:
вибір оптимальних форм фінансування, струк�
тури капіталу підприємства і напрямів його ви�
користання з метою забезпечення стабільно ви�
сокої прибутковості; збалансування за часом
надходжень і витрат платіжних засобів; підтри�
мування належної ліквідності та своєчасності
розрахунків. Головний зміст фінансової діяль�
ності підприємства (організації) полягає в на�
лежному забезпеченні фінансування [3, с. 446].

Важливість фінансового аналізу полягає в
тому, що він служить основою розробки фінан�
сової політики підприємства, засобом визначен�
ня недоліків у його функціонуванні та прийнятті
управлінських рішень, спрямованих на підвищен�

ня ефективності господарювання. Фінансовий
аналіз є основою для управлiння фiнансами пiд�
приємства.

Фiнансовий аналiз має важливе значення в
економiчнiй дiяльностi пiдприємства, оскiльки
дає змогу:

— вишукувати резерви полiпшення фiнан�
сового стану пiдприємства;

— об'єктивно оцiнювати рацiональнiсть ви�
користання усiх видiв фiнансових ресурсiв;

— своєчасно вживати заходiв, спрямованих
на пiдвищення платоспроможностi, лiквiдностi
та фiнансової стiйкостi пiдприємства;

— забезпечувати оптимальний виробничий та
соцiальний розвиток колективу за рахунок ви�
користання виявлених у результатi аналiзу ре�
зервiв;

— забезпечити розробку плану фiнансового
оздоровлення пiдприємства.

Процес фінансового аналізу за інформацій�
ними ресурсами підприємства забезпечують три
системотворчих елементи: об'єкт дослідження;
суб'єкт дослідження; методика, яка опосередко�
вує відносини між об' єктом, який вивчається та
суб'єктом, який пізнає.

Фінансовий аналіз має свій специфічний
предмет дослідження, що виділяє його в окремий
напрям знань серед економічних наук. Врахову�
ючи цільову орієнтацію фінансового аналізу,
його предмет можна пов'язати з фінансовим ста�
ном підприємства, господарськими явищами і
процесами, що знаходять своє відображення че�
рез систему фінансових показників, які харак�
теризують підприємницьку діяльність.

Предметом фінансового аналізу є діяльність
підприємства, спрямована на забезпечення його
сталого розвитку і стійкого фінансового стану.

Мета фінансового аналізу інформаційно за�
безпечувати прийняття рішень, на які істотно
впливають фактичні або прогнозні дані про
фінансовий стан підприємства [2, с. 4].

Суб'єкти (користувачі) фінансового аналізу
— це фізичні та юридичні особи, що потребують
інформації про діяльність підприємства для
прийняття рішень. В результатах фінансового
аналізу зацікавлене широке коло користувачів:
власники підприємств (одержують дивіденди на
вкладений власний капітал); керівництво (від ус�
пішного фінансового стану залежить частка при�
бутку, яку вони одержують понад посадовий ок�
лад); найманi працiвники (залежить заробітна
плата, премія, соціальні виплати); банки, фірми,
які надають кредити (зацікавлені у своєчасному
погашені боргу і виплаті відсотків); партнери, що
уже ведуть справи з підприємством (постачаль�
ники), щоб визначити для себе доцільність по�
дальшого співробітництва, умови висновку кон�
трактів і т.п.; держава (податкова адміністрація
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зацікавлена у своєчасній сплаті податків у повно�
му обсязі).

Приходько Н. І. вважає, що фінансовий
аналіз — це складова аналітичного економічно�
го дослідження щодо вивчення рівня, змін і ди�
наміки фінансових показників у їх взаємозв'яз�
ку і взаємозумовленості, з метою прийняття
ефективних управлінських рішень для забезпе�
чення внутрішньої і зовнішньої діяльності гос�
подарюючих систем, сталого економічного роз�
витку і стійкого фінансового стану [7, с. 10].

Фiнансовий стан пiдприємства необхідно си�
стематично й усебiчно оцiнювати з використан�
ням рiзних методiв, прийомiв та методик аналiзу.

Досліджуючи аналіз фінансового стану доц�
ільно детальніше зупинитися на терміні "фінан�
совий стан підприємства". Аналiз поняття
"фiнансовий стан" дозволяє зробити висновок,
що iснують рiзнi теоретичнi пiдходи до його виз�
начення (табл. 1).

Фінансовий стан підприємства відображає на
певний момент рівень ефективності використан�
ня ресурсів у господарській діяльності, або,
ефективність функціонування механізмів еконо�
мічної системи.

З даної точки зору фiнансовий стан — еко�
номiчна категорiя, сукупнiсть показникiв, фiнан�
сова спроможнiсть пiдприємства, комплексне
поняття, характеристика певних сторiн фiнан�
сово�господарської дiяльностi та iн.

Проаналiзованi трактування свiдчать, що пе�
реважна бiльшiсть науковцiв на перший план ви�
суває таку характеристику фiнансового стану, як
сукупнiсть (система) показникiв.

Заслуговує на увагу той факт, що фiнансовий
стан пiдприємства є об'єктивною економiчною
категорiєю, що може бути оцiнена з бiльшою або
меншою глибиною й вiрогiднiстю показникiв. Цi
показники, будучи випадковими величинами, мо�

жуть давати пiдстави для прийняття управлiн�
ських рiшень в умовах неповної визначеностi.

До таких показникiв належать: конкуренто�
здатнiсть, фiнансова стабiльнiсть, платоспро�
можнiсть, результативнiсть господарської дiяль�
ностi й iн., якi, при всiй їх значимостi, характе�
ризують лише окремi аспекти фiнансового ста�
ну пiдприємства.

Мета аналізу фінансових результатів — ви�
значити повноту та якість їх отримання, оціни�
ти динаміку абсолютних і відносних показників,
з'ясувати спрямованість, ступінь впливу фак�
торів на зміну прибутку і рентабельності, визна�
чити можливі резерви їх зростання.

За методикою О.Я. Базілінської фінансові ре�
зультати діяльності підприємства оцінюється
цілим набором показників, де вихідними катего�
ріями є доходи, витрати, прибутки, збитки. Саме
вони закладаються в основу всіх подальших роз�
рахунків і всі інші показники можна вважати по�
хідними. У звіті про фінансові результати виок�
ремлюють чистий дохід, валовий прибуток та
прибутки за видами діяльності [2, с. 139].

За методикою авторів Приходько Н.І. [7, с.
371], Черниш С.С. [8, с. 81—82] аналіз фінансо�
вих результатів діяльності підприємства включає
такі основні елементи дослідження:

— зміна кожного показника за аналізований
поточний період ("горизонтальний аналіз" по�
казників фінансових результатів за звітний пе�
ріод);

— дослідження структури відповідних показ�
ників і їх зміни ("вертикальний аналіз" показ�
ників);

— зміна показників фінансових результатів
за звітний період ("трендовий аналіз" показ�
ників).

Аналіз фінансового стану передбачає прове�
дення аналізу діяльності підприємства за певни�

Таблиця 1. Аналiз теоретичних пiдходiв до визначення поняття
"фiнансовий стан"

Автор, джерело Визначення термiну
Аверіна М.Ю. [1, с. 52],
Деркач О.В. [3, с. 86], 
Заюкова М.С. [4, с. 84] 

Фінансовий стан визначається в платоспроможності підприємства внаслідок кругообігу засобів. 
Стійкість фінансового стану - необхідна вимога діяльності підприємства в ринкових умовах.  
В понятті «фінансовий стан» відображається взаємозв’язок виробничої і фінансової діяльності 
підприємства 

Пітінова А.О. [6, с. 65],
Левченко А.С. [5, с. 34] 

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоздатності, тобто 
платоспроможності, кредитоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими 
підприємствами 

Приходько Н.І. [7,с. 371],
Черниш С.С. [8, с. 81-82] 

Фінансовий стан - це результат виробничо-фінансової діяльності. Він характеризується 
величиною засобів підприємства, їх матеріально-технічного постачання, виробництва, реалізації 
та прибутку. 
Фінансовий стан - це показник його плато- та кредитоспроможності, 
виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами, 
організаціями, установами 

Базілінська О.Я. [2, с. 6] Фінансовий стан підприємства (Finаnсiаl Position) розглядається як сукупність показників, що 
характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 

Шeрeмeт А.Д. [9, с. 9-10] Це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупностью виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність розміщення і використання фінансових 
ресурсів. Характеризує його ділову активність і надіфйнічть, визначає конкурентоспроможність 
підприємства, його потенціал у діловому партнерстві тощо 
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ми напрямами. Ці напрями відрізняються у
вітчизняній практиці та зарубіжному досвіді, що
представлено на рисунку 1.

У практиці вітчизняних вчених досить широ�
ко застосовуються горизонтальний, вертикаль�
ний, факторний, порівняльний та коефіцієнтний
аналіз. При цьому аналіз проводиться як за аб�
солютними, так і за відносними показниками.

Основними показниками для визначення оц�
інки фінансових результатів за результатами на�
шого дослідження є: чиста теперішня вартість;
внутрішня норма дохідності; модифікована внут�
рішня норма дохідності; індекс рентабельності.
В той же час, наявність формальних методів виз�
начення доцільності оцінки фінансових резуль�
татів не є гарантією забезпечення обгрунтованої
інформації для прийняття управлінських рішень
в цій сфері. Важливе значення в процесі аналізу
має врахування окремих методичних вимог. Си�
туацію надмірної розбіжності в методах оцінки
фінансових результатів є наслідком специфічної
особливості поняття "фінансові результати", які
відображають багатоаспектну діяльність підпри�
ємств.

В основі фінансового аналізу, так само як і
фінансового менеджменту загалом, лежить
аналіз фінансової звітності відповідно до Націо�

нального положення (стандарт) бухгалтерсько�
го обліку і "Загальні вимоги до фінансової звіт�
ності". Метою складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень по�
вної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства. Фінансова
звітність складається з: балансу (звіту про фінан�
совий стан) (далі — баланс), звіту про фінансові
результати (звіту про сукупний дохід) (далі —
звіт про фінансові результати), звіту про рух гро�
шових коштів, звіту про власний капітал і при�
міток до фінансової звітності. Відомі десятки цих
показників, тому для зручності їх поділяють на
кілька груп. Найчастіше виділяють п'ять груп по�
казників за такими напрямами фінансового ана�
лізу:

1. Аналіз ліквідності. Показники цієї групи
дозволяють описати і проаналізувати здатність
підприємства відповідати за своїми поточними
зобов'язаннями. В основу алгоритму розрахун�
ку цих показників закладена ідея зіставлення по�
точних активів (оборотних коштів) із короткос�
троковою кредиторською заборгованістю.

2. Аналіз поточної діяльності. Ефективність
поточної фінансово� господарської діяльності
оцінюється тривалістю операційного циклу, яка

Показник Норм. 2012 2013 Відхилення, 
+/- 2014 Відхилення 

+/- 
Коефіцієнт ліквідності поточної 
(покриття)  2-2,5 1,00 0,85 -0,16 0,55 -0,30 

Коефіцієнт ліквідності швидкої  1-1,5 0,26 0,34 0,08 0,15 -0,19 
Коефіцієнт ліквідності абсолютної 0,2-0,35 0,08 0,00 -0,08 0,01 0,01 
Співвідношення короткострокової 
дебіторської і кредиторської 
заборгованості 

1:1 8,55 1,51 -7,03 0,38 -1,14 

Таблиця 2. Оцінка коефіцієнтів ліквідності для ДП "Черкаситорф"
ДП "Київторф"

Рис. 1. Напрями проведення аналізу фінансового стану підприємства
Джерело: [1, с. 143].
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1) оцінка майнового стану; 
2) аналіз ділової активності; 
3) аналіз рентабельності; 
4) аналіз ліквідності та платоспроможності; 
5) аналіз фінансової стійкості; 
6) аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства 

1) аналіз активів (аssеnt mаnаdgmеnt rаtіоns);
2) аналіз пасивів - зобов'язань, довгострокової 

платоспроможності, фінансового важеля (dеbts 
mаnаgеmеnt rаtіоns, lоng-tеrm sоlvеnсе, fіnаnсіаl lеvеrаgе); 

3) аналіз ліквідності та платоспроможності (lіquіdіty аnd 
shоrt-tеrm sоlvеnсе); 

4) аналіз прибутковості (prоfіtаbіlіty); 
5) аналіз ринкової вартості (mаrkеt vаluе) 
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залежить від оборотності коштів у різних видах
активів.

3. Аналіз фінансової стійкості. За допомогою
цих показників оцінюють склад джерел фінан�
сування і динаміку співвідношення між ними.
Аналіз базується на тому, що джерела коштів
відрізняються рівнем собівартості, ступенем до�
ступності, рівнем надійності, ступенем ризику.

4. Аналіз рентабельності. Показники цієї гру�
пи служать для оцінки загальної ефективності
вкладення коштів у підприємство.

5. Аналіз становища і діяльності на ринку ка�
піталів. У межах цього аналізу виконують просто�
рово�часові зіставлення показників, які характе�
ризують становище підприємства на ринку
цінних паперів: дивідендний дохід, дохід на ак�
цію, цінність акції тощо. Предикативні моделі —
це моделі прогнозного характеру, їх використо�
вують для передбачування доходів підприємства
і його майбутнього фінансового стану. Норма�
тивні моделі дозволяють порівняти фактичні ре�
зультати діяльності підприємств з очікуваними,
розрахованими за бюджетом. Таким чином,
фінансовий аналіз є важливим інструментом в
управлінні підприємством і базою, на якій бу�
дується розроблення довгострокової фінансової
політики підприємства з урахуванням вирішен�
ня стратегічних завдань.

Фінансовий стан — це одна із найважливіших
характеристик діяльності кожного підприєм�
ства, під яким розуміють спроможність підприє�
мства фінансувати свою діяльність. Він характе�
ризується забезпеченістю фінансовими ресурса�
ми, необхідними для нормального функціонуван�
ня підприємства, доцільністю їх розміщення та

ефективного використання, фінансовими взає�
мовідносинами з іншими юридичними і фізични�
ми особами, платоспроможністю та фінансовою
стійкістю. Тобто на фінансовий стан підприєм�
ства впливає рівень збалансованості окремих
структурних елементів активів і капіталу підпри�
ємства, а також рівень ефективності їх викорис�
тання. Оптимізація фінансового стану є однією
з головних умов успішного його розвитку в май�
бутньому періоді. Водночас кризовий фінансо�
вий стан підприємства свідчить про серйозну заг�
розу настання його банкрутства.

Слід зазначити, що в сучасних умовах госпо�
дарювання спостерігається погіршення фінансо�
вого стану цілого ряду підприємств, що зумов�
люється нарощуванням негативних тенденцій в
розвитку економіки держави в цілому, в тому
числі наприклад, підприємств, особливо важли�
вих для національного господарства в зв'язку з
тим, що вони являються альтернативними вида�
ми традиційним енергоносіям (газ, вугілля). В
числі таких підприємств можна назвати ДП "Чер�
каситорф" ДП "Київторф". Основним видом еко�
номічної діяльності якого є: добування та агло�
мерація торфу. Підприємство входить до складу
Українського концерну торф'яної промисло�
вості "Укрторф" і належить до сфери управлін�
ня Міністерства вугільної промисловості Украї�
ни.

Фінансовий аналіз підприємства слід почати
з розрахунку коефіцієнта ліквідності (табл. 2).

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
не відповідає значенню, що рекомендується >2,
та має негативну динаміку зменшення. Ко�
ефіцієнт термінової ліквідності — індикатор кре�
дитної політики підприємства в 2012 складав 0,26,
що не відповідало рекомендованому критерію, та
в 2014 він зменшився до 0,15. Дебіторська забор�
гованість не перевищує кредиторську заборго�
ваність, тобто підприємство не кредитує своїх
споживачів. У 2014 р. цей показник був наймен�
шим та склав 0,38.

Далі переходимо до аналізу показників діло�
вої активності, що характеризують результати та
ефективність основної виробничої діяльності.
Розрахунки зведено в таблиці 3. Дані свідчать про

Показник 2013 2014 Зміни 
(+/-) 

Коефіцієнт оборотності активів 0,32 0,27 -0,05 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,20 1,96 -0,24 
Період оборотності  дебіторської  заборгованості (дні) 163,72 183,39 19,67 
Коефіцієнт оборотності кредиторської  заборгованості 2,60 1,26 -1,34 
Період обороту  кредиторської  заборгованості 138,22 285,79 147,57 
Коефіцієнт оборотності запасів 0,81 0,84 0,03 
Період обороту запасів (дні) 446,48 428,45 -18,03 
Фондовіддача 1,15 1,15 0,00 
Тривалість операційного циклу (дні) 610,19 611,84 1,65 
Тривалість обороту оборотного капіталу (дні) 471,97 326,05 -145,92 

Таблиця 3. Аналіз ділової активності ДП "Черкаситорф" ДП "Київторф" у 2013—2014 рр.

