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TAX POLICY IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PRAGMATICS
У статті висвітлюються питання реалізації податкової політики у аграрному секторі економіки України. Визначаються негативні та позитивні аспекти впливу інструментів податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання у сільськогосподарській галузі. Проаналізовано фінансові результати та рентабельність діяльності сільськогосподарських підприємств за період дії лібералізаційної податкової політики у агарній сфері та доведено, що її дія
позитивно вплинула як на їх фінансовий план, так й рентабельність. Крім того встановлено, що в умовах недостатньої державної підтримки податкова політика є найбільш дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності
суб'єктів господарювання цієї царини. Висвітлено особливості діючого порядку застосування спеціальних податкових режимів для суб'єктів сільськогосподарської діяльності як з фіксованого сільськогосподарського податку, так й
податку на додану вартість.
The article examines implementation of tax policy in the agrarian sector of Ukraine. Defined negative and positive
aspects of the impact of tax policy instruments on business entities in the agricultural sector. Analyzed the financial
performance and profitability of agricultural enterprises during the period of liberalization of tax policy in the sphere of
agrarian and prove that its action as a positive effect on their financial activities and profitability. In addition, it was
found that in case of insufficient state support for fiscal policy is the most effective tool for improving the efficiency of
this sector entities When covering especially the existing procedure for the special tax regime for agricultural activities
as a fixed agricultural tax and value added tax.

Ключові слова: податкова політика, аграрний сектор економіки, спеціальні режими оподаткування, податок на додану вартість, фіксований сільськогосподарський податок.
Key words: tax policy, agricultural sector, special tax regimes, value added tax, fixed agricultural
tax.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Український аграрний сектор для держави
має визначальну роль, оскільки окрім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством може, у разі
загострення світової продовольчої кризи, вирішити світову проблему голоду, а також забезпечити мультиплікативний ефект розвитку цілого
ряду інших галузей національної економіки.
Пріоритетність цієї галузі зумовлює необхідність державної підтримки сільського господарства. Державна підтримка аграрного сек-

тору економіки охоплює бюджетне фінансування програм і заходів, які спрямовуються на
розвиток галузі, пільговий режим оподаткування, часткову компенсацію процентних ставок
за користування кредитами комерційних
банків, списання безнадійної заборгованості
перед бюджетом.
Однак в умовах обмеженості бюджетних
ресурсів держави, про що свідчить щорічне зростання обсягів дефіциту державного бюджету,
зростає значення податкових інструментів стимулювання розвитку сільського господарства
України.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Теоретичні засади податкової політики
розроблялись у працях багатьох вітчизняних
учених: В. Андрущенка, З. Варналія, В. Вишневського, Ю. Іванова, А. Крисоватого,
П. Мельника, І. Лютого, А. Соколовської та
ін. Певні напрацювання з розвитку податкової
політики є й у аграрній сфері. У працях В. Синчака досліджено систему оподаткування у
сільському господарстві в Україні, О. Буцької,
О. Жидяк, О. Непочатенко, П. Боровик,
М. Уманець висвітлено оподаткування підприємств у царині сільського господарства в умовах податкових змін, О. Тулуш приділено значну увагу проблемам оподаткування суб'єктів
господарювання сільськогосподарської діяльності за спеціальними режимами.
Незважаючи на значні досягнення зазначених науковців у дослідженні цієї проблеми, а
також в умовах активної інтеграції України до
світового економічного простору, посилення
процесів глобалізації, лібералізації торгівлі,
потребує подальшого дослідження податкової
політики у сфері аграрного сектору економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є дослідження питань реалізації податкової політики в аграрному секторі
економіки України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сільське господарство є однією з важливіших галузей матеріального виробництва, в якій
у 2012 р. було створено 7,9 % валової доданої
вартості усіх галузей економіки (за 2011 р. —
8,5 %), а обсяг валової продукції сільськогосподарського виробництва у 2013 р. становив
253,7 млрд грн. (у постійних цінах 2010 р.) [1].
Місія аграрного сектору — стабільне забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством, створення
економічної бази для сталого розвитку
сільських територій та активна участь у вирішенні світової проблеми голоду [2]. В забезпечені реалізації цієї місії важливу роль відіграє
податкова політика держави у цій царині.
Податкова політика у аграрному секторі
економіки, виражена в комплексі заходів,
здійснюваних уповноваженими на те органами
державної влади і державного управління в
області функціонування податків і зборів як
фіскальних інструментів, так й регулюючих важелів.
Через систему оподаткування здійснюється реалізація податкової політики держави і від

Таблиця 1. Фінансові
результати та рентабельність діяльності
сільськогосподарських підприємств України
за період 2000—2012 рр.
Показник
Прибуток сільськогосподарських
підприємств, млрд грн.
Питома вага підприємств, що
одержували прибуток, %
Збиток сільськогосподарських
підприємств, млрд грн.
Питома вага підприємств, що
одержували збиток, %
Рентабельність операційної
діяльності, %

2000

Роки
2005
2010

2012

3,3

5,4

23,0

33,9

65,5

66,2

70,2

78,3

1,5

1,7

5,0

6,9

34,5

33,8

29,8

21,7

-1,6

12,7

22,9

21,7

Джерело: складено автором за даними [1].