№ 
з/п Показник (відсотки ) 2013 

рік 
2014 
рік 

Зміна
(+/-) 

1 Рентабельність сукупного капіталу 2,87 -3,46 -6,33
2 Рентабельність власного капіталу 57,98 -161,42 -219,40
3 Валова рентабельність продажу 17,30 9,54 -7,76
4 Операційна рентабельність продажу 1,96 -16,59 -18,55
5 Чиста рентабельність продажу 9,10 -12,66 -21,76
6 Валова рентабельність виробництва 20,92 10,55 -10,37
7 Чиста рентабельність виробництва 11,00 -13,99 -25,00

Таблиця 4. Основні показники
рентабельності ДП "Черкаситорф"

ДП "Київторф"
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зменшення коефіцієнта оборотності активів з
0,32 до 0,27, тобто уповільнився повний цикл ви�
робництва та обігу, що приносить прибуток
(табл. 3).

Таким чином, дані показують про зниження
ділової активності на підприємстві ДП "Черка�
ситорф" ДП "Київторф".

Основні показники рентабельності підприє�
мства наведені в таблиці 4.

Дані таблиці 4 свідчать, що показники групи
рентабельності мають тенденцію до зменшення.
За показниками рентабельності сукупного капі�
талу спостерігаємо зниження на 6,33 %, рента�
бельності власного капіталу зниження на 219,4%,
валової рентабельності продажу зниження на
7,76 %, операційної рентабельності продажу зни�
ження на 18,55 %, чистої рентабельності прода�
жу зниження на 21,76%, валової рентабельності
виробництва зниження на 10,37%, чистої рента�
бельності виробництва зниження на 25%.

З найважливіших характеристик фінансово�
го стану підприємства є фінансова стійкість.
Оцінка фінансової стійкості підприємства про�
водиться також за допомогою достатньо вели�
кої кількості відносних фінансових коефіцієнтів
(табл. 5).

За даними таблиці 5 можна зробити наступні
висновки: власні оборотні кошти за 2012 рік
зменшилися на 3439 тис. грн., в 2014 році змен�
шення на 638,1 тис. грн.; коефіцієнт забезпечен�
ня оборотних активів власними засобами не
відповідає значенню, що рекомендується > 0,1,
його значення поступово зменшуєтся, так, в 2012
році він склав —0,59, в 2013 році — 0,42, в 2014
році його значення зменшилося до �0,5; ко�
ефіцієнт маневреності робочого капіталу
збільшився на кінець 2013 року до 0,62 по по�
рівнянню 0,57 і 0,53 в 2012 роком відповідно на
початок та кінець 2012 року; маневреність влас�
них оборотних коштів збільшується, що говорить

про збільшення частки абсолютно ліквідних ак�
тивів в оборотних коштах; коефіцієнт фінансо�
вої стійкості в 2014 році склав 0,32, в порівнянні
з 0,51 в 2012 р., дане відповідає значенню 0,85—
0,90, що рекомендується.

На стійкість підприємства могли робити
вплив різні чинники: положення підприємства на
товарному ринку, виробництво і випуск дешевої
продукції, що має попит, його потенціал в діловій
співпраці; ступінь залежності від зовнішніх кре�
диторів і інвесторів, наявність неплатоспромож�
них дебіторів, ефективність господарських і
фінансових операцій і т.п.

Оцінка фінансового стану підприємства в
умовах ринкових відносин особливо важлива для
визначення конкуренції і фінансової стабіль�
ності, надійності підприємства як партнера.
Значною мірою втрачає значення контроль ви�
конання планів, які регламентують діяльність
підприємств, росте потреба в аналізі платоспро�
можності і ліквідності підприємства.

Отже, можна зробити висновок, що ДП "Чер�
каситорф" ДП "Київторф" протягом аналізова�
ного періоду 2012—2014 років показники лік�
відності, платоспроможності і фінансової стій�
кості погіршилися.

Таким чином, підприємство в 2014 році пра�
цювало не ефективно.

ВИСНОВКИ
Фінансовий стан — найважливіша характе�

ристика економічної діяльності підприємства,
оскільки визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал у діловому співро�
бітництві, оцінює ступінь гарантованості еконо�
мічних інтересів самого підприємства та його
партнерів із фінансових і інших відносин. Аналіз
фінансового стану підприємства є необхідною
умовою для нормального функціонування та не�
обхідним етапом для розробки планів і про�

Показник Норм 2012 2013 Відхилення 2014 Відхилення 
Власні оборотні кошти (робочий 
функціонуючий капітал), тис.грн. х -2182 -3439 -1256,70 -4077 -638,10 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів 
власними засобами >0.1 -0,5885 -0,4221 0,1664 -0,5026 -0,0805 

Маневреність робочого капіталу >0,5 -2,6988 -107,748 -105,0495 4,7521 112,5005 
Маневреність власних оборотних коштів >0,4 -0,1274 -0,0004 0,1270 -0,0159 -0,0154 
Коефіцієнт забезпечення  власними 
оборотними коштами запасів >0.1 -0,8037 -0,7108 0,0929 -0,9840 -0,2733 

Коефіцієнт покриття запасів >0.8 -0,7775 -0,2421 0,5354 -0,0854 0,1568 
Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) >0.5 0,5138 0,3712 -0,1426 0,3179 -0,0533 

Коефіцієнт фінансової залежності <2 1,9462 2,6940 0,7478 3,1456 0,4517 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0.5 0,0082 -0,2580 -0,2662 -0,4685 -0,2105 
Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу >0.5 0,4862 0,6288 0,1426 0,6821 0,0533 

Коефіцієнт фінансової стабільності 
(коефіцієнт фінансування) >1 1,0568 0,5903 -0,4665 0,4661 -0,1243 

Коефіцієнт фінансової стійкості >0.85 0,5138 0,3712 -0,1426 0,3179 -0,0533 

Таблиця 5. Відносні показники фінансової стійкості ДП "Черкаситорф" ДП "Київторф"
в 2012—2014 рр.
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гнозів фінансового оздоровлення підприємств.
Оцінка є необхідною передумовою для ведення
діяльності підприємства усіх форм власності, а
також є важливою для основних користувачів
(інвестори, власники, керівництво підприємства,
банки, постачальники та інші кредитори, праці�
вники підприємства, органи державного управ�
ління, юридичні та фізичні особи), яких цікавить
фінансово�господарська діяльність вітчизняних
та зарубіжних підприємств.

У результаті проведеної оцінки фінансово�
го стану підприємства нами визначена певна
відмінність визначена певна відмінність у пере�
ліку показників та методах їх розрахунку. До
переваг зарубіжних методик можна віднести їх
конкретність та визначеність у кількісному
складі показників та інтерпретації їх резуль�
татів, спрощеність таких методик аналізу та оц�
інки фінансового стану підприємств. У свою
чергу вітчизняні методики — навпаки характе�
ризуються значною відмінністю серед різних ав�
торів у наборі показників для аналізу того чи
іншого напряму та різноманітною їх комбіна�
цією. Таким чином, вітчизняна методика потре�
бує уніфікації, зменшення кількості показників,
що аналізуються. При цьому слідувало б відда�
вати перевагу розрахунку тих показників, які
мають найбільшу змістовність та необхідність
для аналітика.

З урахуванням зазначеного можна дійти вис�
новку про необхідність розробки та впроваджен�
ня адекватних сучасним умовам заходів покра�
щення фінансового стану вітчизняних промис�
лових підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наслідком дефіциту фінансування, викори�

стання застарілих основних засобів та техно�
логій є незадовільний фінансових стан підпри�
ємств. Вплив вищеперелічених факторів в су�
купності із світовою фінансово�економічною
кризою спричинили скорочення прибутків
підприємств промисловості в 2013 р. до 86402,8
млн грн.; такий самий показник у 2012 р. стано�
вив 106688,2 млн грн. — пік зростання за останні
вісім років. У середині 90�х років науковцями
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DAMPING CONTROL IN BUSINESS PROCESSES

У статті піднято питання управління амортизацією в контексті бізнес?процесів підприємства. Зазначено, що еко?
номічний стан підприємства буде стабільним, якщо воно матиме добре опрацьовану та апробовану систему бізнес?
процесів. При цьому показано, що амортизація має дуальний характер, виступаючи одночасно і внутрішнім джере?
лом фінансування бізнес?процесів і показником вартості кожного бізнесу?процесу. Досліджено економічну сутність
поняття амортизація. Розглянуто методи нарахування амортизації. Здійснено критичний огляд методів та існуючих
концепцій сутності амортизації. Запропоновано в системі бізнес?процесів підприємства виокремити додатковий до?
поміжний бізнес?процес "управління амортизацією" і визначати його як набір логічно взаємозалежних дій, викону?
ваних для досягнення специфічного результату.

The article raised damping control in the context of business processes. It is noted that the economic situation of the
company will be stable if it is to have a well?developed and proven system of business processes. This shows that
depreciation has a dual character, speaking at the same time an internal source of financing business processes and
measure of the value of each business process. We studied the economic essence of the concept depreciation. The methods
of depreciation. It carried out a critical review of existing methods and concepts of the nature of depreciation. It proposed
system business processes to allocate additional support business process "damping control", defining it as a set of logically
interrelated activities carried out to achieve a specific result.

Ключові слова: амортизація, бізнес8процес, концепція амортизації, управління амортизацією.
Key words: depreciation, business process, the concept of depreciation, amortization of control.

проводились дослідження, які показали, що
близько 80% невдач пострадянських промисло�
вих підприємств спричинені конфліктами про�
цесів управління. Збільшення ступеня зносу ос�
новних засобів свідчить про незадовільне вико�
ристання потенціалу амортизації як найбільш
ефективного інструменту фінансування їх
оновлення. Незважаючи на значні обсяги інве�
стицій в основний капітал, в економіці спосте�
рігається перманентне зростання зносу основ�
них засобів. Результатом діяльності основних
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виробничих процесів є достатньо велика кіль�
кість різноманітних продуктів, розділених на
групи, або отримуваних у безперебійному по�
токовому режимі, при цьому провідна роль у
цих процесах відведена основним засобам.
Відтак на сьогодні актуальним питанням є пе�
рехід на процесоорієнтоване управління під�
приємствами та урахування при цьому їх амор�
тизаційної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання амортизаційної політики ніколи не
втрачали своєї актуальності і досить глибоко
досліджувались у працях вітчизняних та зару�
біжних вчених, зокрема, В. Бабич, О. Бород�
кін, М. Білуха, А. Герасимович, М. Дем'яненко,
Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Лінник, Ю. Лит�
вин, Ю. Осадчий, П. Саблук, В. Сопко, В. Швець
та інші. Дослідження категорії "бізнес�процес"
пов'яззане з іменами таких науковців, як Хам�
мтер М. та Чампі Дж., Брімсон Дж., Девенпорт,
Румлер та Брач, Чернявський Д.І. та інших. Слід
відмітити, що поєднання управління амортиза�
цією в контексті бізнес�процесів підприємства
у межах одного дослідження не знайшли ши�
роко відображення у науковій літературі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження управлі�

ння амортизацією у бізнес�процесах підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з процесним підходом діяльність під�
приємства повинна бути організована на основі
взаємодіючих бізнес�процесів. Організація вва�
жається сильною, функціонально стабільною,
якщо вона має добре опрацьовану та апробо�
вану систему бізнес�процесів, що забезпечує
виробництво, якість, конкурентоспромож�
ність, а також реалізує потенціал підприємства.
При цьому важливе значення має амортизація
як внутрішнє джерело фінансування та фінан�
сових ресурсів підприємства, яких потребує
будь�який бізнес�процес.

На думку дослідника Харрингтона, бізнес�
процес — це логічний, послідовний, взаємоза�
лежний набір заходів, котрий використовує
ресурси постачальника, створює цінність та
видає результат споживачеві [1, с. 13]. Робсон
відмічав, що бізнес�процесом є потік роботи,
що переходить від одного робітника до іншо�
го, а для великих процесів — від одного підроз�
ділу до іншого [2]. У працях Андерсена бізнес�

процесом називається ланцюг логічно зв'яза�
них дій, що повторюються, в результаті яких
використовуються ресурси підприємства для
переробки об'єкту (фізично чи віртуально) з
метою досягнення певних вимірюваних резуль�
татів або продукції для задоволення внутрішніх
чи зовнішніх споживачів [3]. Як видно, будь�
який підхід до трактування змісту бізнес�про�
цесів передбачає використання ресурсів. Крім
того, слід наголосити на провідній ролі при
здійсненні усіх бізнес�процесів підприємства
основних засобів.

При процесному підході до управління
підприємством фінансування відтворення ос�
новних засобів спрямоване на споживача
бізнес�процесу, якими для промислових під�
приємств являються цехи основного виробниц�
тва. Відтак, фінансування відтворення основ�
них засобів повинно бути пов'язане з бізнес�
процесами, а не з діяльністю окремих структур�
них підрозділів.

Найбільш поширеною є класифікація біз�
нес�процесів, яка розглядає процеси у трьох
категоріях: основні бізнес�процеси, допоміжні
(обслуговуючі) бізнес�процеси й бізнес�проце�
си управління, які поєднують процеси управлі�
ння і розвитку через процес стратегічного роз�
витку, процес планування та адміністративні
процеси [14, с. 54]. При цьому основні бізнес�
процеси утворюють додану вартість продукту
(послуги), створюють продукт (послуги), що
представляє цінність для клієнта, формують
такий результат, такі споживчі якості, за які
клієнт готовий платити гроші, сфокусовані на
отриманні прибутку. Допоміжні бізнес�проце�
си направлені на надання необхідних внут�
рішніх продуктів, внутрішніх послуг для на�
прямів бізнесу, забезпечують функціонування
інфраструктури компанії. Бізнес�процеси роз�
витку націлені на отримання прибутку в довго�
строковій перспективі, забезпечують не орга�
нізацію поточної діяльності, а розвиток або
вдосконалення діяльності компанії в перспек�
тиві. Процеси управління, що націлені на управ�
ління всіма трьома попередніми групами.

Пропонуємо виокремити бізнес�процес управ�
ління амортизацією, виходячи із критеріїв її
участі у відтворенні основних засобів та вико�
ристання як джерела фінансових ресурсів
підприємства. На наш погляд, бізнес�процес
управління амортизацією є безперервним і до�
поміжним, являє собою набір логічно взаємо�
залежних дій, виконуваних для досягнення спе�
цифічного результату. При цьому значний
вплив має амортизаційна політика підприєм�
ства.
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Термін "амортизаційна політика" є досить
новим для науковців пострадянського просто�
ру. Основною позицією при тлумаченні даного
терміну є амортизація. Згаданий термін похо�
дить від середньовічного латинського "amor�
tisatio", що означає "погашення". Не всі погод�
жуються з таким тлумаченням цього терміну.
Колективом науковців в працях було зазначе�
но, що є місце і такій думці, що "амортизація" є
"безсмертя" в перекладі з латині ("mort" —
смерть, та "а" — частка, що стоїть попереду
означає протиріччя чого�небудь). Автори це
пояснюють тим, що "безсмертя" відносно ос�
новних засобів можна розуміти в тому сенсі, що
в процесі зносу їх вартість не зникає а перено�
ситься на продукцію, яку було виготовлено з
їх допомогою [4, с. 170—171]. Таке тлумачення
терміну "амортизація" є некоректним, бо капі�
тал чи основні засоби є неживими предметами,
тому є не доцільним застосовувати до них
термін "безсмертя". Савельєв Н. [10, с. 1], ствер�
джує, що термін "амортизація" походить без�
посередньо від "mort" що, як уже було зазна�
чено вище означає смерть, тобто дія схожа до
умертвіння. Вище згадані підходи до трактуван�
ня амортизації являються абсолютно різними,
саме їх наявність можна вважати причиною
наукової дискусії щодо ролі амортизації у фун�
кціонуванні підприємства та безпосередньо
трактування самої її природи.

Сучасні економісти займаються розробкою
саме теоретичних проблем зносу та аморти�
зації, які спрямовані на аналіз тенденцій нара�
хування без глибокого вивчення теорії. Понят�
тя "амортизація", що наводяться в економічній
літературі мають недоліки саме з цієї причини:
привласнюють амортизації не характерні їй
функції; питання, що існують не розкривають
призначення амортизації; допускається міша�
нина між поняттями амортизації, зносу та зно�
шування.

На сьогодні визначення амортизації грун�
товно уособлені в п'яти концепціях аморти�
зації: бухгалтерська концепція; концепція зно�
су; інвестиційна концепція; законодавча кон�
цепція; податкова концепція.

Бухгалтерська концепція розглядає амор�
тизацію як частку бухгалтерських операцій,
чіткою метою яких є забезпечення систематич�
ного списання, згідно вимог бухгалтерського
обліку, вартості основних засобів на готову
продукцію і накопичення за рахунок цього
коштів амортизаційного фонду на бухгалтерсь�
ких рахунках. Цей підхід можна також назва�
ти облікова концепція амортизації, метою яко�
го є відображення процесу нарахування та об�

ліку амортизації на рахунках бухгалтерського
обліку.

Наступною концепцією є концепція зносу.
Вона наголошує на тому, що амортизація є ви�
мірювачем зносу основних засобів підприєм�
ства. Згідно з Положенням (стандарту) бухгал�
терського обліку 7 "Основні засоби" (далі —
П(С)БО): "Знос основних засобів — сума амор�
тизації об'єкта основних засобів з початку його
корисного використання" [9, с. 69]. Має місце і
таке визначення: "амортизація — спрацюван�
ня, знос основного капіталу". Виходячи з сут�
ності амортизації з'ясовано, що величина амор�
тизації відрізняється від величини зносу. Це
можна пояснити тим, що знос деяких основних
засобів відбувається по�різному внаслідок ви�
робничих умов, які індивідуальні для кожного
підприємства, і впливу морального зносу.
Фізичному зносу підлягають основні засоби в
будь�якому процесі, як в процесі застосування
так і при їх бездіяльності. В процесі експлуа�
тації основних засобів на розмір фізичного зно�
су впливає безліч чинників таких, як: якість са�
мого основного засобу; ступінь завантаження
засобів в процесі виробництва; якість догляду
за ним; відношення до основного засобу, а та�
кож безпосередньо важливим чинником є ква�
ліфікація працівників.

Крім того, основні засоби підлягають мо�
ральному зносу, тобто старішають за своєю
економічною ефективністю та технічними ха�
рактеристиками.

Наступна концепцій амортизації — інвести�
ційна. Завдяки їй амортизацію розглядають як
джерело фінансування капітальних інвестицій.
Амортизація є частиною грошового потоку
підприємства, а в умовах нерентабельного його
функціонування амортизація постає головним
джерелом коштів для інвестування у основний
капітал, саме тому постає необхідність у виді�
ленні інвестиційної концепції.

Головним призначення законодавчої кон�
цепції є формування методології та правової
бази для обліку амортизаційних відрахувань.
Законодавчий підхід можна уподібнити ще із
юридичним підходом, адже він визначає правові
засади та перспективи здійснення амортизацій�
них розрахунків, регулюючи при цьому правові
аспекти використання амортизації. Але не до�
речно застосовувати трактування юридичної
концепції, запропонованої Косовою Т.Д. [6, с.
158], через те, що вона її визначає лише як "кон�
статацію знецінення об'єктів". Тому саме таке
визначення не розкриває всіх перспектив, які
надаються в українському законодавстві сто�
совно амортизації.
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Суть податкової концепції полягає у вста�
новленні зв'язку між доходами від продажу
продукції, виготовленої з використанням пев�
ної кількості основних засобів та між податком
на прибуток, сплаченим підприємствами до
бюджету.

Найбільше труднощів та дискусій викликає
питання використання амортизаційних відра�
хувань на розширене відтворення. У ряді нау�
кових джерел зазначається, що служити дже�
релом накопичення для розширеного відтво�
рення основних фондів амортизація не може.
Але водночас з цим більшість економістів [12;
13] наголошують, що амортизація у нинішніх
умовах, котрі пов'язаних із переоцінкою вар�
тості основного капіталу, та швидкими темпа�
ми інноваційного розвитку, являються джере�
лом накопичення коштів для відтворення ос�
новного капіталу на новому рівні.

За П(С)БО 7, амортизація — систематичний
розподіл вартості, яка амортизується, необо�
ротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) [9, с. 68]. У МСБО
16 "Основні засоби" наводиться аналогічне виз�
начення: "амортизація — це систематичний
розподіл суми активу, що амортизується, про�
тягом строку його корисної експлуатації" [7].
Також не залишимо без уваги науковий підхід
Ю. Стадницького, який зауважив, що аморти�
зація — це не частина вартості нині діючих ви�
робничих фондів, а витрати, необхідні для ком�
пенсації зношених засобів праці, тобто капі�
тальні вкладення у нові основні фонди [11, c.
74]. Найбільш тривалий період обігу, як відо�
мо, мають витрати на формування основних за�
собів, при цьому основні засоби в міру змен�
шення поступово втрачають свою вартість, пе�
реносячи її окремими частинами на со�
бівартість продукції. Таким чином, вкладення
в основні засоби хоча і носять одноразовий
характер, але вони відносяться до всієї про�
дукції, що буде випускатися з їхньою участю
протягом тривалого періоду часу, що охоплює
багато періодів. Саме такий розподіл витрат
відбувається за допомогою обліку основних
засобів. Амортизація за рахунок собівартості
продукції створює накопичення для наступно�
го відшкодування основних засобів, і тим са�
мим забезпечує розподіл одноразових витрат
підприємства. Тобто амортизація одночасно з
функцією відшкодування зносу основних за�
собів виконує і функцію розподілу витрат між
окремими періодами. Важливе значення має
економічна обгрунтованість норм амортизації,
тому що від них значною мірою залежать тер�
міни відновлення основних засобів, а отже, і

темпи розвитку економіки. Сутність аморти�
зації з практичної точки зору пов'язана з фор�
муванням амортизаційних відрахувань, інакше
кажучи з методом їхнього нарахування. Тому
що, це не тільки спосіб розрахунку амортиза�
ційних відрахувань, але і порядок відображен�
ня відшкодування вартості основних засобів у
процесі її руху протягом усього терміну їхньої
служби.

Розглядаючи методи нарахування аморти�
зації та особливості ведення обліку, зауважи�
мо, що, як і в п.п. 145.1.5 розділу ІІІ Податко�
вого кодексу України [8], так і в п. 26 П(С)БО 7
"Основні засоби" підходи до вищезазначених
питань єдині. Зазначені нормативно�правові
акти вимагають здійснювати нарахування
амортизації основних засобів із застосуванням
п'яти методів, а саме: прямолінійного; зменшен�
ня залишкової вартості; прискореного змен�
шення залишкової вартості; кумулятивного;
виробничого. Доречно зазначити, що М(С)БО
16 "Основні засоби" пропонується дещо мен�
ша кількість методів: прямолінійний метод; ме�
тод зменшення залишку; метод суми одиниць
продукції. Відповідно до методів нарахування
амортизації, що зазначені в П(С)БО 7, аморти�
заційні відрахування здійснюються щомісячно.
"Податковим кодексом України" передбачаєть�
ся нарахування амортизації поквартально, що
дещо має розбіжності з П(С)БО 7. Відсоток
амортизаційних відрахувань жорстко встанов�
люється за податковою шкалою амортизації,
залежно від того, до якої з чотирьох груп ос�
новних фондів відноситься конкретний об'єкт.
Схвально оцінюємо застосування методу при�
скореного зменшення залишкової вартості, бо
запровадженні новітні, енергозберігаючі та
екологічно безпечні технології дозволяють
підприємству здійснювати прискорену амор�
тизацію. Однак, все ж таки, треба більш точно
з'ясувати, яку саме форму нарахування амор�
тизації необхідно вважати прискореною. Адже
під прискореною амортизацією розуміють
будь�який метод розрахунку амортизації, за
якого вона прогресивно зменшується в кожно�
му періоді. Внаслідок високих темпів нараху�
вання амортизації в перші роки і уповільнення
в подальшому, амортизаційний період розтя�
гується на тривалий термін, який також обме�
жений і Податковим Кодексом. С. Голова за�
значав, що підвищення в 1,6 рази норм аморти�
зації не сприяло фактичному впровадженню
прискореної амортизації, а стало чисто декла�
ративним заходом [5, с. 7—8].

Прискореними можна вважати лише мето�
ди, що передбачають жорстку регламентацію
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не тільки норм амортизації, а й тривалості
амортизаційного періоду. Разом з цим, у при�
скореної амортизація є недоліки, адже більшу
частку активної частини основних засобів зай�
мають імпортовані активи, а оскільки аморти�
заційна політика сприяє швидшому їх придбан�
ню, це не сприяє підтриманню виробництва ос�
новних засобів в Україні. Інструментом регу�
лювання попиту є норми амортизації, тому,
встановлюючи максимальні норми амортизації
на ті чи інші види основних засобів, держава
оповіщає про те, що витрати, які спрямовують�
ся на придбання основних засобів із найвищи�
ми нормами амортизації, дають змогу суттєві�
ше зменшити базу оподаткування, ніж витрати
на придбання основних засобів з меншими нор�
мами амортизації. Не менш важливим питанням
та складністю в амортизаційній політиці є те,
що амортизація по основних засобах починає
нараховуватися в бухгалтерському обліку з
наступного місяця після введення їх в експлу�
атацію. В П(С)БО 7 такої чіткості немає, у п. 55
стандарту зазначено, що "нарахування аморти�
зації починається з місяця, наступного за міся�
цем, у якому об'єкт став придатним для корис�
ного використання". Варто зазначити, що при�
датним для корисного використання може бути
й обладнання, яке не потребує ні монтажу і збе�
рігається на складі, це не сприяє покращенню
інформативності обліку. На думку В. Бобко,
п. 55 П(С)БО 7 треба сформулювати в такому
вигляді: "Нарахування амортизації починаєть�
ся з місяця, наступного за місяцем, у якому
об'єкт основних засобів було введено в експ�
луатацію, або поставлено на баланс".

Отже, аналізуючи трактування поняття
амортизації, з'ясовано, що під нею більшість
науковців розуміє єдність двох протилежних
процесів таких, як: поступове знецінення ос�
новних засобів внаслідок їх зносу і відшкоду�
вання цього знецінення шляхом періодичних
відрахувань окремих сум, що включаються до
собівартості продукції. У науковій літературі
також пропонують таке визначення: "аморти�
зація — комплексна економічна категорія, яка
характеризує процес систематичного, поступо�
вого перенесення вартості засобів праці на
вартість готової продукції підприємства, виго�
товленої з їх використанням, з метою забезпе�
чення планомірного відновлення засобів праці
внаслідок їх морального і фізичного зносу".
Однак у цьому визначенні не роз'яснюється
форма відновлення засобів праці, оскільки
відшкодування морального зносу засобів праці
саме по собі в умовах швидких темпів іннова�
ційного розвитку галузей промислового вироб�

ництва, не може передбачати лише простого
відтворення засобів праці також виділяти тип
продукції, на яку переноситься вартість засобів
праці (готова чи реалізована) не є раціональ�
ним, оскільки амортизація, як стаття постійних
витрат, не може включатися лише до якоїсь
певної групи створюваної вартості.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, важливим завданням менед�

жменту є чітке розмежування кожного бізнес�
процесу та функції всередині підприємства, а
також періодичний їх аналіз з метою подаль�
шої оптимізації та вивчення альтернатив. Оче�
видно, що при цьому доцільно враховувати
співвідношення між фінансуванням подальшо�
го розвитку підприємства та вигодами, що очі�
куються від застосування тих чи інших бізнес�
процесів. З однієї сторони, ступінь ефектив�
ності й стійкості бізнесу�процесу слід розгля�
дати у фінансовому аспекті, при цьому
внутрішнім джерелом фінансування яких вар�
то вважати амортизаційні відрахування. З
іншої сторони, амортизація основних засобів
є показником вартості бізнес�процесів. На
кожному підприємстві існують основні бізнес�
процеси, які дозволяють виконувати його місію
та отримувати позитивні економічні результа�
ти. Водночас невід'ємною складовою діяльності
підприємства є допоміжні бізнес�процеси, які
покликані зберегти досягнуті результати, захи�
стити від потенційних загроз і ризиків, викона�
ти обов'язки, які покладаються на нього су�
спільством і державою. Одним із прикладів та�
ких бізнес�процесів може бути бізнес�процес
управління амортизацією.

Подальшого дослідження потребують пи�
тання розробки методики оцінки ефективності
запропонованого бізнес�процесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання важли�

вим є розвиток малого підприємництва в Ук�
раїні. Спираючись на іноземний досвід, можна
сказати, що невід'ємною складовою успіху роз�
витку малого підприємництва є всебічна і ста�
більна його підтримка з боку держави. Дуже
важливою є підтримка держави саме в кризо�
вих умовах розвитку ринку, що може призвес�
ти до покращення економічної ситуації як в
регіонах, так і в країні загалом. В Україні ста�
новлення впливу державного регулювання на
мале підприємництво є недостатнє.
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STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN CRISIS

У статті досліджено основні аспекти державної підтримки малого бізнесу у розвинених країнах світу. Розгляну?
то механізм державної підтримки малого бізнесу в Україні та визначено основні проблеми та перешкоди, які уповіль?
нюють його розвиток. Також визначено особливості державного регулювання малого підприємництва в умовах кри?
зи, зокрема в Івано?Франківській області. Проаналізовано умови ведення бізнесу в Україні та області. Надано про?
позиції щодо ефективної державної його підтримки. Доведено необхідність розширити прийняття комплексних дер?
жавних заходів по стимулюванню створення нових малих інноваційних підприємств у різних галузях, що зумовить
істотний вплив на збільшення долі високотехнологічної ринкової продукції та формування національної інновацій?
ної інфраструктури, розвиток якої на сучасному етапі є важливим завданням.

The basic aspects of state support of small business are investigated in the developed countries of the world. The
mechanism of state support of small business in Ukraine is considered. The main problems and obstacles which slow his
development are determined. We also determined the specifics of state regulation of small business in the crisis, particular
in the Ivano?Frankivsk region. The conditions of doing business in Ukraine and the region are analyzed. The suggestions
about effective state support of small business are given. The necessity to expand the adoption of comprehensive
government measures to stimulate the creation of new small innovative enterprises in various sectors is proved, that will
cause a significant impact on the market to increase the share of high?tech products and establish a national innovation
infrastructure development that is important at this stage.

Ключові слова: державна підтримка, мале підприємництво, фінансування, напрями, бізнес.
Key words: state support, small business, finance, directions, business.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання створення організаційно�
правових, економічних та інституціональних
умов для розвитку підприємництва вивчали такі
українські вчені, як: О.М. Лазовський, С.І. Шар�
чун, З.С. Варналій, В.І. Герасимчук, В.І. Ляшен�
ко, Т.В.Некрасова, І.В. Труш, Г.М. Колесник,
М.О. Казим, І.Ю. Матюшко, Н.Д. Чала, Н.А. Ясин�
ська та інші. Однак на сьогоднішній день про�
блема державної підтримки малого підпри�
ємництва потребує детальнішої уваги і дослід�
жень.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення особли�

востей державного регулювання малого під�
приємництва в умовах кризи, зокрема в Івано�
Франківській області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У механізмі державного регулювання бізне�
су особливе місце займає його державна
підтримка.

Малі підприємства — досить поширена й
ефективна форма господарювання. Вони мають
багато таких рис, які не можуть бути прита�
манні великим підприємствам. Саме мале під�
приємництво здатне найоперативніше реагува�
ти на кон'юнктуру ринку і таким чином нада�
вати ринковій економіці необхідної гнучкості.
Ця властивість малого бізнесу набуває особли�
вого значення в сучасних умовах, коли відбу�
вається швидка індивідуалізація і диференціа�
ція споживчого попиту, прискорення науково�
технічного прогресу, розширення номенклату�
ри товарів і послуг.

У світі сформувалися дві основні форми дер�
жавної підтримки малого бізнесу. Одна полягає
у широкому державному регулюванні діяльності
суб'єктів малого бізнесу в поєднанні з держав�
ним протекціонізмом. Вона властива початково�
му етапу розвитку малого бізнесу. Інша форма
включає помірне державне регулювання мало�
го бізнесу та створення ринкових умов для кон�
куренції і характерна для більш зрілих ринко�
вих стосунків [3]. Малий бізнес в Україні пере�
живає серйозні труднощі зростання. За показ�
никами розвитку малих і середніх підприємств
спостерігається значне відставання України не
лише від розвинених країн (Японії, Великобри�
танії, США), але і від колишніх соціалістичних
країн (Угорщини, Польщі).

Так, державна політика розвитку малого і
середнього бізнесу Угорщини, зорієнтована пе�
реважно на досягнення стратегічних цілей со�
ціально�економічного розвитку країни і задо�
волення попиту населення. Цьому сприяло ух�
валення закону про розвиток та підтримку ма�
лого і середнього бізнесу, який чітко визначив
категорію мікро�, малих та середніх підпри�
ємств. Для покращення співпраці між суб'єкта�
ми малого підприємництва та держави було
створено низку організаційних структур із
чіткою ієрархією. До опосередкованих еконо�
мічних стимулів можна віднести зниження по�
даткового навантаження, спрощення звітності,
пільгове кредитування, принцип "одного вікна"
у разі відкриття підприємств [2].

Політика розвинених країн спрямована на
створення сприятливого середовища для нау�
ково�технологічного розвитку, важлива роль у
такому процесі надається державі. Роль держа�
ви полягає у генеруванні системи правил фун�
кціонування суб'єктів науково�технологічного
ринку та контролі дотримання їх виконання
через формування сприятливого інституційно�
го середовища та інноваційної інфраструкту�
ри. Для різних країн ЄС існують значні від�
мінності в цілях та принципах підтримки мало�
го і середнього підприємництва [1].

Мета державної підтримки бізнесу — ство�
рення однакових умов для всіх суб'єктів госпо�
дарювання, зайнятих у сфері бізнесу, а також
вирівнювання підприємницьких структур з ін�
шими сферами суспільного виробництва. Особ�
ливо такої підтримки потребує дрібний та се�
редній бізнес. І не без підстав, оскільки ці фор�
ми в нових умовах господарювання виступають
структуроутворюючим фактором економіки.
Великі підприємства, що є стрижнем будь�якої
галузі, завжди втілюють результати структур�
них змін, і в цьому розумінні уособлюють ста�
більний, "консервативний" початок економіки.