ефективності застосованих інструментів податкового механізму залежать наслідки її впливу на економіку країни, у т.ч. аграрний сектор
економіки.
Слід зауважити, що до 1999 р. сільськогосподарське виробництво в Україні перебувало на
загальній системі оподаткування. Однак збитковість та низька прибутковість більшості
сільськогосподарських суб'єктів господарювання до 91,9 % від загальної їх чисельності у
1998 р., обумовила необхідність зміни податкової політики у аграрному секторі економіки.
Саме з сприйняттям 17 грудня 1998 р. Закону
України "Про фіксований сільськогосподарський податок", держава почала активно стимулювати розвиток підприємств аграрного сектору економіки. Так, був запроваджений спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств, через застосування
фіксованого сільськогосподарського податку,
який об'єднав 12 видів податків та зборів. У цей
же час було впроваджено спеціальний режим
оподаткування сільгоспвиробників податком
на додану вартість, який забезпечив можливість сільськогосподарських товаровиробників збільшувати свої обігові кошті, за рахунок накопичення нарахованого податку на додану вартість на спеціальний власних рахункам
з виключним правом їх використання на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.
За підрахунками експертів, щорічно за рахунок застосування спеціального режиму оподаткування фіксованим сільськогосподарським
податком, сільгоспвиробники заощаджують 3,5
млрд грн., а за рахунок спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість 15
млрд грн. [3].
Таким чином, уже впродовж останніх п'ятнадцяти років в Україні функціонує в аграрній
сфері лібералізаційна податкова політика, яка
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спрямована на стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників через створення особливого
податкового середовища. За рахунок
суттєвого зниження податкового навантаження на підприємства аграрної
сфери, фінансові показники останніх
зазнали позитивних змін, про що
свідчать дані наведені у таблиці 1.
Так, суттєво скоротилась кількість
Рис. 1. Рентабельність виробництва окремих видів
збиткових підприємств з 91,9 % від засільськогосподарської продукції із застосуванням
спеціального режиму з ПДВ або без його
гальної їх чисельності у 1998 р., до 34,5
застосування на 2013 р.
% у 2000 р. та до 21,7% у 2012 р. Рентабельність діяльності сільськогоспоДжерело: побудовано автором за даними [4].
дарських підприємств, за період дії
лібералізаціної податкової політики у аграрно- ма платниками ФСП у 2014 р. не можуть бути
му секторі економіки України, зросла.
зареєстровані такі суб'єкти господарської
Застосування спеціального режиму оподат- діяльності:
кування податком на додану вартість суттєво
— у яких понад 50% доходу, отриманого від
впливає і на рентабельність виробництва окре- продажу сільськогосподарської продукції
мих видів сільськогосподарської продукції, про власного виробництва та продуктів її переробщо свідчать дані наведені на рисунку 1.
ки за 2012 р., становить дохід від реалізації деВарто зазначити, що діючі спеціальні по- коративних рослин (за винятком зрізаних
даткові режими для сільськогосподарських квітів, вирощених на угіддях, які належать сільпідприємств, як з податку на додану вартість, ськогосподарському товаровиробнику на праві
так й з фіксованого сільськогосподарського власності або надані йому в користування, та
податку являють собою систему заходів, що продуктів їх переробки), диких тварин і птахів,
визначають особливий порядок оподаткуван- хутряних виробів і хутра (крім хутрової сироня, це і є особливий порядок визначення еле- вини);
ментів податку та звільнення від сплати окре— що здійснюють діяльність з виробництва
мих податків та зборів. Однак застосування підакцизних товарів, крім виноматеріалів висільськогосподарським підприємством спе- ноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 —
ціального режиму оподаткування не є його 2204 30), вироблених на підприємствах первинобов'язком, а лише правом. Тому сільськогос- ного виноробства для підприємств вторинного
подарські товаровиробники мають право вибо- виноробства, які використовують такі виномару систем оподаткування — загальну систему теріали для виробництва готової продукції;
оподаткування своєї діяльності чи спеціальний
— які станом на 01.01.2013 р. мають податрежим оподаткування у вигляді фіксованого ковий борг, за винятком безнадійного податсільськогосподарського податку та податку на кового боргу, що виник унаслідок дії обставин
додану вартість, з урахуванням діючих обме- непереборної сили (форс-мажорних обставин).
жень.
Особливостями й позитивними аспектами
Відносно, фіксованого сільськогоспо- фіксованого сільськогосподарського податку,
дарського податку, то його платниками можуть які формують значні відмінності від звичайної
бути суб'єкти господарювання, у яких частка системи оподаткування є:
сільськогосподарського товаровиробництва за
1) порядок сплати податку враховує сепопередній податковий (звітний) рік дорівнює зонність сільськогосподарського виробництва;
або перевищує 75 відсотків. Об'єктом оподат2) ставка ФСП визначається незалежно від
кування є площа сільськогосподарських угідь обсягів бюджетних надходжень від цього по(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних на- датку;
саджень) та/або земель водного фонду (внут3) податкові зобов'язання визначаються
рішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що площею сільськогосподарських угідь та не поперебуває у власності суб'єкта господарюван- в'язані з кінцевими показниками виробничоня або надана йому у користування, у тому господарської діяльності сільгосптоваровичислі на умовах оренди [5, с. 364]. Крім того, з 1 робників;
січня 2013 р. впроваджені в дію окремі обме4) ФСП, на відміну від усіх інших альтернаження щодо переходу на сплату ФСП. Зокре- тивних систем оподаткування, не обмежує
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платників у здійсненні будь-яких дозволених
законодавством видів підприємницької діяльності.
Позитивним у застосуванні спеціального
режиму є й те, що суб'єкти господарювання, які
сплачують фіксований сільськогосподарський
податок не є платниками таких податків і
зборів, як податку на прибуток, земельного
податку (крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва),
збору за спеціальне використання води; збору
за провадження деяких видів підприємницької
діяльності. Це дозволяє знизити податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства з урахуванням сезонних коливань та застосувати спрощений податковий облік податків.
Разом з позитивними аспектами застосування фіксованого сільськогосподарського
податку є й негативні, а саме: невиконання
принципу рівності платників; сума податку не
залежить від фінансового стану платника
(навіть збиткові підприємства змушені сплачувати податок) [6]; недосконалість бази оподаткування за рахунок визначення нормативної грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь, яка була проведена станом на 1 липня 1995 р. без урахування будьяких індексів інфляції або здійснення нової
грошової оцінки, що в свою чергу зменшує
роль фіксованого сільськогосподарського
податку у формуванні доходів Зведеного
бюджету України. Так, нормативна грошова
оцінка землі, яка була проведена ще у 1995 р.,
складає в середньому у 3,67 тисячі гривень за
один гектар, з урахуванням індексації нормативної грошової оцінки вартість землі у середньому складала б — 20645,50 грн. Однак
індексована нормативна вартість грошової
оцінки землі застосовується сьогодні лише
при визначені земельного податку. Разом з
тим, у Верховні раді України зареєстровано
проект закону, щодо змін у базі оподаткування ФСП, з урахуванням індексації нормативної грошової оцінки землі. У результаті зазначених змін у Податковому кодексі України платники фіксованого сільськогосподарського податку в середньому будуть сплачувати до бюджету 31 грн./га проти 6 грн. за
однин га, що майже у 5,5 раз більше, ніж сплачується за діючими на сьогодні умовами, а обсяг річних надходжень фіксованого сільськогосподарського податку до відповідних
місцевих бюджетів з 131 млн грн. до 679 млн
грн. [7, с. 5].