На жаль, боротьба політичних сил за вла�
ду під лозунгом "знищення адміністративно�
командної (тоталітарної, диктаторської) сис�
теми" призвела до того, що в саме поняття
"державного", як правило, вкладається нега�
тивний зміст і громадськість нині схильна все
державне вважати нераціональним і неприй�
нятним. Не є винятком і підтримка бізнесу,
підприємництва. У ній вбачається спроба дер�
жави знов почати тотальне регламентування
діяльності людей, які прагнуть виявити ініціа�
тиву та заповзятість, або небезкорисливе
прагнення державних чиновників допомогти
нажитися багатим.

Україна як самостійна, незалежна держава
гарантує нині всім підприємцям (незалежно від
вибраних ними організаційних форм підприє�
мницької діяльності) рівні права і створює од�
накові можливості для функціонування, досту�
пу до матеріально�технічних, фінансових, тру�
дових, інформаційних, природних та інших ре�
сурсів за умови виконання робіт і поставок для
державних потреб.

Державна підтримка бізнесу здійснюється
на основі Закону України "Про державну
підтримку і розвиток малих та середніх під�
приємств в Україні", в якому зазначається, що
з метою створення сприятливих організаційних
та економічних умов для розвитку підпри�
ємництва держава повинна надати належну
підтримку.
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Метою державної політики у сфері розвит�
ку малого і середнього підприємництва в Ук�
раїні є:

1) створення сприятливих умов для розвит�
ку малого і середнього підприємництва;

2) забезпечення розвитку суб'єктів малого
і середнього підприємництва з метою форму�
вання конкурентного середовища та підвищен�
ня рівня їх конкурентоспроможності;

3) стимулювання інвестиційної та іннова�
ційної активності суб'єктів малого і середньо�
го підприємництва;

4) сприяння провадженню суб'єктами мало�
го і середнього підприємництва діяльності
щодо просування вироблених ними товарів
(робіт, послуг), результатів інтелектуальної
діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;

5) забезпечення зайнятості населення шля�
хом підтримки підприємницької ініціативи гро�
мадян.

Ці положення Закону стали відправною
точкою стимулювання створення підприємств
(фірм) малого бізнесу. Так, за даними Міністер�
ства фінансів України у 1994 р. 88,8 % під�
приємств — новостворені і тільки 11,2 % ство�
рено реорганізацією діючих. Із загальної
кількості малих підприємств лише 18,8 % є при�
ватними, 0,3 % приватизовані трудовими колек�
тивами. Найбільшу частку становлять підприє�
мства (фірми) з виробництва товарів народно�
го споживання (18,3 %), будматеріалів (5,7 %),
будівельні та ремонтно�будівельні (17,9 %), на�
укововпроваджувальні (10 %), з виробництва та
переробки сільгосппродукції (4,4 %) та ін. Ос�
новною організаційною формою державної
підтримки бізнесу повинні бути довгострокові
і поточні програми, які здійснюються на загаль�
нодержавному та регіональному рівнях.

Реалізація заходів Регіональної програми
розвитку малого та середнього підприємницт�
ва в Івано�Франківській області на 2013—2014
роки сприяла стабільності його розвитку.

Суб'єктами малого та середнього підприє�
мництва — юридичними особами в 2013 році
реалізовано продукції, виконано робіт, надано
послуг на суму 30,8 млрд грн., або 74,4 % від
загальнообласного обсягу реалізації. До кінця
2014 року очікується реалізувати продукції на
суму 31,5 млрд грн., або 76,5 %.

Надходження від діяльності малого та се�
реднього підприємництва до бюджетів всіх
рівнів у 2013 році склали 1044,5 млн грн., або
25,1% від загальнообласних поступлень, у 2014
році очікується 1144,2 млн грн., або 25,6 %.

За даними експертів Світового банку умо�
ви ведення бізнесу в Україні та, зокрема, в

Івано�Франківській області покращуються. У
їхньому рейтингу легкості ведення бізнесу
Doing Business 2015 Україна досягла суттєвого
успіху, піднявшись за рік із 112 сходинки на 96.
Відносно добрі рейтинги України за статтями
"започаткування бізнесу" (76�те місце, всі про�
цедури займають 21 день), "отримання дозволів
на будівництво" (70�те місце, 64 дні), а також
укладання контрактів (43�тє місце). За однією
позицією Україна знаходиться серед лідерів
дерегуляції. Країна займає 17�те місце за лег�
кістю отримання кредитів. Втім, не слід особ�
ливо цьому радіти тому, що рейтинг не врахо�
вує розмір кредитної ставки, яка є однією з най�
більших в Європі.

Основними проблемами, що стримують роз�
виток малого підприємництва, є [5]:

— недосконалість системи оподаткування;
— нестабільність бюджетного фінансуван�

ня регіональних програм підтримки малого
підприємництва;

— нерозвиненість механізмів фінансово�
кредитної підтримки і страхування ризиків ма�
лих підприємств, відсутність механізмів само�
фінансування;

— обмеження доступу малих підприємств
до виробничих потужностей і майна
підприємств, що реструктуризуються;

— відсутність надійної соціальної захище�
ності і безпеки підприємців;

— організаційні проблеми взаємодії мало�
го бізнесу з ринком і державними структура�
ми;

— адміністративні бар'єри на шляху розвит�
ку малого підприємництва.

Тобто, можна сказати,що мале підприєм�
ництво потребує серйозних змін збоку держав�
ного апарату. Державною підтримкою може
бути не тільки матеріальна підтримка бізнесу,
можуть бути також і не матеріальні заходи такі
як: безкоштовна реєстрація підприємницької
діяльності, координація співпраці малих під�
приємств влаштуванням ярмарків, виставок і
т.д.

Разом з тим, малий бізнес в Україні має
певні риси, які суттєво відрізняють його від під�
приємництва більшості зарубіжних країн, а
саме:

— низький рівень технічної озброєності при
значному інноваційному потенціалі;

— низький управлінський рівень, бракує
знань, досвіду та культури ринкових відносин;

— прагнення до максимальної самостій�
ності (більшість зарубіжних малих підприємств
працює за умов франчайзинга, субпідряду
тощо, а у нас це відсутнє);
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— поєднання в межах одного малого під�
приємства декількох видів діяльності, немож�
ливість в більшості випадків орієнтуватися на
однопродуктову модель розвитку;

— відсутність системи самоорганізації та
недостатня інфраструктура підтримки малого
підприємництва;

— відсутність повної і вірогідної інформації
про стан та кон'юнктуру ринку, низький рівень
консультаційних послуг та спеціальних освітніх
програм;

— практична відсутність державної фінан�
сово�кредитної підтримки;

— недовіра західних партнерів та негатив�
не психологічне ставлення населення до під�
приємців.

Для того, щоб малий бізнес ефективно фун�
кціонував в українській економіці і приносив
позитивні результати так, як він це робить в
європейських державах потрібно використати
ряд універсальних методів державного регулю�
вання та стимулювання розвитку малого під�
приємництва, зокрема:

— встановлення системи пільг, у тому числі
пом'якшення податкової політики;

— впровадження спрощеної системи опо�
даткування, бухгалтерського обліку та фінан�
сової звітності;

— державна підтримка розвитку факторин�
гової та лізингової діяльності;

— фінансово�кредитна і інвестиційна під�
тримка;

— забезпечення участі суб'єктів малого
підприємництва у виконанні постачань для дер�
жавних, регіональних і місцевих потреб;

— розміщення державного замовлення на
випуск продукції та надання послуг сектором
малих підприємств на конкурсній основі;

— удосконалення нормативно�правової
бази у сфері підприємницької діяльності;

— надання достовірної інформації підприє�
мцям про умови діяльності;

— інформаційно�консультаційне обслуго�
вування, в рамках якого повинна надаватися
допомога з проблем формування та функціо�
нування малих підприємств. У розвинених краї�
нах світу держава активно створює інформа�
ційно�консультаційні центри, які поєднують
урядові структури, підприємницькі асоціації,
торговельні палати, банківські установи;

— допомога у матеріально�технічному за�
безпеченні;

— полегшення доступу до фінансових ре�
сурсів шляхом зниження облікової ставки На�
ціонального банку України, стабілізації курсу
гривні, вдосконалення та поширення механіз�

мів гарантування кредитів для малого підприє�
мництва.

Необхідно враховувати зарубіжні форми
підтримки з метою застосування їх в наших
умовах. Слід розширити прийняття комплекс�
них державних заходів по стимулюванню ство�
рення нових малих інноваційних підприємств у
різних галузях, що зумовить істотний вплив на
збільшення долі високотехнологічної ринкової
продукції та формування національної іннова�
ційної інфраструктури, розвиток якої на сучас�
ному етапі є важливим завданням.

Державне регулювання та підтримка роз�
витку малого підприємництва в Україні реалі�
зується відповідними загальнодержавними,
регіональними та місцевими органами влади з
метою узгодження інтересів держави і малого
підприємництва. Протягом останніх років на
урядовому рівні приділяється значна увага по�
будові системи державної підтримки малого
підприємництва. Про це свідчать прийняті ос�
таннім часом законодавчі та нормативно�пра�
вові акти. В останні роки було чимало зробле�
но для розвитку малого бізнесу Державним
комітетом України з питань регуляторної по�
літики та підприємництва, міністерствами та
відомствами, зокрема:

— врегульовано процедуру державної реє�
страції;

— введено спрощену систему оподаткуван�
ня та звітності суб'єктів малого підприємницт�
ва;

— упорядковано систему перевірок фінан�
сово�господарської діяльності [7].

ВИСНОВКИ
Отже, державна підтримка малого бізнесу

потребує серйозних реформ і доопрацювань.
На сьогодні в Україні, зокрема західному ре�
гіоні, ще не забезпечені основні компоненти
сприятливого економічного середовища щодо
успішного розвитку малого і середнього бізне�
су. Інноваційні та інвестиційні фонди, бізнес�
інкубатори, бізнес�центри, які є провідними
галузями в економіці і які потребують держав�
ної підтримки.

Ми вважаємо, що основними напрямами
підтримки малого бізнесу повинні бути:

— ефективна законодавча база та доскона�
ле правове забезпечення, яке забезпечить
кращі шляхи реалізації фінансово�кредитного
та організаційно�консультативного напрямів
державної підтримки;

— фінансово�кредитна підтримка, яка доз�
волить новоствореним малим підприємствам
отримати можливість для розвитку;
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— належне консультаційне забезпечення.
Тобто, підприємці, які тільки починають влас�
ну справу, проте не зовсім компетентні в тій чи
іншій галузі, мали б можливість звернутись до
компетентних консалтингових компаній за по�
радою щодо ведення бізнесу.

Література:
1. Донських А.С. Державна підтримка під�

приємництва — складова ефективної політики
розвитку малого бізнесу / А. С. Донських //
Ефективна економіка. — 2012. — №10. — С. 4—
7.

2. Заярна Н.М. Вплив економічної кризи
на зовнішньоекономічну діяльність підпри�
ємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула
// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник
науково�технічних праць. — Львів:  РВВ
НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.01. —
364 с.

3. Карпова Е.И. Анализ зарубежного опы�
та поддержки малого бизнеса / Е.И. Карпова,
Л.И. Чубарева [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/

4. Корягіна Т.В. Особливості державного
регулювання малого підприємництва в Україні
/ Т.В. Корягіна, Ю.Є. Осацька // Економіка та
держава. — 2014. — № 12. — С. 4—7.

5. Лех Г.А. Світовий досвід розвитку під�
приємств малого бізнесу / Г.А. Лех, М.М. Ільчи�
шин, О.Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ
України: Збірник науково�технічних праць. —
Львів: РВВ НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.15.
— 400 с.

6. Небава М.І. Механізми державного ре�
гулювання та підтримки малого підприємниц�
тва в Україні / М.І. Небава, І.Є. Шайдюк, Ю.І.
Черкасова, А.В. Дмитрук [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: http: // www.nbuv.�
gov.ua/

7. Цегелик Г.Г. Державна підтримка розвит�
ку малого підприємництва в Україні / Г.Г. Це�
гелик // Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. — 2013. — Т.
2. — № 1. — С. 84 — 89.

References:
1. Dons'kykh, A.S. (2012), "State support — a

component of effective policy for small business
development", Efektyvna ekonomika, vol. 10, pp.
4—7.

2. Zaiarna, N.M. and Prytula, O.O. (2011), "The
impact of the economic crisis on foreign economic
activity of enterprises of Ukraine", Naukovyj
visnyk NLTU Ukrainy: Zbirnyk naukovo�tekh�
nichnykh prats', vol. 21.01, pp. 364.

3. Karpova, E.I. and Chubareva, L.I., "Analysis
of international experience to support small
businesses", available at: http://www.nbuv.gov.ua
(Accessed 4 January 2015).

4. Koriahina, T. V. and Osats'ka, Yu. Ye. (2014),
"Features of state regulation of small business in
Ukraine" Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 4�7.

5. Lekh, H.A. Il'chyshyn, M.M. and Turkalo,
O.Ya. (2011), "The world experience of small
businesses", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy:
Zbirnyk naukovo�tekhnichnykh prats', vol. 21.15,
pp. 400.

6. Nebava, M.I. Shajdiuk, I.Ye. Cherkasova,
Yu.I. and Dmytruk, A.V. "Mechanisms of state
regulation and support of small business in Ukrai�
ne", available at: http://www.nbuv.gov.ua (Acces�
sed 25 March 2015).

7. Tsehelyk, H.H. (2013), "State support for
small business development in Ukraine", Visnyk
Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu.
Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 84—89.
Стаття надійшла до редакції 08.05.2015 р.



70
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування суб'єктів господа�

рювання в умовах посилення конкуренції та невиз�
наченості може бути забезпечено максимальним
уникнення або нейтралізацією існуючих загроз та
створенням необхідних умов для фінансово�еко�
номічної безпеки бізнесу. Одним із найважливіших
чинників успішного бізнесу є надійність персона�
лу.

Соціальна напруга у суспільстві, політичні та
економічні чинники часто стають причиною халат�
ності, шахрайства, привласнення ресурсів підприє�
мства (грошей, майна, інтелектуальних цінностей),
рейдерських захоплень суб'єктів господарювання,
інсайдерства тощо. Ключовим елементом цих заг�
роз стає персонал. Така поведінка персоналу може
виникати як наслідок недостатньо ефективної си�
стеми управління персоналом, відсутності систе�
ми мотивації персоналу або її низької ефектив�
ності, невідповідності освітнього та кваліфікацій�
ного рівня, рівня компетентності працівників су�
часним вимогам ринку праці та специфічним особ�
ливостям, притаманним сфері діяльності, відсут�
ності стратегії розвитку бізнесу та корпоративної
культури його ведення тощо. Ситуація, яка скла�
дається у суспільстві чи в окремих суб'єктах гос�
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подарювання обумовлює необхідність досліджен�
ня надійності персоналу як важливого елемента
формування фінансово�економічної безпеки
суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми забезпечення надійності персоналу
є актуальними як для науковців, так і для робото�
давців. Дослідження, які проводяться у цій царині,
торкаються проблем формування та забезпечен�
ня професійної надійності персоналу, а також оц�
інки персоналу з точки зору економічної безпеки.

Персонал є досить складною та специфічною
категорією і науковці розглядають його як з по�
зицій управління, так і з позицій безпеки.

Різні аспекти проблеми професійної на�
дійності фахівців різних професій розглянуті в
роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, зок�
рема В.Д. Небиліцина, А.І. Губинського, Б.Ф. Ло�
мова, Ж. Кристенсена, Д. Мейстера, Дж. Расмус�
сена, В.С. Медведєва, В.В. Рибалки, С. Лєбєдєвої,
Ю. Щербини та інших.

В основі формування професійної надійності
лежать закони діалектики та принципи єдності
свідомості, особистості й діяльності, домінантної
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ролі суб'єкта у створенні власної професійної
діяльності та індивідуального стилю.

В. Афанасьєв, В. Біблер, Д. Гвішані, Б. Ломов,
В. Садовський, Г. Щедровицький та ін. досліджували
персонал в теорії аналізу складних систем;
Б. Ананьєв, В. Білоус, Л. Виготський, Ю. Забродін,
Е. Ільєнков, А. Ковальов, О. Леонтьєв, Ю. Олексан�
дров, К. Платонов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Сло�
бодчиков, Б. Теплов та ін.) — в теорії особистості та
її стосунках зі світом; В. Давидов, М. Каган, А. Кар�
пов, Г. Суходольський, В. Шадриков — теорія ді�
яльності; Ю. Артюхін, Л. Гримак, С. Єгоров, Н. За�
валова, М. Котик, Б. Ломов, Р. Макаров, В. Небилі�
цин, Г. Нікіфоров, В. Пономаренко, В. Пушкін,
І. Ушаков, Ю. Щербина та ін. — в теорія надійності.

Більшість наукових досліджень спрямовані
на вивчення надійності персоналу, який забез�
печує функціонування технічних систем, спе�
цифіку роботи в органах внутрішніх справ,
служби безпеки, у сфері надзвичайного та
військового стану тощо. Деякі автори [2; 3; 4; 6;
10—14] досліджували психологічні аспекти на�
дійності, професійної надійності, в розрізі еко�
номічної безпеки, методів підвищення надійності
персоналу тощо. Не зважаючи на численні та
змістовні і результативні дослідження, надій�
ність персоналу до кінця не вивчена і є напрями
в дослідженнях проблем надійності, які потре�
бують доповнень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування сут�

ності поняття "надійності персоналу", напрямів
оцінки персоналу з точки зору безпеки та над�
ійності, а також формулювання та групування чин�
ників, які впливають на надійність персоналу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До сьогодні в науковій літературі не існує

єдності в думках стосовно сутності категорії "на�
дійність персоналу", хоча переважна більшість
дослідників і практиків переконані, що саме
надійність персоналу чи то в технічних, чи то в еко�
номічних системах є однією з складових фінансо�
во�економічної безпеки, стратегії змін та конку�
рентоспроможності бізнесу.

Аналіз результатів наукових досліджень пока�
зав, як суттєво відрізняються бачення сутності
поняття "надійність персоналу" в залежності від
точки зору автора та особливостей його дослід�
ження (табл. 1).

Оскільки персонал постійно працює в умовах
необхідності відповідати вимогам часу за рівнем ква�
ліфікації, компетентності, поєднувати цілі компанії
з власними цілями, відданості інтересам фірми, ви�
никнення нових загроз, які можуть надходити як із
зовнішнього середовища, так мати місце і всередині
компанії сутність поняття "надійність персоналу"
має носити більш глибокий зміст.

Таблиця 1. Трактування поняття "надійність персоналу"
різними авторами

Надійність людини — це вірогідність того, що робота або завдання буде успішно виконана персоналом на будь-якому 
необхідному рівні роботи системи протягом потрібного проміжку часу [1] 
Надійність персоналу – це здатність зберігати високу працездатність, дисциплінованість, принциповість й морально-
психологічну стійкість, відданість справі, працювати ефективно, лояльно ставитися до колег та керівництва [2] 
Надійність персоналу є однією з важливих складових професійної придатності співробітників як державних, так і 
недержавних підприємств. Працівники, що володіють такою якістю, зберігають моральну стійкість і лояльність до 
підприємства, відчувають себе «прив’язаними» до нього, сама робота являє для них високу мотиваційну значущість, а її 
втрата оцінюється як серйозна життєва невдача [3] 
Надежность персонала – это интегральная характеристика его личностных качеств и особенностей, которые определяют 
стабильность установленного (эталонного) нормативного поведения в конкретной профессиональной деятельности и в ее 
интересах [4] 
Надійність – це властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують 
здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і 
транспортування. У цьому визначенні під об’єктом розуміють систему, споруду, машину, підсистему, апаратуру, 
функціональну одиницю, одиницю обладнання, пристрій, елемент чи будь-яку їх частину, що розглядається відносно 
надійності як самостійна одиниця. Об’єктами можуть бути й інші технічні засоби, технічний персонал або їх поєднання. 
Отже, властивість «надійність» стосується не тільки рукотворних об’єктів, а й виконавців – операторів, слюсарів-
ремонтників, інженерно-технічного персоналу тощо [5] 
В інженерії надійності визначено новий термін dependability, що означає залежність, надійність у широкому сенсі, тобто 
порівняння з терміном reliability. Новий термін визначає здатність системи мати властивості, бажані для користувача й такі, 
що дають йому впевненість у якісному виконанні функцій, наданих у вимогах до системи. Dependability додає додаткові 
атрибути, якими повинна володіти програмна система (ПС), а саме: готовність до використання (availability); готовність до 
безперервного функціонування (reliability); безпека для навколишнього середовища, тобто здатність системи не викликати 
катастрофічних наслідків у випадку відмови (safety); таємність і схоронність інформації (сonfidential); здатність до 
збереження системи й стійкості до довільної її зміни (integrity); здатність до експлуатації ПС, простота виконання операцій 
обслуговування, а також усунення помилок, відновлення системи після їхнього усунення й т.п. (maintainability); готовність і 
схоронність інформації (security) і ін. [6] 
 У широкому розумінні надійність – це «можливість системи виконувати покладені на неї функції впродовж визначеного 
проміжку часу за певних умов експлуатації» [7].  
Tермін «надійний» як «той, що вселяє довіру; міцний, насилу піддається руйнації, псуванню; добре працює; постійний, що 
не припиняється, розрахований на довгий термін, не тимчасовий; стійкий, що тримається твердо, не вагаючись, не падаючи, 
який відновлюється після незначного відхилення» [8] 
Лояльність персоналу – це доброзичливе, коректне, щире, поважне ставлення до керівництва, працівників, інших осіб, їх дій, 
до компанії в цілому; свідоме виконання працівниками своєї роботи відповідно до цілей і задач та в інтересах компанії, а 
також дотримання норм, правил і зобов’язань, включаючи неформальні, відносно компанії, керівництва, працівників та 
інших суб’єктів взаємодії [9] 
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З нашої точки зору, надійність персоналу — це
внутрішня готовність до змін, адаптація цілей ком�
панії з власними цілями, спрямованість на іннова�
ційне мислення та впровадження інновацій, забез�
печення високої ефективності в роботі та відда�
ності інтересам діяльності.

Надійність персоналу багато в чому залежить
від виконання менеджментом організації, устано�
ви, підприємства основних функцій. Однією з та�
ких є оцінка персоналу. Хоча оцінка персоналу
випливає з основних функцій менеджменту, але
вона має свою специфіку, яка полягає в реалізації
таких основних функцій оцінки персоналу: адмін�
істративної, інформативної, мотиваційної, орієн�
туючої, контрольної, як вважають автори [5, с.
358].

В умовах загострення конкуренції, фінансової
кризи, зниження моральної стійкості та витрива�
лості працівників, байдужість або недостатня ува�
га керівників чи власників до інтересів працюючих,
неадекватна винагорода за працю при зростанні
безробіття, комунальних платежів, цін на товари
та послуги, відсутність бажання власників витра�
чати кошти на підвищення кваліфікації та навчан�
ня працівників обумовлюють нелояльність повед�
інки персоналу щодо організації, де реалізуються
його професійні знання та компетентності. Тому,
на нашу думку, до переліку функцій в оцінці пер�
соналу варто було б віднести і функцію компетен�
тності.

Із сутності основних функцій оцінки персона�
лу формуються основні завдання, які повинні бути
вирішені у процесі оцінки персоналу в тому числі і
його надійності. Науковці та практики, виходячи
з практичного досвіду, нагальних потреб, страте�
гічних напрямів розвитку та фінансового стану
бізнесу, ситуації у внутрішньому та зовнішньому
середовищах, наукових доробок, по�своєму фор�
мулюють основні завдання у процесі оцінки пер�
соналу.

До основних завдань оцінки персоналу, в тому
числі і його надійності з позицій економічної без�
пеки, відносять такі: визначення рівня компетент�
ності; здійснення перестановки кадрів з урахуван�
ням компетентності та потенціалу працівників;
планування кар'єри та просування працівників;
одержання психологічного портрету працівників;
проведення ефективного підбору необхідних пра�
цівників; вивчення специфіки міжособистісних
стосунків та психологічного клімату в організації;
визначення міри задоволеності та зацікавленості
працівників організації; пошук засобів для закрі�
плення в організації потрібних фахівців; розроб�
ка ефективної системи мотивації; забезпечення
зворотного зв'язку між працівниками та керівниц�
твом; встановлення прихованих конфліктів, що
загрожують безпеці підприємства; виявлення заг�
роз економічній безпеці підприємства з боку пер�
соналу [5, с. 358].

Оцінка персоналу з точки зору його надійності
базується на традиційних принципах: системність;

об'єктивність; гласність; оперативність; демокра�
тизм; єдність вимог до оцінки; простота, чіткість
та доступність процедури оцінки; результа�
тивність; підтримка престижності рівня оцінки
тощо.

З точки зору безпеки та надійності персонал
може оцінюватися за такими напрямами:

— ризики (недостатня кваліфікація представ�
ників органів управління; неправильна оцінка ре�
сурсів, необхідних для реструктуризації; низька
мотивація; негативні соціальні наслідки);

— загрози (усі загрози можна умовно розді�
лити на такі групи: реальні; приховані; активні (ви�
дача недостовірної інформації; постановка неяс�
них цілей; видача навмисно неправильних, помил�
кових розпоряджень та вказівок; відмова від на�
вчання та підвищення кваліфікації; порушення
інструкцій; відкритий опір; відволікання ресурсів
на інші цілі; саботаж, інтриги, спрямовані на роз�
порошення колективу; створення обстановки
штучної плутанини); пасивні (публічні висловлю�
вання побоювань щодо нових ідей;заперечення
необхідності змін; несвоєчасне прийняття відпов�
ідних рішень та початку активних дій; формальне
використання нових методів роботи);

— надійність персоналу;
— втрати (втрата кваліфікованих працівників

через їх перехід до конкурентів; розгляд справ у
судовому порядку; прийняття на роботу праців�
ників з низьким рівнем кваліфікації або недо�
статнім досвідом роботи, звільнених з попереднь�
ого місця роботи за порушення чинного законо�
давства, за передачу зацікавленим особам інфор�
мації, яка носить комерційний характер; конфлікт
між підрозділами служби безпеки, який може при�
вести до втрати як фінансових, так і людських ре�
сурсів).

Оцінка надійності персоналу представляє со�
бою складний процес, але він може бути успішним
тоді, коли керівники чи власники чітко обгрунту�
ють критерії та напрями оцінки, зважаючи на
ступінь визначеності ситуації чи особливостей ви�
конуваної роботи, рівня компетентності та компе�
тенцій, обсягів повноважень та відповідальності
тощо.

Для забезпечення надійності персоналу
суб'єкти господарювання мають проаналізува�
ти специфіку своєї діяльності та визначити
чинники, які впливають та формують надій�
ність персоналу.

На нашу думку, усі чинники, які формують
надійність персоналу, можна умовно виділити у
три групи: психологічні, які означені автором [1],
мотиваційні та організаційні (табл. 2). Кожна
група чинників породжена особливостями та
структурою поведінки людини, яка обумовлена
саме психологічними, мотиваційними та органі�
заційними засадами і під їх впливом проявляєть�
ся тим чи іншим чином, що в кінцевому резуль�
таті призводить до втрат компанії або її здобут�
ків.



73
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

Таблиця 2. Чинники, що обумовлюють недостатню надійність персоналу

Чинники Сутність чинника
Психологічні чинники

Індивідуалістична спрямованість 
людини 

Невміння і небажання працювати в єдиній команді, стійке прагнення протиставити себе колегам, відсутність 
корпоративних почуттів, прихильності до місця роботи і колективу  

Зневага і навіть презирство по 
відношенню до загальноприйнятих 
моральних норм 

Людина вважає для себе не обов'язковим дотримуватися загальноприйнятих норм (не красти, не обманювати, не 
заподіювати зла людям, з якими вона разом живе і працює); ставиться до колег (людей) із зневагою і цинізмом. Такий 
працівник не буде відчувати докорів сумління від того, що підводить або зраджує колег, організацію, в якій працює 

Завищена самооцінка Оцінка, яка є не відповідною реальним можливостям людини, віра у власну непогрішимість, непомірне 
марнославство, незадоволені амбіції, заздрісність. Істотну роль при цьому може відігравати незадоволеність 
кар'єрою, протиріччя між високими домаганнями і реальним просуванням по службі 

Риси характеру, зумовлені 
психопатією і характеризуються 
мстивістю, злопам'ятністю, 
підвищеною уразливістю 

Такі люди довго не можуть звільнитися від своїх негативних переживань, пробачити образу і зачеплене самолюбство. Їм 
зазвичай властива конфліктність з оточуючими (неуживчивість, навмисне протиставлення себе іншим людям). Ці особи 
можуть переживати конфлікт протягом тривалого часу. Особливо небезпечний стійкий конфлікт "по вертикалі", коли 
працівник надовго зберігає бажання помститися за нанесені образи своєму керівникові 

Інфантилізм (особистісна 
незрілість) 

Відсутність самостійності суджень, орієнтація на інших, більш сильних у психологічному відношенні людей, у 
прийнятті рішень і діях (легка добровільна підпорядкованість впливу з боку). Таким людям не вистачає 
самоорганізації. Вони не вміють планувати свій бюджет, своє життя, не здатні протистояти зовнішньому тиску і 
шантажу, проявляють лякливість, боягузтво. Ними легше управляти, їх легше втягнути у вчинення протиправних 
або аморальних дій і вчинків 

Імпульсивність, яка є домінуючою в 
поведінці 

Імпульсивність проявляється в тому, що людину легко "завести", привести до втрати самоконтролю і абсолютно 
необдуманих, безрозсудних дій. Такі люди нерідко бувають балакучими, їх легко розговорити по будь-яких 
питаннях, в тому числі і по тих, які становлять службову таємницю. Особливо часто у них "розв'язується мова" в 
неформальній обстановці, після прийняття алкоголю, при залученні в суперечку або полеміку та ін.. Такі люди 
підвладні емоціям, почуттям і пристрастям, які цілком захоплюють їх і заважають прийняти раціональне рішення  

Невлаштованість в особистому 
житті 

Відособленість від інших, самотність, "втрата коренів", відсутність близьких людей, зв'язку з ними. Така 
соціальна "відірваність" багато в чому полегшує вчинення ненормативних, аморальних вчинків, оскільки людина 
вважає, що в разі "проколу" він один буде нести відповідальність, і страждати або переживати буде нікому 

Гостра ситуативна життєва 
потреба 

 Даний чинник є найменш прогнозованим, а значить і найменш керованим. У той же час оперативне отримання повної і 
достовірної інформації про виникнення такої ситуації може знизити її негативний вплив на надійність працівника 

Наявність зв'язку даної людини з кимось 
із представників конкуруючих фірм 

Це дуже небезпечний фактор, оскільки найбільш значний збиток в умовах жорсткої конкуренції можуть завдати 
саме ті, хто можуть бути спеціально впроваджені конкурентами в компанію для з'ясування інформації про стан 
справ у ній "зсередини" або використаний іншим чином завдяки родинним або іншим близьким зв'язкам. 

Мотиваційні чинники 
Невідповідність матеріальної 
винагороди затраченим зусиллям 

Кожен працівник прагне до найвищої матеріальної винагороди, але при цьому зіставляє рівень винагороди по 
відношенню до витрачених зусиль як щодо себе персонально, так і щодо вкладу і винагороди своїх колег і 
невідповідність цих категорій підштовхує людину до певних порушень 

Відсутність можливостей 
професійного зростання 

Не створені можливості професійного зростання заводять «у тінь» навчання персоналу та здобуття ним другої 
освіти, що призводить до переходу на роботу у іншу компанію 

Порушення умов контракту 
(договору) щодо соціальної складової 

Прописані у контракті (договорі) умови соціального пакету мають бути виконані, інакше працівник шукатиме 
задоволення цих потреб через допущення порушень, які компенсують йому повністю або частково втрачене 

Перекриття каналів отримання 
інформації про внутрішню ситуацію 
на фірмі щодо розвитку, заміщення 
та навчання персоналу 

Закритість інформації про плани заміщення вакансій чи планові переміщення персоналу за рахунок внутрішніх 
можливостей обумовлюють загострення протиріч між працівниками або приводять до відкритого протистояння 
(конфлікту) 

Необгрунтований перегляд 
преміальних положень 

Застосування преміальних положень щодо преміювання за певну суму укладених контрактів приводить іноді до їх 
перегляду без повідомлення про це зацікавлених осіб 

Підозра працівників у інсайдерстві Немотивована підозра працівників у витоках внутрішньої інформації загострює соціально-психологічну ситуацію 
та підштовхує персонал саме до передачі зацікавленим особам інформації щодо внутрішніх справ у компанії 

Відсутність прозорої системи 
оцінювання результатів діяльності 

Породжує серед персоналу напруженість у стосунках, знижує ступінь вмотивованості працівників, підвищує 
рівень недовіри та упередженого ставлення 

Порушення термінів проходження 
навчання, підвищення кваліфікації, 
відвідування бізнес-семінарів чи 
бізнес-тренінгів 

Загострює соціально-психологічний клімат у колективі, породжує недовіру до рішень, які приймає керівництво, 
сприяє бажанню шукати можливості задоволення потреби у професійному зростанні у іншій організації 

Позбавлення працівників можливості 
здобувати другу вищу освіту 

Призводить до приховування свого навчання, обману, що обумовлює в майбутньому перехід на іншу роботу з 
більш високим освітнім рівнем та відповідною кваліфікацією 

Відсутність системного підходу до 
навчання персоналу, підвищення його 
кваліфікації, перепідготовки  

Обумовлює прийняття необгрунтованих рішень при виборі кандидатур на підвищення кваліфікації та професійне 
просування  