Сутність спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість полягає у
тому, що сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету, повністю
залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства та використовується ним на цілі, пов'язані з виробництвом
сільськогосподарської продукції, а саме:
— заробітну плату працівникам, безпосередньо зайнятим виробництвом продукції рослинництва та тваринництва;
— орендну плату за орендовані зерно-, овочесховища, в яких зберігається власна продукція (за умови, якщо в свідоцтві платника ПДВ
за спецрежимом зазначено вид діяльності —
вирощування зернових культур, овочів);
— орендну плату за орендовані сільгоспугіддя (за умови, що сільськогосподарське
підприємство самостійно вирощує продукцію
на цих угіддях (тобто не здає у суборенду);
— орендну плату за сільгосптехніку, орендовану для обробітку землі чи збору урожаю;
— відсотки за кредитами на придбання
сільгосптехніки (за умови, що вона використовується сільськогосподарським підприємством
для виробництва власної продукції рослинництва, тваринництва, надання послуг (крім передачі техніки у фінансову оренду);
— вартість товарів, послуг, отриманих від
платників єдиного податку;
— суму фіксованого сільськогосподарського податку;
— вартість послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності.
Цей спосіб непрямої підтримки аграрного
сектору економіки України визнано таким, що
не суперечить вимогам СОТ, а отже, надає певні
важелі посадовцям за умов проблем із функціонуванням бюджетних програм підтримки.
Відповідно до даних Міністерства доходів і
зборів України у 2012 році спеціальним режимом скористалися 16000 сільгоспвиробників,
що надало їм можливість збільшити обігові
кошти своїх підприємств на 14,7 млрд грн. [3].
З 1 січня 2014 р. у рамках лібералізаційної
податкової політики у агарній сфері передбачено звільнення від оподаткування податком на
додану вартість операцій з постачання на
митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних
культур. Крім того звільняються й від оподаткування операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі
експорту зернових культур товарних позицій
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Таблиця 2. Виробництво молока в Україні
1001 — 1008 та технічних культур товарних поза період з 1995—2013 рр.
зицій 1205 і 1206 відповідно до УКТ ЗЕД.
З метою податкового стимулювання розРоки
Показники
1995 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013
витку тваринництва у податковій політиці агвиробництва
17,3 12,7 13,7 11,8 11,2 11,1 11,3 11,5
рарного сектору було змінено механізм випла- Обсяг
молока (млн т)
ти компенсації сільськогосподарським товароДжерело: складено за даними [1].
виробникам за продані ними молоко і м'ясо в
живій вазі переробним підприємствам. Так, до стачання інших товарів (послуг), у тому числі
проведених змін переробні підприємства спла- продукції, виготовленої із сировини ведуть окчували ПДВ тільки до спеціального фонду дер- ремий облік та складають податкову декларажавного бюджету, звідки відповідні кошти у цію з податку на додану вартість і податкову
рамках бюджетної програми "Державна декларацію з податку на додану вартість щодо
підтримка галузі тваринництва" спрямовували- діяльності з постачання продукції [5, c. 398].
ся на виплату дотацій виробникам молока та Тобто переробне підприємство у строки, встам'яса. Починаючи ж з 2012 року переробні новлені п. 203.1 ст. 203 ПКУ, подає до органу
підприємства сплачують податок на додану доходів і зборів дві декларації, а саме: податвартість до спеціального фонду Державного кову декларацію з ПДВ і податкову декларабюджету України та на спеціальний рахунок, цію з ПДВ щодо діяльності з постачання провідкритий ним в органі державної казначейсь- дукції за місцем реєстрації переробного
кої служби, у відповідних розмірах, визначе- підприємства.
них підпунктом 6 пункту 1 підрозділу 2 роздіСплата податку на додану вартість перероблу XX Кодексу.
ними підприємствами проводиться за трьома
Таким чином, у результаті змін у податковій напрямами, що наведемо на рисунку 2.
політиці аграрного сектору економіки відбулоПроте переробне підприємство податкове
ся часткове повернення до системи виплати зобов'язання з податку на додану вартість, яке
дотацій (компенсацій) сільськогосподарським перераховане на спеціальний рахунок, повинвиробникам молока та м'яса, оскільки раніше но використовувати винятково для виплати
вся сума ПДВ, а не лише її частина, як зараз, сільськогосподарським товаровиробникам
безпосередньо перераховувалася переробними компенсації за продані ними молоко і м'ясо в
підприємствами сільськогосподарським това- живій вазі.
ровиробникам молока та м'яса через спеціальні
Позитивним, на нашу думку, є те, що на
рахунки.
відміну від попереднього порядку оподаткуванВарто зазначити, що у 2013 році з спеціаль- ня діяльності переробних підприємств, чинний
ного фонду розвитку тваринництва Державно- нині порядок передбачає право переробних
го бюджету було закладено в якості акумульо- підприємств на отримання бюджетного відшкованого податку на додану вартість 800—900 млн дування за операціями з вивезення за межі митгрн. [8]. Ці кошти направлялися на виплату дотацій за збереження й утримування молодняка великої рогатої худоби, підвищення поголів'я дійної череди,
створення сімейних ферм, компенсацію
коштів, витрачених на доїльне устаткування і створення заготівельних кооперативів.
Збереження цієї урядової допомоги
дозволило вперше за останні 4 роки
збільшити у 2013 році випуск промислового молока до рівня, що перевищив
здачу молока населенням — понад 3 млн
т, що наведено у таблиці 2.
Переробні підприємства за результатами здійснення операцій із постачання власної виробленої продукції,
виготовленої з поставлених молока
Рис. 2. Напрями сплати податкових зобов'язань
або м'яса в живій вазі сільськогоспоз ПДВ переробними сільськогосподарськими
дарськими товаровиробниками і з попідприємствами України у період 2012—2014 рр.
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ної території України продукції у митному режимі експорту. Також новий порядок оподаткування діяльності переробних підприємств не
поширюється на осіб, незареєстрованих як
платники ПДВ, а також на операції з постачання продукції, виготовленої переробними
підприємствами з:
— імпортованої сировини;
— сировини, поставленої не в живій вазі;
— сировини, що не є сировиною власного
виробництва сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Податкового кодексу, і фізичних осіб.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, податкова політика безпосередньо впливає на розвиток аграрної сфери економіки України, а в умовах недостатньої державної підтримки є найбільш дієвим
інструментом підвищення ефективності
діяльності суб'єктів господарювання цієї царини. Тому вважаємо, що для вдосконалення податкової політики в аграрному секторі
необхідно: до належної державної підтримки не скасовувати пільгові режими оподаткування суб'єктів господарювання аграрної
галузі, оскільки вона виконує важливу соціальну функцію — стабільно забезпечує населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством; уточнити методику
визначення бази оподаткування з фіксованого сільськогосподарського податку з метою забезпечення оподаткування реального
рівня рентних доходів сільськогосподарських товаровиробників; вдосконалити процедуру бюджетного відшкодування ПДВ аграріям при експорті зернових і технічних культур.
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THE FEEDING LANDSCAPE ECOLOGICAL NICHE EFFECTIVENESS:
ETHNICAL PROCESSES VECTOR INVARIANCE
Стаття присвячена загальній проблемі встановлення казуального зв'язку між динамікою етнічних процесів (колективної психології та стереотипів поведінки) із перспективами розвитку аграрного сектору в умовах сучасної світової економіки (домінування семантичної складової над політекономічною). В умовах сітьової економіки етнічний
феномен розглядається як невід'ємна частина годувального ландшафту (екологічної ніші). Отже, встановлення безпосереднього зв'язку між етнічними процесами та ефективністю сільського господарства потребує розробки відповідних теоретичних та методологічних основ. В цьому контексті в статті розв'язується локальна задача: розглянути
етнос за сукупністю притаманних йому ознак як векторне поле.
Формалізація таких характеристик дозволить визначити найбільш проблемні ділянки наукового пошуку у цьому
напрямі, а також зосередити увагу на перспективних "точках росту" аграрного сектору. Насамперед, це стосується
ключової проблематики сітьової економіки: як своєчасно усвідомити, яка саме діяльність є правильною замість того,
щоб намагатися більш ефективно виконувати заздалегідь визначені та відомі операції.
The article is devoted to casual interrelation establishment common problem between ethnical processes (collective
psychology and behavior stereotypes) dynamic and agricultural sector development perspectives in modern world
economy conditions (the semantic essence dominating over the political economy one). In the neo-economy conditions
dominating the ethnical phenomenon is being considered as an essential part of feeding landscape (ecological niche).
Therefore, the immediate (direct) interrelation establishment between ethnical processes and agriculture effectiveness
is requiring its own theoretical and methodological basis working out. In this context in the article is solved the local
problem: to define the ethnical phenomenon (in accordance to its characteristics superposition) as a vector field.
Corresponding characteristics formalization permits to define the most problematical spheres for known direction
science search. But also: to focus researching attention into agricultural sector perspective resonance points. Primarily,
it concerns to basic answer of neo-economy key question: not how more effectively provide apriority defined and known
operations, but how to understand promptly — which from a number of possible kinds of activities are the right ones.