Відсутність умов для впевненості 
персоналу щодо його справедливої 
оцінки та винагороди 

Непрозорість оцінки, відсутність системного підходу до розвитку персоналу, безпідставний перегляд преміальних 
положень знижує впевненість персоналу у справедливості його оцінки 

Організаційні чинники 
Відсутність належних санітарно-
гігієнічних умов праці 

Відсутність належних санітарно-гігієнічних умов знижує імунітет працюючих та обумовлює відповідні втрати 
підприємства через професійну захворюваність 

Порушення чинного законодавства 
про працю у частині створення 
здорових та безпечних умов праці 

Нехтування безпекою працівників і необхідністю профілактики та збереження їхнього здоров’я часто призводить 
до великих фінансових витрат, а також втрати організацією чи підприємством своєї репутації 

Відсутність чітко виписаних вимог 
до оцінки надійності персоналу при 
наймі на роботу  

Обумовлює можливість порушень, оскільки не виписані у правилах внутрішнього розпорядку чи у контрактах 
чіткі вимоги, які саме спрямовані на надійність персоналу 

Відсутність кодексу корпоративної 
поведінки 

Дає моральне право кожному працівнику поводить себе в рамках особистих моральних цінностей, а не 
враховувати загальноприйняті (які можуть мати розбіжності з особистими) 

Невідповідний контроль (його 
відсутність) дотримання норм 
етичної поведінки 

Породжує відповідну реакцію персоналу, який може діяти в таких умовах за принципами «вседозволеності»

Недоліки в організації роботи служби 
безпеки підприємства щодо 
попередження та профілактики такої 
поведінки працівників, яка обумовлює 
недостатній рівень їх надійності  

Дають можливість працівникам, що допускають певні порушення, пояснювати це саме наявністю недоліків у 
системі організації, планування та контролю. 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження сутності

категорії "надійність персоналу" дало можливість
висловити авторське бачення та сформулювати
сутність надійності персоналу; визначити основні
напрями аналізу надійності персоналу; сформулю�
вати та згрупувати чинники впливу та забезпечен�
ня надійності персоналу суб'єктів господарювання.
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ВСТУП
Однією з причин виникнення кризової си�

туації на більшості підприємствах АПК Украї�
ни є низький рівень процесу планування, орга�
нізації та контроль з метою досягнення коор�
динації людських і матеріальних ресурсів.
Саме некваліфіковані та помилкові дії керів�
ництва довели багатьох суб'єктів господарю�
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CONTROLLING AS A TOOL SANITATION AGRICULTURAL SECTOR

Розглянуто особливості мети і функцій контролінгу щодо оздоровлення підприємств АПК України, структуро?
вано використання його інструментарію в процесі визначення оздоровчих заходів. Розроблено рекомендації щодо
впровадження системи контролінгу на кризових підприємства. Уточнено завдання контролінгу і їх трактування у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Розкрито направлення всіх служб підприємства в результаті запровад?
ження контролінгу. Проаналізовано основні інструменти контролінгу, що забезпечують оздоровлення підприємств
АПК.

Пропонується класифікувати інструменти (методи) контролінгу, що можуть ним активно використовуватися в
оздоровленні, на: методи, що забезпечують розрахунок собівартості та впливають на її величину (методи обліку),
методи, що визначаються характером поставлених завдань контролінгу витрат (методи аналізу, методи планування),
методи, що забезпечують достовірність даних про витрати та об'єкти витрат (методи контролю), методи, що визна?
чаються характером даних (планування витрат, управлінського обліку витрат, аналізу витрат, контролю витрат).

The features and functions of controlling goal on improvement in agricultural sector of Ukraine is structured using
tools into the process of determining health measures. Recommendations for implementing the system for controlling
critical enterprise. Specified tasks and controlling their interpretation of the works of local and foreign scientists. Reveals
the direction of enterprise services by implementing controlling. The basic tools of controlling that provide rehabilitation
agricultural sector. It is proposed to classify the tools (methods) controlling that it can be actively used in the rehabilitation
on: approaches to address the calculation of production costs and affect its value (accounting methods) methods
determined by the nature of the tasks of controlling costs (methods of analysis, planning methods) methods that ensure
the reliability of data on costs and accommodation costs (control methods), methods determined by the nature of the
data (data plan costs, data management cost accounting, cost analysis data, control data costs).

Ключові слова: оздоровлення, контролінг, підприємства АПК, роль, інструмент, систе8
ма, завдання, служба контролінгу, впровадження, суб'єкт, функціонування.

Key words: sanitation, controlling, agribusiness, role, tool, system, task, controlling service,
implementation, subject, functioning.

вання до межі банкрутства. Істотним факто�
ром, який зумовлює прийняття неправильних
управлінських рішень, є відсутність на під�
приємствах АПК системи контролінгу. Фа�
хівці в галузі оздоровлення схиляються до
того, що нормальне функціонування підприє�
мства неможливе без впровадження системи
контролінгу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню ролі контролінгу в процесі
оздоровлення підприємств АПК займаються
багато науковців і практиків України, зокрема,
таких як: Бланк І.О., Бутинець Ф.Ф., Гуляєва
Н.М., Терещенко О.О., Шепітко Г.Ф., Яковлєв
Ю.П. та інші. Проте необхідно відмітити, що ні
в Україні, ні в інших високорозвинених країнах
немає чіткого та загальновизначеного уявлен�
ня про зміст і сутність контролю.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення ролі контролінгу

в процесі оздоровлення підприємств АПК Ук�
раїни на сучасному етапі функціонування.

Впровадження системи контролінгу в прак�
тику наших підприємств АПК за для зниження
ризику виникнення банкрутства на основі ана�
лізу чинної системи управління з урахуванням
досвіду зарубіжної практики та надання прак�
тичних рекомендацій щодо створення ефектив�
ної програми системи контролінгу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з функціями фінансів підприємств

(формування фінансових ресурсів; розподіл та
використання; контроль за формуванням та ви�
користанням фінансових ресурсів) можна ви�
окремити три основні функціональні блоки
фінансового менеджменту: фінансування;
вкладення коштів у інвестиційну та операційну
діяльність і контролінг. Зазначені функціо�
нальні блоки тісно пов'язані між собою й утво�
рюють цілісну систему функцій фінансового
менеджменту. Від ефективності виконання цих
функцій залежить санаційна спроможність та
життєздатність підприємства [1].

Слово контролінг походить від англійсько�
го "to control" — контролювати, управляти, яке,
у свою чергу, є похідним від французького сло�
ва, що означає "реєстр, список перевірки" [12].

Більшість підприємств АПК України, котрі
опинилися в глибокій кризі, не застосовували
систему контролінгу у процесі управління. Ос�
кільки дана система не використовувалася, по�
стає гостре питання, чи потрібно застосовува�
ти її для відновлення платоспроможності, і
якщо так, то в яких масштабах. З даного питан�
ня не спостерігається єдиної думки між вчени�
ми. Зокрема Курошева Г. стверджує, що роз�
робка стратегічного і оперативного контро�
лінгу має важливе значення для антикризово�
го управління взагалі [8]. Існує точка зору, що
в разі організації служби контролінгу на
підприємстві на початковому етапі створюєть�

ся робоча група в складі кількох працівників з
її розширенням в подальшому [4]. Протилеж�
на думка полягає в тому, що рішення щодо роз�
робки та впровадження системи контролінгу в
разі різкого погіршення основних показників
фінансово�господарської діяльності є помил�
ковим, оскільки для цього необхідні значні
кошти [2]. О. Терещенко зазначає, що конт�
ролінг необхідно впроваджувати на підприєм�
ствах, які перебувають у кризі, через потребу
розробки стратегії санації [13].

Запропонувати єдині схеми контролінгу для
підприємств АПК навряд чи можливо, але існу�
ють типові прийоми, схеми щодо організації
цієї системи в управлінні. На відміну від зви�
чайного режиму функціонування виробничої
системи, перехід до оздоровлення означає
принципово новий стан виробничих, економіч�
них та інших відносин навколо підприємства�
банкрута. Іншими стають також цілі, основні
завдання, функції контролінгу.

Теоретичні підходи надають багато тракту�
вань місцю та ролі контролінгових ланок у ви�
робничій системі. Але призначенням контро�
лінгу у оздоровлненні підприємств АПК є:

— визначити цілі управління чи окремої
управлінської дії;

— планувати та прогнозувати соціально�
економічні результати фінансово�господарсь�
кої діяльності;

— обирати методи контролю, призначати
осіб з виконання контролінгових функцій;

— вибирати методики оцінки результатів;
[14].

Терещенко О.О. виділяє такі завдання кон�
тролінгу, як системи забезпечення ефективно�
го управління ситуаціями:

— збір і аналіз внутрішньої та зовнішньої
інформації щодо об'єкта контролінгу;

— виявлення та ліквідація "слабких місць"
учасників групи;

— забезпечення постійного аналізу і конт�
ролю за ризиками у фінансово�господарської
діяльності;

— виявлення резервів зниження собівар�
тості продукції та наданих послуг;

— розроблення стратегії розвитку та коор�
динація роботи з планування;

— внутрішній консалтинг (методичне забез�
печення), внутрішній аудит та координація
своєї діяльності з діями незалежних аудиторів
[14].

Особливості кожного суб'єкта господарю�
вання, які знаходяться на ринку товарів (робіт,
послуг), передбачають індивідуальний підхід до
створення системи управління виробництвом.
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Тому роль контролінгових операцій в оздоров�
ленні також обирається за індивідуальними
ознаками підприємства.

Замість підтримки сталого функціонування
виробництва на перший план висувається замі�
на елементів виробничої системи на більш
ефективні. Для цього необхідним є пошук но�
вих форм господарювання, налагодження
відносин між суб'єктами, вміння узгоджувати
різнопланові питання.

Роль контролінгу полягає в забезпеченні
сталого функціонування системи управління в
перехідному режимі фінансової санації до мо�
менту винесення ухвали суду про припинення
санаційної процедури. Оскільки контролінгові
функції супроводжують будь�які дії з фінан�
сового оздоровлення підприємства, роль кон�
тролінгу можна визначити як безперервний
супровід та своєчасне виявлення негативних
подій в оновленні виробничої системи, а також
розробку пропозицій щодо оптимального по�
долання негативних явищ. Тобто функції кон�
тролінгу в режимі оздоровлення утворюють
своєрідну "надбудову" всієї системи оновлен�
ня виробництва, складають ядро менеджменту
[12].

Економічна та політична криза в Україні
призводить до погіршення фінансового стану
підприємств АПК України. На нашу думку, од�
нією із причин, що зумовлює неплатоспро�
можність підприємств також є відсутність у
керівництва конкретних операційних і страте�
гічних цілей, планів, щодо управління суб�
'єктом господарювання в складних фінансових
умовах. При цьому у підприємства виникають
складнощі з визначенням потреби в капіталі та

інших видах ресурсів, кошти заморожуються
в неліквідних запасах, дебіторській заборго�
ваності, окремі напрями діяльності виявля�
ються збитковими. Тому для усунення виник�
лих проблем ми пропонуємо запровадити на
підприємствах АПК України механізм контро�
лінгу.

У результаті запровадження контролінгу на
підприємствах зусилля всіх його служб повинні
бути направлені на виконанні таких завдань
(рис. 1).

Кожне підприємство має свою визначену
стратегію, яка реалізується через визначену
організацію внутрішніх процесів підприємства
і створення відповідної організаційної струк�
тури. Завдання контролінгу полягає в сорту�
ванні складових елементів цілого, важливими
складовими елементами системи управління, на
які скеровується робота контролера, є систе�
ма планування, контролю і системи інформац�
ійного забезпечення.

З метою уточнення визначення завдань
контролінгу слід дослідити їх трактування у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених
(табл. 1).

Проаналізувавши таблицю 1 можна сказа�
ти, що найважливішим завданням контролінгу
є забезпечення життєздатності підприємства
в короткостроковому та довгостроковому пе�
ріодах на основі управління існуючим потен�
ціалом та створення додаткових факторів ус�
піху. Наявний у підприємства потенціал роз�
витку визначається такими основними факто�
рами:

— фінансове забезпечення та можливості
залучення додаткового капіталу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання служб підприємств АПК щодо контролінгу 

Стратегічні (довгострокові) Оперативні 
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Розробка методів та графіків 
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Рис. 1. Основні завдання служб підприємств АПК щодо контролінгу
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— наявність кваліфікованого персоналу;
— наявність надійних і дешевих джерел по�

стачання сировини та матеріалів;
— наявність ринків збуту продукції;
— виробничий потенціал;
— ефективна організаційна структура;
— висока якість менеджменту.
Ефективність діяльності підприємств зале�

жить від правильного підбору конкурентних
методів контролінгу. Методи контролінгу зна�
ходять своє вираження в сукупності конкрет�
них інструментів, що дозволяють практично
реалізувати мету контролінгу (думка Т.Г. Ше�
шукової) [16].

Подібне трактування, на нашу думку, наво�
дить В.В. Ковальов, визначаючи метод як спосіб
досягнення мети контролінгу, що складається
з сукупності прийомів теоретичного і практич�
ного пізнання об'єкту контролінгу. На думку
В.В. Ковальова, методи контролінгу знаходять
своє вираження в сукупності конкретних
інструментів, що дозволяють практично реалі�
зувати мету контролінгу [7].

Методи контролінгу — це сукупність дій,
організованих для досягнення певної мети.
Іструменти контролінгу — це сукупність дій,
організованих для досягнення конкретного
завдання. Іншими словами кажучи, методи —
це "що" робити, а інструменти — це "як" роби�
ти [10].

У науковій літературі зустрічаються досить
численні думки про склад методів контролінгу.
Насамперед, слід зазначити, що склад методів
контролінгу різниться за його видами (за пе�
ріодом дії) — стратегічний контролінг та опе�
ративний контролінг, кожен з яких має свої ін�
струменти. Зазначений поділ методів контро�
лінгу є найбільш поширеним [3; 9].

Вдалою вважаємо спробу Д.О. Баталова
узагальнити інструменти контролінгу за його
видами:

— інструменти стратегічного контролінгу
— аналіз сильних і слабких сторін підприєм�
ства, виникаючих можливостей і загроз (SWOT
(SOFT) — аналіз), бенчмаркінг, аналіз ринку,
облік і аналіз витрат по всіх стадіях життєвого
циклу продукції, управління за цільовими ви�
тратами, функціонально�вартісною аналіз,
аналіз впливу розвитку підприємства на еколо�
гічний стан регіону, портфельний аналіз, аналіз
стратегічних розривів, розробка сценаріїв,
інструментарій логістики, аналіз потенціалу,
управління якістю, аналіз і планування цінності
капіталу, аналіз конкуренції, система збалан�
сованих показників, аналіз вузьких місць,
аналіз завантаження потужностей, аналіз рі�
шень "власне виробництво — постачання зісто�
рони", аналіз обсягів замовлень, аналіз витрат
по центрах відповідальності, аналіз знижок,
аналіз конкурентних сил Портеру, стратегіч�

Таблиця 1. Аналіз визначень завдань контролінгу
в науково@практичній літературі

№
з/
п 

Завдання контролінгу, які розглядаються 
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1 Забезпечення раціональності управлінського 
процесу + + - + + - + - - + + 

2 Координація управлінської діяльності для 
досягнення цілей підприємства - + - - - + + + + - + 

3 Створення інформаційної системи управління 
підприємством для ефективного 
функціонування обліку, планування та 
контролю 

+ + + + + + + + + + + 

4 Інформаційна та консультаційна підтримка 
прийняття управлінських рішень + + + + - - + + + - - 

5 Забезпечення оптимізації взаємозв’язків і 
залежностей інформаційних потоків між всіма 
основними функціями управління 

- + + - + - + - + + - 

6 Передбачення господарської і комерційної 
ситуації залежно від зміни умов + + - + - - + + + - - 

7 Створення та забезпечення функціонування 
загальної інформаційної системи звітності 
управління підприємством 

+ - + + + + - - + - + 
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ний аналіз витрат, планування і розрахунок ви�
робничого результату, аналіз ризиків, ціноут�
ворення, визначення показників ефективності
по підрозділам, бюджетування;

— інструменти оперативного контролінгу
— функціонально�вартісною аналіз, інструмен�
та�рій логістики, АВС (XYZ)�аналіз, аналіз без�
збитковості (CVP�аналіз), розрахунок сум по�
криття, аналіз завантаження потужностей,
аналіз вузьких місць, аналіз обсягів замовлень,
оперативна діагностика фінансово�госпо�
дарській діяльності підприємства, бюджетуван�
ня, внутрішньовиробнича раціоналізація,
аналіз витрат по центрах відповідальності, ана�
ліз знижок, планування і розрахунок виробни�
чого результату [3].

Звісно, перелік інструментів контролінгу не
є вичерпним, тому він постійно доповнюється
та розширюється в наукових публікаціях вче�
них�економістів, шляхом розгляду класичних
чи виключно сучасних, чи лише найефективні�
ших інструментів контролінгу, або розгляду
контролінгу в якості інструменту управління
підприємством чи окремих його об'єктів.

Е.В. Сидоренко з метою спрощення вибору
інструментарію контролінгу здійснив його
структуризацію по рівню управлінської ієрар�
хії і горизонту планування діяльності підприє�
мства. Ці критерії мають на увазі приналеж�
ність впроваджуваної організацією системи до
одного з видів контролінгу — оперативного або
стратегічного [11].

В.В. Карцева пропонує класифікувати
інструменти контролінгу за фазами циклу
(облік і аудит, планування, моніторинг, конт�
роль) та ієрархією користувачів інформації при
формуванні (з урахуванням трьохрівневої си�
стеми управління — макро�, мезо� та мікрорі�
вень) [6].

С.Г. Фалько виділяє базові інструменти кон�
тролінгу: облік, планування і бюджетування,
аналіз відхилень, система показників, звітність,
інвестиційні розрахунки [15].

І.О. Григораш спробував об'єднати лише
найсучасніші та найефективніші методи конт�
ролінгу за трьома основними напрямками уп�
равління господарською діяльністю підприєм�
ства: управління витратами, управління при�
бутком, бюджетування [5].

Як бачимо, названі напрями (ознаки) кла�
сифікації інструментів контролінгу налічують
більше чотирьох десятків методів, що, на нашу
думку, взагалі ускладнює можливість їх повно�
го узагальнення. Слід відмітити також, що у
вивчених нами наукових публікаціях зустрі�
чається ототожнення методів та інструментів

контролінгу. Це, як на нас, пояснюється "по�
вторенням однакових слів", тобто складові ме�
тоду називають методом.

Зазначене не ускладнює використання
інструментарію, головне, щоб відбувалось
практичне пізнання предмету дослідження, за�
безпечувалось успішне виконання поставленої
задачі управління.

ВИСНОВОК
У реалізації оздоровлення важливу роль

відіграє контролінг , який координує діяльність
різних підрозділів, контролює якість реалізації
запланованих заходів, аналізує відхилення,
ідентифікує і нейтралізує ризики. Також кон�
тролінг виявляє додаткові шанси і можливості
підприємств АПК, для запобігання банкрутства
та оздоровлення їх в кризовій ситуації.

Таким чином, можна зробити висновок, що
представлений автором цілісний взаємодопов�
нюючий комплекс інструментів (методів) кон�
тролінгу витрат сприятиме підвищенню ефек�
тивності управління витратами підприємства.
Результати запропонованої класифікації ін�
струментів (методів) контролінгу мають безпо�
середній вплив на реалізацію завдань контро�
лінгу як напряму оздоровлення підприємств
АПК.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність розвитку галузі, а саме: зміна

посівних площ, валових зборів та виробництво
цукру — деформує внутрішній ринок цукрових
буряків і цукру. Тому необхідно стабілізувати роз�
виток цукровобурякового виробництва для нала�
годження роботи сільськогосподарських
підприємств та цукрових заводів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку цукровобурякового вироб�
ництва України досліджували відомі вчені та прак�
тики: В. Бондар [1], М. Коденська [2; 3], П. Саблук
[3], C. Стасіневич [4], А. Фурса [5], М. Ярчук [6] та
інші.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування напрямів для подолання кри�

зових станів, забезпечення стабілізації та розвит�
ку, інтенсифікація шляхом залучення інвестицій та
інновацій у цукровобуряковому виробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональні умови відіграють важливе значен�

ня і мають вагомий вплив на результативні показ�
ники виробничої діяльності. При несприятливих
агроекологічних умовах і негативних структурних
зрушеннях виробництва можливий варіант кризи
галузі. Стан цукровобурякового виробництва у
Полтавській області характеризується як коли�
вально�змінний, виробництво цукрових буряків і
цукру має значні відхилення за роками, що

УДК 664.1:631.1.016
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свідчить про невичерпані резерви даної галузі. При
цьому природно�кліматичні умови регіону спри�
ятливі для вирощування цукрових буряків, про це
свідчить динаміка виробництва цукрових буряків
за роками (табл. 1).

Динаміка місця області у структурі посівів і
валовому зборі цукрових буряків за роками
змінюється. Так, у 2014 р. частка регіону у посівах
знизилась до 12%, а валовий збір — до 11%. Змен�
шення виробництва цукрових коренеплодів у Пол�
тавській області відповідно спричинили скорочен�
ня валового збору в Україні, найбільш це помітно
у 2013 р. Полтавщина має значний вплив на вироб�
ництво цукрових коренеплодів в державі. За ос�
танні 10 років в середньому частка у посівах ста�
новить — 13,1%, у валовому зборі 14,3%.

При цьому рівень урожайності коливається за
роками і має значні відхилення, але протягом дос�
ліджуваного періоду урожайність підвищується.
Так, порівняно з 2005 р. у 2014 р. маємо 74% при�
росту, виняток становить 2010 рік, коли уро�
жайність була найнижчою (249 ц/га), що було по�
в'язано з погодними умовами. Зі зміною посівних
площ і урожайності цукрових буряків отримали
різний валовий збір за роками. Завдяки покращен�
ню технології їх вирощування виробництво коре�
неплодів у 2014 р. збільшилось на 12,5% порівняно
із 2013 р. і становило 1740 тис. т, у т. ч. за рахунок
збільшення площі збирання — на 8,3 тис. т або на
26,6%. У сільськогосподарських підприємствах
було вироблено 1647,5 тис. т або 94,7% і збільше�
но на 24,7% при урожайності — 444 ц/га або її зро�
станні на 16,7%.
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На переробні підприємства
Полтавської області у 2014 році
надійшло 1719,3 тис. т, що на
26,1% більше порівняно із 2013 р.
(табл. 2), з них: закуплено —
263,8 тис. т, на давальницьких
умовах — 531,3 тис. т, власно ви�
рощених — 924,2 тис. т. Середня
ціна реалізації — 411,5 гривень за
тону, що на 19,8% була вищою
порівняно із минулим роком. Не�
обхідно зазначити те, що у 2014
році було отримано найвищий
вихід цукру — 15,19% при най�
нижчій забрудненості — 6,5%.
Це зумовлено модернізацією ча�
стини цукрових заводів регіону,
а саме: "Астартівських", що доз�
волило підвищити якісні показ�
ники виробництва.

Частка області у виробництві
цукру змістилась з 26% у 2009 р.
до 12,3% у 2014 р., тобто при стабільному функці�
онуванні цукрових заводів область щорічно може
виготовляти четверту частину цукру в Україні, тоді
як в середньому за останні 10 років — 16,1%. Ви�
готовлення цукру змінюються в залежності від
площі посівів цукрових буряків та рівня їх урожай�
ності, що пов'язано також з технологією їх виро�
щування. У 2014 р. працювало 5 цукрових заводів
регіону з 9 заводів, які через відсутність сировин�
ної бази простоюють. Лідерами з виробництва
цукру — понад 60 тис. т є ВП "Глобинський цук�
ровий завод" (фактична потужність — 6,0 тис. т.
за добу, вихід цукру — 15,71%) та ВП "Кобеляць�
кий цукровий завод" (фактична потужність стано�
вила 7,6 тис. т за добу і вихід цукру — 15,46%). По�
зиціонував себе також ВП "Яреськівський цукро�
вий завод", де було виготовлено 59,5 тис. т цукру
при виході — 15,29 % та фактичній середньодо�

бовій продуктивності — 4,1 тис. т. Гірше спрацю�
вав ТОВ "Новооржицький цукровий завод": вироб�
лено цукру — 40,4 тис. т, при середньодобовій по�
тужності — 5,2 тис. т і виході цукру — 14,53%. За�
вод не відпрацював повний виробничий сезон із�
за недостатньої кількості надходження цукроси�
ровини — лише 282,1 тис. т. Схожа ситуація і на
ПП "Ланнівський цукровий завод". Тут надійшло
сировини 171,8 тис. т, вироблено цукру — 23,7 тис.
т, але був низький показник середньодобової пе�
реробки — лише 2,1 тис. т, а вихід цукру стано�
вить 14,0 %. У зв'язку з тим, що цукрозаводи роз�
порошені, мають значні відстані при перевезенні,
спостерігається тенденція вивезення цукрових бу�
ряків за межі області, що пов'язано виключно із
районуванням виробників і переробників (табл. 3).

У 2014 р. вивезено за межі регіону лише на Хар�
ківщину — 137,8 тис. т. А частина цукрових заводів

Роки 
Посівні 
площі, 
тис. га 

Місце 
області у 
посівах 

України, % 

Урожайність, 
ц/га 

Валовий 
збір, тис. т 

Місце 
області у 
валовому 
зборі 

України, 
% 

1990 157 9,8 295 4625 10,4
2000 77 10,3 165 975 7,4
2005 63 9,7 252 1543 10,0
2006 83 10,2 295 2364 10,5
2007 74 12,1 302 2196 12,9
2008 64 16,8 421 2701 20,1
2009 56 17,4 373 2078 20,7
2010 72 14,6 249 1803 13,1
2011 69 13,3 407 2654 14,2
2012 64 14,0 457 2895 15,7
2013 32 11,0 493 1546 14,3
20141 40 12,1 439 1740 11,2
середнє за 
10 останніх 
років 

62 13,1 369 2152 14,3

Таблиця 1. Динаміка виробництва цукрових буряків
у Полтавській області

1 Попередні дані за 2014 рік.
Джерело: статистичні збірники Полтавська область і Україна за 2005—2013 рр.

Таблиця 2. Динаміка показників переробки цукрових буряків у Полтавській області

Роки 
Заготовлено 

цукросировини, 
тис. т 

Вироблено 
цукру, 
тис. т 

Місце 
області у 

виробництві 
цукру в 

Україні, % 

Вихід 
цукру, % 

Забрудненість, 
% 

1990 4375,8 534,1 10,1 12,74 12,3 
2000 1097,6 131,6 8,5 12,13 12,8 
2005 1573,5 203,5 10,7 13,48 13,3 
2006 2548,1 318,3 12,4 12,66 12,8 
2007 2046,1 266,1 14,3 13,23 11,1 
2008 2471,1 343,4 21,9 14,16 9,0 
2009 2304,6 325,4 25,5 14,38 8,9 
2010 1845,6 241,8 13,4 13,25 9,8 
2011 2987,2 412,7 16,0 14,22 8,9 
2012 3190,7 426,0 19,9 13,83 8,8 
2013 1324,3 182,9 14,5 13,94 8,6 
20141 1719,3 257,2 12,3 15,19 6,5 
середнє за 
10 останніх 
років 

2201,1 297,7 16,1 13,8 9,8 

1 Попередні дані за 2014 рік.
Джерело: дані асоціації "Полтавацукор" за 2005—2014 рр. та Статистичний збірник Україна за 2013 рік.
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отримала цукросировину в обсязі 127,2 тис. т, із
Харківської, Дніпропетровської, Черкаської і За�
порізької областей або 7,4% від загально прийня�
тих буряків. Відсутні мотиваційний фактор, взає�
мовідповідність, не має відповідальності за робо�
ту цукроварів і буряківників, тому для налагод�
ження і стабілізації розвитку цукровобурякового
виробництва необхідно впровадити регулювання
галузі як на державному, так і регіональному
рівнях через запровадження програм розвитку ре�
гіонів і створення кластерів.

Рекомендована тривалість роботи цукрозаво�
ду становить 90—120 днів, вважається, що це най�
кращий період для ефективного використання об�
ладнання. Проте лише незначна частка заводів в
області працювала у цих межах. Середня три�
валість роботи цукрових заводів у 2014 році ста�
новить — 74 доби, у 2012 р. — 90 діб.

Кількість бурякосійних господарств змен�
шується. Так, у 2014 році — 73 сільськогоспо�
дарські підприємства та 17 фермерських госпо�
дарств вирощували цукрові буряки на площі по�
над 35,5 тис. га, що становить 90% від загальної
площі їх посівів, у 2013 р. — відповідно 45 сільсько�
господарських і 8 фермерських господарств з пло�
щею посівів — 26 тис. га. При цьому ще у 2005 р. —
400 сільськогосподарських та 193 фермерських
господарств виробляли цукрові буряки, але при
цьому частка області у посівах України становила
близько 10%, а протягом останніх років 11—12%.
При цьому область може завдяки розширенню
посівних площ під цукрові задовольняти четверту
частину у посівах та валовому зборі.

Існують різні підходи щодо стратегії розвитку
села, його відродження, але основний — це набли�
ження цукроварів до сировинних зон, розвиток
сільської місцевості та людського капіталу. Отже,
щоб залучити сільськогосподарські підприємства
до вирощування солодких коренеплодів, необхід�
но впровадити в практику державного регулюван�
ня цінову політику в даній галузі, бо протягом ос�
танніх років у зв'язку із інфляційними процесами
більшість підприємств опинились у скрутній
фінансовій ситуації і змушені відмовитись від вит�
ратного вирощування даної культури, замінивши
на більш рентабельніші, що є неправильно, проте
існує об'єктивна необхідність у впровадженні но�
вих рішень та прогресивних технологій для стабі�
лізації цукровобурякового виробництва як основ�
ної ланки для забезпечення роботи значної
кількості галузей виробництва, зокрема харчової.
Економічні показники, згідно зі статистичними

даними показують, що при вирощуванні цукрових
буряків у 2013 р. Полтавщина отримала прибутку
230 грн./га на 1 га, у 2011 р. — 222,7 грн./га, у 2008
р. — 22 грн./га, у 2006 р. — 43,8 грн./га, але протя�
гом 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2012 р. — були збитки.
Порівнюючи прибуток на 1 га посівів і інвестиції
протягом останніх років, бачимо пряму залежність
між вкладеними коштами у придбання і прибут�
ковістю на гектар. Так, у 2010 р. витрачено на 1 га
126,5 грн., у 2011 р. — 305,7 грн., у 2012 р. — 259,8
грн., а у 2013 р. — 300,4 грн. При кращому інвесту�
ванні спостерігається прибутковість галузі, адже
саме у 2013 р. було досягнуто найвищого рівня при�
бутковості і рентабельності — 11,4%, але й со�
бівартість 1 центнера та витрати на 1 га були мен�
шими від попереднього року на 25%.

Головним джерелом інвестування цукровобу�
рякового виробництва є власні кошти сіль�
ськогосподарських підприємств та цукрових за�
водів. До них відносяться: прибуток від основної
виробничої діяльності, амортизаційні відрахуван�
ня, інші засоби.

Основна домінанта розвитку цукровобуряко�
вого підкомплексу має бути направлена на мобіл�
ізацію внутрішніх інвестицій, залучення яких за�
лежить від інвестиційної привабливості та конку�
рентоспроможності продукції. Також у буряків�
ництві доцільно використовувати різні форми мо�
білізації інвестицій.

Формування інвестицій здійснюється не
тільки за рахунок власних ресурсів підприємств,
але при використанні позикових засобів. Серед
позикових джерел виділяємо: кредити банків,
лізинг, внески учасників акціонерних товариств,
надходження від продажу акцій, фінансову до�
помогу у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій,
бюджетних позик.

Найпоширенішими схемами фінансування ви�
робництва є укладання лізингових та факторин�
гових угод, отримання прямих і фінансових інвес�
тицій та банківське кредитування.

Кредити банків та інших комерційних струк�
тур значно посилюють інвестиційні можливості
господарств і використовуються як на поповнен�
ня обігових коштів, так і на закупівлю необхідних
матеріально�технічних ресурсів. Сільськогоспо�
дарські підприємства в ринкових умовах кредиту�
ються переважно комерційними банками, які на�
дають кредити під конкретні проекти. При цьому
за діяльністю підприємства встановлюється фінан�
совий контроль з боку банку. В той же час креди�
тування капітальних вкладень комерційними бан�

Роки Ввезено Вивезено
2011 37,2 (Харківська область) 145,0 (Харківська область) 
2012 554,3 (Харківська, Сумська, Дніпропетровська області) 214,2 (Харківська, Черкаська області) 
2013 42,2 (Дніпропетровська, Черкаська області) 51,8 (Харківська область) 
2014 127,2 (Харківська, Дніпропетровська, Черкаська, 

Запорізька області) 
137,8 (Харківська область) 

Таблиця 3. Надходження цукрових буряків із інших областей і вивіз
за межі області, тис. тонн

Джерело: дані асоціації "Полтавацукор".
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ками має і серйозні недоліки: високі процентні
ставки на кредит; надання засобів на порівняно
короткий період. Це стримує розвиток сільського
господарства і не сприяє ефективному викорис�
танню ресурсів.

Водночас цукровобурякове виробництво як
життєзабезпечуюча галузь потребує кредитуван�
ня за пільговими умовами або нижчими відсотка�
ми за кредит. Банківські установи повинні врахо�
вувати, що кредитні зобов'язання сільськогоспо�
дарські підприємства можуть погашати при отри�
манні виручки від реалізації цукрових буряків. Але
банківське кредитування ще через високу вартість
кредитних коштів не відіграє належної ролі у інве�
стуванні аграрного виробництва.