Ключові слова: нова економіка, годувальний ландшафт, екологічна ніша, аграрний сектор,
моделювання світової економіки, суперетнос, етнічні процеси.
Key words: neo-economics, feeding landscape, ecological niche, agriculture, World economy
simulation, super-ethnos, ethnical processes.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За висловом видатного історика Л.М. Гумільова, найбільш небезпечним є не помилка, а
відсутність своєчасної постановки питання там,
де це необхідно зробити [1, с. 519]. На сьогодні
практично не сформульована проблематика невідповідності усталених вимірів ефективності
сільського господарства в умовах сучасної
світової економіки. Така усталена система виміру визначається принципами політекономічної
ієрархії. Існуючі проблеми оцінки ефективності
обумовлені особливостями сучасної світової
економіки — переходом від індустріального до
сітьового укладу. Сітьова економіка означає
переважне домінування семантичної складової

над політекономічною, а на рівні окремої людини — її інформаційної сутності над біологічною.
Тим не менш, при цьому годувальний ландшафт
залишається основою аграрного сектору будьякої держави. Тому розв'язання проблеми
підвищення ефективності аграрного сектору
знаходиться у відповіді на ключове для сітьової
економіки питання: не як ефективніше виконувати заздалегідь визначену та звичну роботу, а
як своєчасно визначити, яка робота є правильною. Тобто ефект господарювання полягатиме
в застосуванні принципів сітьової економіки для
аграрного сектору, що неодмінно означає потребу у використанні певного інваріанту, яким, зокрема, виступають етнічні процеси.

9
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2014
Етнічний феномен (поведінка та колективна психологія) є складовим елементом годувального ландшафту (частиною природи), а
отже, фактором незалежним від раціональної
волі людини. Оскільки аграрний сектор економіки невід'ємно пов'язаний із годувальним ландшафтом, то прояв сітьової економіки в
сільському господарстві вимагає широкого використання етнічних ознак. Йдеться не про звичайне врахування етнографічних відмінностей,
а про основу системи управління аграрним сектором в умовах сітьової економіки. Одночасно
це означає, що ігнорування етносу при розгляді
проблем аграрного розвитку в сучасній економіці є принципово неприпустимим.
Як економічний інваріант етнічний чинник
має суттєвий потенціал для прогнозу та моделювання в економічній сфері, який необхідно
досліджувати, насамперед, закладаючи підвалини відповідних теоретичних та методологічних засад. У першу чергу, це стосується використання характеристик етнічних процесів для
підвищення ефективності аграрного сектору в
умовах сучасної світової економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз літератури свідчить, що грунтовних
досліджень ролі етнічних процесів для сільського господарства в умовах сучасного світового ринку практично не існує. Окремі джерела, що торкаються етнічного чинника як інваріанта, можуть бути задіяні лише як ті, що опосередковано стосуються особливостей його
(етносу) використання в аграрному секторі.
Зокрема, це праці В.І. Вернадського, Л.М. Гумільова, О.О. Меняйлова, Л.В. Мілова [2], О.С.Панаріна, О.С. Паршева, Ю.П. Платонова та
інших. Системно поєднавши їх окремі висновки, можна стверджувати, що етнічним процесам притаманні векторні ознаки, які можуть
бути використані при формуванні теоретикометодологічних засад для дослідження потенціалу підвищення ефективності аграрного сектору.
Окремо слід зазначити праці, присвячені
дослідженням домінування семантичної складової в сучасній економіці [3, c. 27—39; 4, c. 8—30],
що окреслило глобальну проблему перспективи як оцінки ефективності, так і самого усвідомлення майбутніх прогнозних підходів в аграрному секторі. В цьому контексті, зокрема, Д.Б. Богоявленська зосереджує увагу на ролі етнічного феномену немотивованого визначення мети
(НМВМ) [5, с. 230—263], а О.О. Меняйлов узагальнює прояв цієї етнічної ознаки в контексті
глобальної геополітики та сучасної світової еко-

номіки [6]. В працях О.С. Панаріна та О.П. Паршева систематизовано інтегральні економічні
наслідки проявів етнічних характеристик [7; 8;
9]. Однак принциповим є те, що кожен з авторів
працював у своїй конкретній сфері, а отже, безпосереднього зв'язку між етнічними процесами
та проблемами ефективності аграрного комплексу в сучасній економіці не встановлено.
Як наукове передбачення прояву сітьової економіки в аграрному секторі слід згадати академіка В.Р. Вільямса. Своєю постановкою питання він
де-факто протипоставив елемент годувального
ландшафту (грунти), а фактично — етнос, ринковій ієрархії. Він побачив етнос як економічний
інваріант через проблему відношення людини
(члена етнічного колективу) до грунтів, точніше
— в плані психологічних протиріч подібних
підходів із ринковими вимогами [10]. В етнопсихологічному контексті висновки В.Р. Вільямса
означали потребу створення умов для підвищення НМВМ грунтів (по суті, їх плодючості) замість
виснаження їх монокультурою винятково задля
продажу в плинних ринкових умовах. При цьому
необхідно зауважити, що в економічному сенсі
поняття монокультури однозначно пов'язано із
фундаментальним для ієрархічної економіки
фактором обмеженості ресурсів.
Виходячи з викладеного, метою цієї статті
є розв'язання локальної задачі в контексті формування теоретико-методологічних засад використання етнічних процесів задля підвищення ефективності аграрного сектору в сучасній
економіці. Така задача полягає в окресленні
проблематики ознак етносу як векторного
поля, коли проявляється його інваріантність
для використання в плані підвищення ефективності годувального ландшафту
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для визначення з економічних позицій кордонів етнокультурних просторів (суперетносів)
необхідно уточнити, що саме мається на увазі
під матеріально-технічними та інтелектуальними результатами людської праці, які мають чітку культурну приналежність [11, с. 48—50]. Така
постановка питання обумовлена тим, що в процесі економічної діяльності результати праці
людей з різних суперетносів завжди мають юридично закріплених власників. Більше того,
міжнародна економічна взаємодія означає, що
по відношенню до конкретних матеріально-технічних чи інтелектуальних цінностей власник
може вільно змінюватися, що постійно і відбувається. А належати цей власник може абсолютно до будь-яких етнокультурних спільнот. Природно, що при цьому стає вкрай актуальним з'я-
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сувати: а що ж насправді відбувається в ситуації,
коли має місце етнокультурна зміна власника
результатів праці. Адже їх (працюючих людей)
етнокультурна приналежність, цілком логічно,
має зберігатися. Але до якої суперетнічної системи тоді будуть належати результати їх праці?
Це фактично постановка загальної проблеми
впливу розподілу результатів праці на енергетичні параметри суперетносів [12].
Енергетичний потенціал суперетносу — це
частина із загального кругообігу природної
енергії, що трансформується в економічну активність людей певної етнічної приналежності.
В результаті цієї діяльності створюються матеріально-технічні та інтелектуальні цінності,
яким притаманна чітка культурна приналежність у психологічному сприйнятті і відчутті [4,
с. 11—42; 5, с. 71—92; 6, с. 56—60].
Щоб розглядати суперетнічні системи в економічному аспекті, необхідно чітко визначитися з
тим, яким саме чином співвідносяться між собою
етнокультурна і юридична приналежність праці
людей відносно суперетносів систем як джерел
енергії. При розгляді економічної взаємодії завжди має місце зіткнення з питаннями юридично
закріпленого права власності. Очевидно, що це
питання взагалі є принциповим для визначення
господарських пріоритетів і формування економічної стратегії. І в цьому плані співвідношення між
юридичною і етнокультурною приналежністю результатів праці має бути відразу визначено з
найбільш можливою точністю. Обумовлено це
тим, що в економічних процесах поняття "права
власності" відіграє суттєву роль у господарській
структуризації, а це далеко не завжди збігається
з реальною схемою розподілу результатів господарювання за етнокультурними ознаками. Система права цілком вільно дозволяє представникам
одних суперетносів володіти матеріально-технічними та інтелектуальними досягненнями інших
культур. І для того, щоб мати можливість точно
казати про енергетичні параметри суперетносів,
необхідно з'ясувати, до якого саме суперетносу
належить конкретний результат економічної
діяльності за критеріями як етнокультурної, так і
юридичної приналежності. Важливо відзначити,
що при розгляді взаємовідносин культурної та
юридичної приналежності, мається на увазі не
спосіб виробництва чи різновид господарської системи, а конкретна приналежність ресурсів, цінностей та засобів виробництва юридичним та фізичним особам, які, у свою чергу, чітко ідентифікуються з конкретними суперетносами [7, с. 236—
257; 8, с. 219—273; 11, с. 48—85].
Дійсно, вважається, що у разі зміни власника (як правило, мова йде про зарубіжного інве-

стора) реальна економічна ситуація має радикально змінитися, звичайно, у кращій бік. Однак практика надто часто це спростовує. Варто
поставити запитання: а чи тільки господарська
дійсність все це спростовує? Можливо, є суттєвий пробіл і в теоретичній частині економічних
підходів [13]. Тоді має бути запропоновано новий погляд на економічні процеси, позбавлений
термінологічної маніпуляції з цифрами статистичних даних і в основу якого буде закладено
використання емпірично зафіксованих та систематизованих фактів із різних сфер знань. Перевага цих даних полягає в тому, що, на відміну від
статистичних наборів із сфери розгляду однієї
конкретної дисципліни, до них можуть бути досить ефективно застосовані методи фундаментальних наук [14]. Всі невеликі нюанси, що вносять певну розкиданість при аналізі різнопланової статистики, взаємно компенсуються при розгляді великих обсягів систематизованої інформації з різних галузей. У свою чергу, це дозволяє з точністю визначати головні тенденції, недоступні при розгляді окремих статистичних
матеріалів. Мова йде про подолання аберації
наближення, коли більш доступні дані перекривають іншу інформацію, яка може мати набагато суттєвіше значення [1, с. 355—418].
Економічний аспект дискретності суперетносів завжди буде полягати в тому, якою власністю і правами на неї володіють члени етнічного
колективу — окремі його представники або державні утворення. Адже саме окремі держави або
їх резиденти є гравцями в системі світової економіки, а тому між ними розподілятимуться результати праці людей. Чи означає автоматично
юридична приналежність результатів праці також і їх приналежність до простору відповідного суперетносу? Етнос (суперетнос) вже було
подано у вигляді спрямованого вектора в багатомірному просторі видів господарювання [1, с.
27—29]. Аналіз взаємодії етносів у системі ринкових відносин дозволив визначити їх як енергетичні потоки і запропонувати модель "розрядки енергетичного потенціалу". Оскільки адекватність цієї моделі підтверджена на основі емпірично зафіксованих історичних даних, то для
використання моделі етносу як енергетичного
потоку достатньо продемонструвати прояв його
властивостей в економічній діяльності.
Одним із таких проявів є економічна дивергенція етносу, яка являє процес розходження ознак його економічної взаємодії з різними суперетносами. Якщо проаналізувати економічну активність будь-якого етнічного колективу, яка
проявляється поза межами його власної екологічної ніші (етнокультурного простору), то оче-
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Рис. 1. Модель економічної дивергенції
етнічних колективів

видним буде факт нерівномірності взаємодії з системами господарства інших етносів. Це полягатиме як у різних ступенях активності такої взаємодії, так і самих результатах міжнародної економічної діяльності. Так, досить часто при цілком
очевидному формальному сприянні та безсумнівній економічній перспективі господарської
експансії до різних екологічних ніш це відбувається надто нерівномірно. Тому розподіл сфер економічного впливу на поверхні нашої планети
крізь призму економічної дивергенції можна зобразити у вигляді локальних областей, кожна з
яких має форму, далеку від рівномірної (рис. 1).
У біології поняття "дивергенція" означає розходження ознак у організмів у ході їх еволюції,
при етногенезі — це процес виділення субетнічних утворень у самостійні етноси [1, с. 118—150;
15, с. 21—88]. Відповідно, дивергенція енергетичного поля — це розходження потоків енергії, що
обумовлює прояв різних результатів при їх розрядці. Якщо в біології дивергенція є наслідком
пристосування груп організмів до різних умов
існування, то щодо етносів в економіці — це завжди зміна стереотипів поведінки людей. А відповідно, і формування певних нових стереотипів
поведінки в процесі ведення господарства в залежності від зовнішніх умов, тобто психологічне
(поведінкове) пристосування під умови розвитку певної системи ринкових відносин і формування ринкового стереотипу поведінки.
Економічна дивергенція — це формування
унікальних особливостей господарської взаємодії етносу з різними етнокультурними просторами та екологічними нішами (годувальними ландшафтами), що проявляється у зміні економічної
поведінки членів етнічного колективу. Ненульова економічна дивергенція етносів в історії — це
також емпірично зафіксований факт. Сама ж наявність дивергенції засвідчує про векторні характеристики, притаманні етнічному полю [7, с. 100—
148; 9, с. 87—130; 11, с. 52—53].
Кожна людина має етнічну приналежність і в
модельному вигляді являє вектор "стереотипи поведінки — психологія" в багатомірному просторі
всіх можливих видів економічної активності. Та-