Іншим видом інвестування власних чи залуче�
них коштів у сільське господарство є лізинг як при�
вабливий спосіб придбання технічних засобів. Він
може потенційно забезпечити довгострокове кре�
дитування, захищаючи інтереси обох суб'єктів
лізингової операції. Сьогодні довгострокове кре�
дитування з боку комерційних банків відбуваєть�
ся в незначних розмірах. Через нестабільні еко�
номічні умови в АПК, інфляційні процеси, банкі�
вська політика зорієнтована в основному на корот�
кострокове кредитування сільгоспвиробників.
Тому саме цукрові заводи можуть взяти обладнан�
ня за допомогою одного з видів лізингу з правом
викупу.

Інвестування у розвиток людського капіталу,
підвищення інтелектуального рівня працюючих, їх
професійності має бути одним з пріоритетів інве�
стиційної політики України. Людський капітал
виступає необхідною умовою становлення еконо�
міки знань.

Людський капітал виступає об'єктом інвесту�
вання, який вимагає доброї волі та значних зусиль
самої людини. Здійснюючи поточні інвестиції в
людський капітал, інвестори несуть певні матері�
альні та моральні втрати, які з часом повинні пе�
ретворитися на вигоди. Однак важливим є той
факт, що обсяг майбутніх доходів від людського
капіталу повинен бути більшим ніж обсяг здійсне�
них у нього поточних інвестицій.

ВИСНОВКИ
Найбільш доцільними напрямами інвестицій у

цукробурякове виробництво є:
— галузь буряківництва: закупівля сівалок

точного висіву, розприскувачів, високопродук�
тивних бурякозбиральних комбайнів, технологі�
чної сировини для виготовлення добрив та пес�
тицидів, GPS — навігаційних, телематичних сис�
тем, систем автоматичного контролю внесення
матеріалів та ін.;

— цукрові заводи: технічне і технологічне пе�
реоснащення і реконструкція, особливо в зоні лісо�
степу; будівництво і введення в експлуатацію на
цукрових заводах нових технологічних ліній.

Отже, застосування сучасних технологій і тех�
нічних засобів дозволить зібрати високі урожаї

цукрових коренеплодів з мінімальними затратами
праці.
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У сучасних умовах, що характеризуються ре�
формаційними перетвореннями економіки країни
і трансформаційними змінами її аграрного ладу,
процеси інтенсифікації сільськогосподарського
виробництва вийшли на новий рівень. Структури
агробізнесу, що знову формуються і необхідність
реструктуризації виробництва, яка з цього вихо�
дить, а також необхідність адаптації сільгоспто�
варовиробників до ринку, зумовлює пошук нових
підходів до ефективності виробництва, що визна�
чаються новими технологіями у виробництві.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарська галузь сучасної України

на сьогодні знаходиться в стані затяжної кризи, чому
сприяв цілий ряд факторів, що супроводжували роз�
виток вітчизняного агробізнесу не тільки протягом
двох останніх десятиліть, але і протягом усього ХХ
ст. Індустріалізація і урбанізація сприяли руйнуван�
ню традиційного сільського укладу життя, значно�
му скороченню чисельності сільського населення за
рахунок міграції його найбільш працездатної части�
ни в міста. Перехід до ринкової економіки сприяв
фактичному руйнуванню тієї системи організації
господарства та управління у сільській місцевості,
яка склалася в радянський період, але не була при�
датна в змінених соціально�економічних умовах.

Потреба в модернізації агробізнесу України обу�
мовлена як незадовільним станом вітчизняного аг�
ропромислового комплексу, так і глобальними тен�
денціями розвитку економіки, які вимагають все
більш значної уваги до проблем сільського господар�
ства.
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У даній статті досліджуються актуальні аспекти модернізації агробізнесу України і необхідність її подальшого
розвитку. Визначено основні напрями модернізації аграрного сектора та шляхи сучасних економічних реформ в аг?
робізнесі, через розвиток інновацій в сільськогосподарській сфері.

This article examines current aspects of the modernization of Ukraine agribusiness, and the need for its further
development. The main areas of modernization of the agricultural sector and how the current economic reforms in
agribusiness development through innovation in the agricultural sector.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні питанням модернізації агробізне�

су приділяється багато уваги науковцями різних
дисциплін, зокрема науковим поясненням понят�
тя "модернізація" зайняті філософи, соціологи,
історики, економісти, географи, екологи, політо�
логи та інші фахівці, отже в цілому ця проблема�
тика стає міждисциплінарною. Дана проблема
широко представлена в наукових статтях і працях
провідних українських і зарубіжних вчених, але
тим не менш дана проблематика передбачає пост�
ійну необхідність її вивчення і дослідження.

Різні аспекти модернізації агробізнесу як істо�
ричного процесу та з боку участі сільського гос�
подарства в загальних перетвореннях суспільства
економіки розглянуті в роботах таких авторів, як
В.В. Алексєєва [1, c. 256], П. Березівського [2, с.
165—169], Г. Вечканова [3, с. 49—37], М. Віткова
[4], В.В. Івантера та Н.І. Комков [5, с. 21—32],
М. Калінчика [6], Г.Є. Корнілова [10], Н.Г. Соко�
лова [11, c. 2—13], І.Г. Ушачова [12, с. 3—14] та ін.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є дослідження необхідності мо�

дернізації агробізнесу в умовах глобалізації світо�
вої економіки, визначення його проблемних ас�
пектів та перспектив для даного напряму розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація агробізнесу є типом економічного

розвитку, засновані на постійному техніко�техно�
логічному вдосконаленні, застосуванні нових сортів
рослин, порід і видів худоби та кросів (гібридів)
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птиці, нових форм організації та управління, соц�
іальних та екологічних інновацій. Модернізація на
сучасному етапі розвитку продуктивних сил — це
процес глибоких змін різних сторін життя на селі;
вона повинна бути комплексною і не зводиться до
технічного та економічного аспектів. Її цілями не є
тільки досягнення зростання аграрного виробниц�
тва, але і подолання бідності сільського населення,
підвищення його добробуту.

 Розглядаючи проблеми модернізації агробізне�
су, не можна забувати про такий важливий чинник,
як глобалізація економіки, в ході якої переважна
більшість країн і регіонів світу інтегруються в єдину
економічну систему. Незважаючи на те, що глоба�
лізація зустрічає значну кількість противників, які
бачать в ній лише негативні сторони, слід зазначи�
ти, що для вирішення багатьох проблем, що стоять
перед сучасним людством і тим більше прогнозова�
них в найближчому і більш віддаленому майбут�
ньому, формування глобальної економічної систе�
ми має скоріше позитивне значення, оскільки
сприяє консолідації країн світу в боротьбі з най�
важливішими викликами сучасності.

У порівнянні з цілим рядом інших розвинених
держав, наша країна володіє значними перевагами
в плані територіальної протяжності, забезпеченості
природними ресурсами, що при мінімізації негатив�
них факторів створює досить позитивні перспекти�
ви для успішного розвитку сільськогосподарської
галузі, освоєння певної ніші на міжнародному рівні.

Модернізацію аграрної галузі на сучасному
етапі розвитку України необхідно проводити за
такими ключовими напрямками: виробничо�техно�
логічними, селекційно�генетичними, соціоеколог�
ічними і організаційно�управлінськими інноваці�
ями. Останні два блоки представляють особливий
інтерес, оскільки саме від їх успішного впровад�
ження багато в чому залежить реформування
власне державної політики з управління сільським
господарством та сільськими територіями.

Успішна модернізація агробізнесу в сучасних
умовах вимагає наявність грамотного адміністра�
тивного управління. У зв'язку з цим для успішно�
го функціонування сільськогосподарської галузі
необхідні інноваційні методи управління праці —
управління на основі постійних нововведень. Од�
ним з важливих напрямів має стати підготовка
кадрів. Сучасні фахівці повинні вміти застосову�
вати нові методи управління трудовими ресурса�
ми, правильно конкретизувати стратегію розвит�
ку у вигляді сформованих цілей.

Крім впровадження інновацій в управлінську
сферу, необхідним є підвищення технологічної
оснащеності сільськогосподарських підприємств,
яка в даний час істотно відстає не тільки від
найбільш розвинених країн світу, а й від багатьох
держав Східної та Центральної Європи, деяких
азіатських країн. Структурно�технологічна
відсталість українського сільського господарства
є одним з ключових перешкод на шляху до його
модернізації [8, с. 2]. Велике значення має і впро�

вадження інновацій в області генетики, селекції,
біохімії. Це зажадає підвищеної уваги до пробле�
ми матеріально�технічного забезпечення науково�
дослідних організацій, зайнятих розробками в заз�
начених областях наукового знання. Постає пи�
тання і про підготовку фахівців, підвищення їх ква�
ліфікації, використання міжнародного досвіду ре�
формування агробізнесу.

Інноваційна політика держави в сфері агробізне�
су потребує формулювання та реалізації єдиної сис�
теми стратегічного планування і прогнозування. Дана
система повинна включати в себе наступні компонен�
ти: довгострокові соціально�економічні, екологічні та
технологічні прогнози, розроблені на десятиліття впе�
ред; стратегічні плани на п'ятнадцяти�двадцятирічну
перспективу, що є безпосереднім керівництвом для
органів влади, розробленим урядовими установами та
затвердженими главою держави. Крім цього, повинні
розроблятися цільові програми та проекти держав�
ного і регіонального значення, щодо яких уже є пев�
ний досвід розробки та реалізації. Не можна забува�
ти і про короткострокові плани і проекти з розвитку
конкретних напрямів агробізнесу, рішенням певних
проблем, що стоять перед соціальною сферою
сільських поселень [7, с. 205].

Відповідно, мається на увазі і вироблення про�
грам і проектів розвитку аграрного сектору, а та�
кож прогнозів перспектив його модернізації сто�
совно кожного конкретного регіону з урахуван�
ням регіональних, соціальних, економічних та
кліматичних особливостей.

Реалізація комплексних заходів щодо впровад�
ження інновацій у сферу агробізнесу зажадає від
держави значного розширення фінансування га�
лузі як за рахунок бюджетних коштів, так і в ході
залучення приватних інвестицій.

Дослідники будують досить оптимістичні про�
гнози щодо зростання інвестиційних потоків в аг�
робізнес країни. Правильна інвестиційна політи�
ка відкриє широкі перспективи для підвищення
продуктивності сільського господарства.

Необхідно звернути увагу на такий поширений
у багатьох розвинених державах спосіб підтрим�
ки сільського господарства, як лізинг. Він виконує
декілька найважливіших функцій в плані органі�
зації фінансування сільського господарства та
збуту його продукції. Насамперед це функція
відтворення, що включає в себе інвестиційно�кре�
дитну та реалізаторську функцію. Перша полягає
в надання інвестиційного ресурсу і товару, друга
— в організації процедури збуту сільськогоспо�
дарської продукції. Стимулююча функція лізингу
полягає в накопиченні капіталу, впровадженні на�
уково�технічних інновацій, що в сукупності забез�
печує і загальне зростання сільського господар�
ства, економіки країни в цілому. Регулююча фун�
кція передбачає здійснення загального контролю
за фінансуванням і збутом продукції, що виходить
з двох попередніх функцій [9, c. 540—544].

Слід зазначити, що для повномасштабної мо�
дернізації необхідне рішення широкого спектра
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соціальних проблем, що стоять перед аграрним
сектором України, від вирішення яких залежить і
успішний розвиток агробізнесу.

Необхідно широке співробітництво державних
структур, комерційних організацій, громадськості
у напрямі розвитку соціальної інфраструктури
села, підвищення рівня життя населення сільських
територій.

Однією з ключових завдань у рамках модернізації
аграрної політики країни є модернізація соціально�
трудових відносин на селі, від успіху якої залежить і
розвиток сільського господарства. У першу чергу,
необхідно реальне підвищення доходів сільського на�
селення, без якого триватиме відтік сільських жителів
у міста, маргіналізація сільських територій.

Модернізація соціально�трудових відносин в
сільській місцевості, на наш погляд, має на увазі
необхідність таких заходів: реального захисту прав
і свобод селянина незалежно від того, чи є він влас�
ником або найманим працівником; повне виключен�
ня з сільського господарства і життя сільських те�
риторій усіх форм неоплачуваної праці, які прямо
порушують права і свободи громадян; поступова
ліквідація системи нерівності та експлуатації, що
склалася в українському сільському господарстві в
силу малої оплати праці сільських працівників,
більш гірших в порівнянні з містом умов життя,
включаючи і рівень розвитку соціальної інфраст�
руктури в сільських поселеннях.

Пріоритетним напрямом модернізації агробізне�
су є удосконалення системи місцевого самовряду�
вання. Слід зазначити, що місцеве самоврядування
відкриває людям реальну можливість самооргані�
зації та цілеспрямованості дій. При цьому на посе�
ленському рівні, де місцеве самоврядування в силу
свого локального характеру найбільш наближене до
населення, потенційно найбільш виражена мож�
ливість проводити таку місцеву політику, яка здат�
на задовольнити потреби всіх учасників суспільно�
владних відносин. За концепцією субсидіарної дер�
жави місцеве самоврядування повинне ефективно
організувати використання державних ресурсів, а
шляхом залучення місцевих можливостей сприяти
звільненню органів державної влади від численних
турбот організації повсякденного існування людей.

Проблемою розвитку місцевого самоврядуван�
ня виступає і недовіра населення щодо місцевої вла�
ди, яка покликана вирішувати основні питання жит�
тєдіяльності сільської спільноти. В даний час фор�
ма участі громадян у місцевому самоврядуванні
носить переважно формальний характер. Довіра
органам місцевого самоврядування виникне тільки
тоді, коли місцеві органи влади навчаться вирішу�
вати основні соціально�економічні питання. Саме
тому найбільш гострою проблемою для функціону�
вання місцевої влади залишається забезпечення
бюджетів різного рівня дохідними джерелами. До�
таційність переважної більшості муніципалітетів,
економічна безпорадність поселень негативно по�
значається на ефективності місцевого самовряду�
вання та якості муніципальних послуг, позбавляю�

чи муніципальних службовців економічної актив�
ності, а населення — мотивації до активної участі в
питаннях місцевого самоврядування.

Модернізація суспільства і будь�який окремо
взятої його сфери вимагає об'єднання зусиль у всіх
напрямках — і в політиці, і в економіці, і в куль�
турі. І в зв'язку з цим формування і стимулювання
інститутів місцевого самоврядування виступає в
якості застави подальшої оптимізації державної
політики в сільськогосподарській сфері.

Слід зазначити, що стан економіки аграрного
сектора, головним чином, залежить від якості дер�
жавного управління. Необхідно відзначити, що в
умовах сучасного суспільства одним із пріоритет�
них завдань державної політики в галузі розвитку
місцевого самоврядування повинна стати децент�
ралізація влади на низовому рівні.

Поєднання комплексних заходів в плані як
впровадження інновацій у сільськогосподарське
виробництво, збільшення його фінансування за
рахунок вливань бюджетних коштів та інвестицій
комерційних компаній, так і розвитку соціальної
інфраструктури села, підвищення рівня життя
сільського населення та розширення реальних по�
вноважень органів місцевого самоврядування є
основною гарантією успіху модернізації агро�
бізнесу сучасної України.

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищесказаного, хотілося б відзна�

чити, що проблеми, що стоять перед агробізнесом
сучасної України, можуть бути вирішені лише в ре�
зультаті реалізації державної політики, спрямова�
ної на модернізацію як агропромислового комплек�
су, так і системи управління сільськими територія�
ми, соціальної інфраструктури сільських поселень.
В першу чергу, це потребує прийняття та вироблен�
ня заходів щодо вдосконалення нормативно�право�
вої бази, розширенню фінансування сільсько�
господарської галузі та соціальних установ у
сільській місцевості. Слід звернути особливу увагу
на розвиток системи кредитування та субсидуван�
ня сільгоспвиробників, у тому числі і на створення
кредитних кооперативів, що забезпечують потре�
би фермерських та індивідуальних підсобних гос�
подарств у фінансуванні та оновленні матеріально�
технічної бази. Необхідна оптимізація соціально�
трудових відносин у сільському господарстві та в
сільській місцевості в цілому: рівняння зарплат з
промисловістю, відмова від використання безкош�
товної та примусової праці. Одним з важливих
кроків у напрямі модернізації сільського господар�
ства є стимулювання малого підприємництва, в тому
числі і в нових для України сферах діяльності, як
наприклад, сільський та екологічний туризм.

Не можна забувати про те, що рішення задачі
вдосконалення державної політики у сфері
сільського господарства неможливо без модерні�
зації управлінської системи. І в першу чергу за ра�
хунок створення ефективних органів місцевого са�
моврядування, наділених широкими повноваження�
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ми і, які володіють реальними можливостями в ад�
міністративній та економічній галузях. Насамперед
потрібне частковий перерозподіл повноважень від
регіональних органів влади до структур місцевого
самоврядування, що має на увазі і збільшення місце�
вих бюджетів в ході перегляду податкової політики
на користь муніципальних утворень.

Демократизація та дебюрократизація управ�
лінської системи за допомогою розвитку місцево�
го самоврядування виступає не тільки в якості ос�
нови будівництва громадянського суспільства, а й
створює найбільш оптимальні умови для функціо�
нування агробізнесу, поліпшення соціального бут�
тя сільського населення.
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