кож кожна людина є окремим мозаїчним елементом етнічного колективу. Відповідно, можна говорити про фактор господарської мозаїчності етносу, який полягає в можливості безконечної подільності як результатів його економічної активності, так і безпосередньо самої такої активності,
що вимірюється у вигляді звичайних затрат праці.
Мозаїчність господарської взаємодії етносів природно випливає із суті самої мозаїчності етносу
як системної цільності, тобто наявності у нього
властивості безконечної подільності, аж до рівня
окремо взятої людини — носія етнічних характеристик. При економічному контакті етносів мозаїчність проявляється в тому, що взаємодіяти між
собою в рамках тих чи інших підприємств або економічних схем можуть будь-які набори з різних
комбінацій представників різних етносів в будьякій їх кількості. Економічна система є такою, що
гіпотетично кожний мозаїчний елемент будь-якого етносу може вступати у господарську взаємодію з будь-якою кількістю мозаїчних елементів
іншого етносу. Мозаїчність проявляється в тому,
що енергія економічної взаємодії етносів складається з суми енергій попарної взаємодії всіх їх
членів між собою. Саме таке очевидне усвідомлення економічної мозаїчності етносу виводить на
його векторні ознаки як енергетичного струму.
Економічна активність етносу при виході за межі
екологічної ніші (а тільки в цьому випадку взагалі
можна казати про світову економіку) — це потік
енергії, що проявляється у вигляді праці людей
різної етнічної приналежності, в результаті якого
відбувається трансформація природної енергії в
матеріально-технічні та інтелектуальні здобутки.
Обумовлено це тим, що тільки потік може виходити за межі енергетичного циклу кругообігу природної енергії, а відповідно, й долати лише необхідні способи господарювання, характерні виключно для внутрішнього проживання в конкретній
екологічній ніші [7, с. 11—30; 8, с. 219—273; 11, с.
54].
Вся земна поверхня являє собою область, в
якій відбувається кругообіг енергії та речовини в
природі. Відповідно, через поверхню Землі постійно в тій чи іншій формі проходять енергетичні
потоки. В залежності від умов конкретної екологічної ніші, кругообіг енергії через її поверхню матиме свій власний унікальний характер, тобто власну інтенсивність [1, с. 376—389; 13]. Тим
самим у кожній екологічній ніші формується свій
сталий баланс природного енергетичного обміну,
який, як правило, суттєво не впливатиме на
подібні потоки в інших ландшафтах. В окремій
екологічній ніші якби споконвічно має протікати
збалансований і регульований природними чинниками процес обміну енергією та речовиною. В
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цій екологічній ніші і виникає етнос як частина
годувального ландшафту, що визначає стереотипи господарської поведінки (рис. 2).
З економічної точки зору кожна екологічна
ніша (кругообіг енергії) є годувальним ландшафтом для людей, що в ній проживають. Оскільки
етнічний колектив є частиною ландшафту відповідної ніші, то через нього проходить і трансформується потік природної енергії. Його частина,
завдяки праці, виводиться із циклів конверсії біоценозу і перетворюється на матеріально-технічні
та інтелектуальні (опосередковано) цінності, які
мають культурну ідентифікацію. Тобто сам факт
наявності етносів через працю фіксує відмінності
в процесах енергетичного обміну в різних екологічних нішах. Проявляється це в утворенні етнокультурних просторів — дискретних областей, в
яких здійснюється господарська діяльність людьми, розділеними за підсвідомою чуттєвою ознакою "свій — чужий" [1].
Але сутність економічної активності людини
практично ніколи не обмежується власним годувальним ландшафтом. Вся економічна історія
пов'язана із постійними процесами подолання
меж власних ландшафтів і розширення сфер господарської активності за рахунок вторгнення в
чужі ландшафти [1, с. 323]. Саме в економічній
сфері проявляється феномен виходу потоків циркулюючої природної енергії із одних екологічних
ніш і спрямування до інших. Важливо підкреслити, що економічна мета такої експансії завжди
була одна — спрямувати ресурси і працю людей
(фактично, зовнішню енергію) "чужих" екологічних ніш на підтримку і розширення своєї власної техносфери і умов для інтелектуального розвитку. Розширення господарської діяльності етносу завжди означало розширення простору прикладання і розвитку техносфери та інтелекту
його власної культурної приналежності за рахунок залучення зовнішніх джерел енергії. Тобто
енергія, що трансформується через інші екологічні ніші, позбавлялася можливості частково
виводитися із циклів обміну для трансформації в
результати праці з культурною належністю до
даної ніші, а навпаки, вилучалася для забезпечення "чужих" здобутків. Отже, метою економічної
діяльності, що завжди означала вихід за межі
екологічних ніш, ніколи не була підтримка процесу трансформації природної енергії із потоків
цієї ніші для перетворення в результати праці з
іншою культурною приналежністю. Мова завжди йшла про зміну такої приналежності. Під якими обгрунтуваннями не відбувалася б реалізація
конкретного економічного, військового чи політичного проекту, результат завжди був один —
певна етнокультурна приналежність результатів

Рис. 2. Модель енергетичної сутності
екологічної ніші

праці всього загалу людей [11, с. 55—57]. Це завжди був своєрідний комерційний проект — вкладення певної невеликої частини власної енергії
задля отримання набагато більших її обсягів з нових джерел, що не належать до кругообігу енергії
своєї екологічної ніші (рис. 3). Тобто при необхідності розширення власної господарської сфери частина енергії етнічного потоку спрямовувалась в сусідні (хоча, і не обов'язково) ніші для
того, аби в результаті залучити ще більше енергії
до власної системи у вигляді "вихопленої" у
різних формах праці людей. При цьому факт наявності ненульової дивергенції етногенезу
свідчить, що така вихідна енергія завжди мала
один чи декілька, але не безмежну кількість напрямків.
Вихід за межі екологічних ніш є найбільш очевидним і, головне, історично відчутним проявом
етнічного вектора. Хоча кожний етнос спочатку
є частиною первинного годувального ландшафту, в межах якого мала б протікати його господарська активність, натомість, в історії постійно
спостерігаються процеси різних форм виходу
етносів за природні межі власних ніш. І відбувається це в процесі розширення їх власної господарської діяльності. Причому таке розширення завжди являло собою чітко визначену низку
економічних напрямків (галузей економічної
взаємодії) відносно інших екологічних ніш, умови яких були визначальними для вибору подальшої економічної поведінки як її мешканців, так й
"економічних загарбників". Що стосується розвитку економічної активності, то для етносів по
різних "етнічних напрямках" вона практично завжди була різною. Йдеться про те, що не суть важливо, якими саме зовнішніми або внутрішніми
факторами були обумовлені загальні історичні
напрями економічного руху етносів, що вийшли
за межі власних ландшафтів. Головне, що в історичному часі чітко відслідковується векторний
характер прояву етнічних полів [1, с. 355—375].
Говорячи про векторні характеристики етносів,
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Емпірично зафіксований факт етнічної
дивергенції в процесі економічної діяльності
означає наявність певного енергетичного джерела для прояву господарської активності
(про це, зокрема, свідчить характер графіків
етногенезу) [1, с. 408—412; 11, с. 47]. Історична доля кожного етносу унікальна і неповторна, а його економічна діяльність є чи не найважливішою її складовою. Це означає, що етнос являє собою векторне поле, яке завжди
характеризується певним струмом енергії через елементи земної поверхні. Для економічного прояву етносу такою поверхнею є географічна область, яка включає власну для цьоРис. 3. Модель "енергетичного інвестування"
го етнічного колективу первинну екологічну
між екологічними нішами
нішу, а також області економічної експансії.
як правило, мається на увазі факт виділення Тому саме в економічному сенсі доцільно рознайбільш домінуючих напрямів економічного глядати етнос як струм природної енергії чепросування. А те, що їх (виражених напрямів), як рез визначену екологічну нішу. Такий струм у
правило, багато, свідчить, що етнос являє поле і вигляді людської праці через певний елемент
кожній точці певного економічного простору земної поверхні — це економічна характерисбудуть притаманні свої власні вектори та їх зна- тика етнічного векторного поля.
чення для конкретного етносу. Саме ці вектори і
ВИСНОВКИ
визначають напрями економічної експансії в
Дивергенція векторного поля не залежить
кожній точці світового економічного простору.
Такий соціальний аспект прояву етнічної від обраної в кожному конкретному випадку
енергії являє немотивовану внутрішніми факто- системи координат. Саме тому науковий розрами (первинним ландшафтом) дію етносів по гляд економічного прояву етнічного феномевідношенню до власної екологічної ніші, яка на не може бути обмеженим чіткими та визнахарактеризується станом природної рівноваги. ченими рамками окремих дисциплін. Етнічний
Це стає можливим лише при надходженні в етн- чинник має розглядатися як певний інваріант,
ічну систему зовнішнього імпульсу енергії. Саме тобто як цілком самостійна цільність і даність
це, по суті, і означає набуття етносом вектор- крізь призми будь-яких наук — суспільних,
них характеристик (імпульс — величина вектор- природничих чи гуманітарних. Підтвердженна) і в соціально-господарському вимірі. В свою ням цьому є той факт, що зворотне припущенчергу, це означає, що господарська активність і ня, що етнос не є векторним полем і не інварозширення її кордонів — це соціальний прояв ріантний за енергетичними ознаками, не дозвекторних характеристик етнічного феномена воляло отримати необхідні результати для інших галузей знань. Система відліку може бути
[1, с. 225—248; 4, с. 68—92; 5, с. 139—229].
Таким чином, ненульова дивергенція етносів будь-якою (соціальною, політичною, культурпри розширенні економічної діяльності означає, ною тощо), але сам етнос, як природне джерещо, розглядаючи світову економічну активність, ло енергії, є інваріантом відносно всіляких подмаємо справу з проявом феномена векторного ібних підходів до кількісного та якісного оціполя, тобто появою можливості кожній точці нювання ступеня його прояву. Тобто, якщо
господарського простору поставити у відпо- розуміти етнос як векторне поле, то стає очевідність вектор "стереотипи економічної поведі- видним, що процес затиснення його в суто соцнки — психологія ведення господарства". Відпо- іальні, економічні, політичні, культурні, мовні
відно, простір економічної активності кожного чи будь-які інші рамки є штучним, що намаетносу являє собою векторне поле швидкостей гається ігнорувати його первісну енергетичну
(інтенсивностей) поглинання і трансформації сутність. Відповідно, саме звідси і виникають
природної енергії кожною його мозаїчною част- різноманітні проблеми з коректністю інтерпрекою — окремою людиною. Господарська мо- тації численних фактичних даних, отриманих
заїчність етнічного колективу означає, що екс- у цих системах виміру, але не скоригованих з
пансія до інших екологічних ніш завжди здійс- головним — джерелом енергії, проявом якої
нюється конкретними економічними діями кон- насправді і обумовлена поява цих багатьох
кретних окремих людей [13, с. 179—208].
фактів.
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Вбачається, що на підставі виокремлених
ознак етнічних процесів стане можливим
здійснювати ефективне моделювання та прогноз динаміки аграрного сектору в умовах
сітьової економіки.
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DOCUMENTATION OF AUDIT THE COSTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Розкрито організаційно-методичні засади документування аудиту витрат промислового підприємства. Зокрема
розглянуто вимоги до робочої документації аудиту та її групування відповідно до поставлених завдань аудиту витрат
промислового підприємства.
The organizational and methodological bases of documentation for the audit of industrial enterprise costs are
disclosed. In particular, the requirements to the working documentation of the audit and its grouping according to the
goals of audit of industrial enterprise costs are considered.

Ключові слова: документування, промислове підприємство, контроль, аудит, витрати.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Досліджені підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до організації та методики документування аудиту носять здебільшого загальнотеоретичний характер. Така ситуація зумовлює необхідність їх подальшої адаптації для
окремих об'єктів аудиту та галузей господарювання суб'єктів аудиту, що у свою чергу значно
збільшує час аудиторської перевірки. Вирішення цього питання вимагає розробки організаційно-методичних підходів більш спеціалізованого та прикладного характеру.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково-теоретичні підходи щодо документування аудиту сформульовані вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких Ф. Бутинець [1], Ю. Данилевський [4], О. Редько [5],
Л. Кулаковська [6], А. Бодюк [7], О. Миронова
[8], А. Кузьмінський [9], Н. Кужельний [9],
О. Петрик [9] та ін.

МЕТА СТАТТІ

Метою публікації є аналіз методичних
підходів, що застосовуються у вітчизняній та
зарубіжній практиці, до документування аудиту витрат промислових підприємств та їх подальше удосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Аудиторська організація та індивідуальний
аудитор зобов'язані документально оформляти всі відомості, які є важливими з точки зору
надання доказів, що підтверджують аудиторську думку щодо достовірності облікових даних
про витрати промислового підприємства у всіх
суттєвих аспектах, а також доказів того, що
аудиторську перевірку було проведено відповідно до міжнародних стандартів аудиторської
діяльності. Досліджені нами підходи вітчизняних та зарубіжних вчених [1—9] свідчать, що
питання організації та методики документування аудиту витрат промислових підприємств
висвітлено в недостатній для аудиторської
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Робочі
документи

Плануванні та
проведення

Контроль
якості
Звітність
аудиторів

Фіксація
доказів
Збереження
інформації

Рис. 1. Цілі використання робочих документів аудиту
Джерело: [10, с. 151].

Фактори документування

практики мірі, що зумовлює необхідність подальшого його дослідження та розробки.
Відповідно до МСА 230 "Аудиторська документація", аудиторська документація — це запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів та висновків [10, с. 148].
Робочі документи можуть бути представлені у формі даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному вигляді або в іншій
формі.
Робочі документи використовуються (рис.
1):
1) при плануванні та проведенні аудиту витрат;
2) при здійсненні поточного контролю та
перевірки виконаної аудитором роботи;
3) для фіксування аудиторських доказів,
одержуваних з метою підтвердження думки
аудитора;
4) при складанні аудиторами робочих звітів;
5) для збереження інформації для майбутніх аудиторів [10, с. 150].
Вимоги до документування аудиторських
процедур регулюються МСА 230 "Аудиторська
документація", які встановлюють єдині вимоги до
складання документації в процесі аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності [10, с. 150].

Робочі документи аудитора повинні складатися в достатньо повній і детальній формі, необхідній для забезпечення спільного розуміння аудиту.
У робочих документах аудитор відображає
інформацію про планування аудиторської роботи по перевірці обліку витрат промисловості, характер, термін та обсяг виконаних
аудиторських процедур, їх результати, а також про висновки, зроблені на підставі отриманих аудиторських доказів, зокрема висвітлюються процедури дослідження та визначення ризиків, пов'язаних з організацію виробничого процесу на всіх його стадіях, результати
роботи залучених експертів, дослідження застосовуваних у виробництві технологічних
схем, результати вивчення даних про природній убуток матеріалів, норми витрат ТМЦ
та енергоносіїв, норми виробничих втрат та
втрат від браку.
У робочих документах має міститися обгрунтування аудитором всіх важливих моментів, щодо яких необхідно висловити своє
професійне судження, разом з висновками
аудитора щодо них. У тих випадках, коли аудитор проводив розгляд складних виробничих
процесів або висловлював професійне судження з суттєвих класів виробничих операцій, в роЗавдання аудиту
Вимоги до висновку
Контроль аудиту
Методика аудиту
Бізнес середовище
Бухгалтерський облік

Рис. 2. Фактори процесу документування аудиту
Джерело: розроблено автором.
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Робочі документи аудитора

Постійні

Поточні

Змішані

Рис. 3. Групування робочих документів
Джерело: розроблено автором.

бочі документи включають факти, які були
відомі аудитору на момент формулювання висновків і необхідну аргументацію, включаючи
зовнішні та внутрішні положення та стандарти, що регулюють облік та контроль витрат
підприємства.
Аудитор самостійно визначає обсяг документації щодо кожної конкретної аудиторської перевірки, керуючись своєю професійною
думкою. Характерним аспектом документування аудиту витрат є більш детальне відображення процесу накопичення та консолідації облікової інформації виробничого та
внутрішньо-цехового обліку. Наприклад,
відображається схема джерел формування
даних виробничих звітів, звітів про обсяги виробленої продукції та незавершеного виробництва для технологічних циклів виробництва, питома вага у загальному обсязі яких є
значною.
Форма і зміст робочих документів аудитора залежать від ряду факторів (рис. 2):
1) встановлення рівня суттєвості даних про
витрати;
2) прийнятого рівня аудиторського ризику
для надання позитивного висновку щодо достовірності даних обліку витрат;
3) характеру та складності галузі промисловості діяльності суб'єкту, що перевіряється;
4) характеру і стану систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат суб'єкту, що перевіряється;
5) необхідності давати вказівки працівникам
аудитора, здійснювати за ними поточний контроль і перевіряти виконану ними роботу;
6) конкретних методів і прийомів, що застосовуються в процесі проведення аудиту зумовлених застосовуваними технологіями, нормативно-правовою базою галузі, масштабами перевірки.
Робочі документи систематизуються в залежності від обставин кожної конкретної
аудиторської перевірки і потреб аудитора в
ході її проведення. Розробляються типові
форми документації, наприклад, стандартна
структура аудиторського файлу (папки) робочих документів, бланки, опитувальники, типові листи і звернення тощо. Форми документації мають визначати, до якого типу вироб-

ничих операцій вони належать, ознаки, за якими класифікуються виробничі операції такого типу, перелік внутрішніх правил та стандартів підприємства (наказів, посадових обов'язків), які регламентують формування облікових даних про витрати такого типу чи класу операцій. Крім того, можуть використовуватися графіки, аналітична та інша документація, підготовлені суб'єктом, що перевіряється.
У цих випадках аудитор зобов'язаний переконатися в тому, що такі матеріали підготовлені належним чином та відповідають зовнішнім та внутрішнім галузевим нормам та правилам.
Робочі документи аудитора містять:
1) інформацію, що стосується організації та
технології виробництва суб'єкту господарювання;
2) витяги або копії необхідних норм, положень та правил, що регулюють облік витрат;
3) інформацію про галузь промисловості,
економічне та нормативно-правове середовище суб'єкту перевірки;
4) інформацію, що відображає процес планування, включаючи програми аудиту витрат і
будь-які зміни до них;
5) докази розуміння аудитором систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
витрат;
6) докази, що підтверджують оцінку невід'ємного ризику, рівня ризику засобів
контролю і будь-які коригування цих оцінок;
7) докази, що підтверджують факт аналізу
аудитором роботи внутрішнього аудитора з
перевірки та контролю витрат;
8) аналіз виробничих та облікових операцій
та залишків по рахунках бухгалтерського обліку витрат;
9) принципи агрегації показників обліку
витрат і тенденцій їх зміни;
10) відомості про характер, термін, обсяг
аудиторських процедур і результати їх виконання;
11) докази, які підтверджують, що робота,
виконана працівниками аудитора, здійснювалася під контролем кваліфікованих фахівців і
була перевірена;
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12) відомості про те, хто виконував аудиторські процедури, із зазначенням часу їх виконання;
13) детальну інформацію про процедури, застосовані до фінансової (бухгалтерської) звітності підрозділів і/або дочірніх
підприємств, що перевірялися іншим аудитором;
14) копії запитів, спрямованих іншим аудиторам, експертам і третім особам, та отриманих від них результатів;
15) копії листів і телеграм з питань аудиту витрат, доведених до відома керівників
суб'єкту, що перевіряється, або обговорюваних з ними, включаючи умови договору
про проведення аудиту або виявлення суттєвих недоліків системи внутрішнього контролю;
16) письмові заяви, отримані від суб'єкту,
що перевіряється; висновки, зроблені аудитором з найбільш важливих питань аудиту, включаючи помилки і незвичайні обставини, які були
виявлені аудитором в ході виконання процедур
аудиту, і відомості про заходи, вжиті аудитором у зв'язку з цим;
17) копії регістрів бухгалтерського обліку
витрат;
18) матеріали зіставлень та зустрічних перевірок даних про надходження та вибуття
ТМЦ, енергоносіїв та ін. у процесі виробництва та збуту.
Якщо суб'єкт перевіряється кілька років
поспіль, то деякі файли робочих документів
(папки) можуть бути віднесені до категорії
постійних (перманентних), оновлюваних по
мірі надходження нової інформації, але залишаються як і раніше значущими, на відміну від поточних аудиторських файлів (папок), які містять інформацію, що відноситься в основному до аудиту окремого періоду.
За кожним об'єктом перевірки аудитор
формує такі папки (рис. 3):
1) постійну папку;
2) щорічну (поточну) папку.
У постійній папці розміщується постійна
і незмінна інформація про клієнта, наприклад:
— копії норм, положень та наказів суб'єкта
господарювання;
— інформація про основні статті витрат
підприємства;
— дані про організаційну структуру виробництва та управління;
— копії довгострокових угод з постачальниками та підрядниками, тендерна документа-

ція та ін., які мають значення для проведення
аудиту протягом багатьох років;
— копії нормативних документів щодо регламентації та регулювання обліку витрат, що
мають відношення до функціонування даного
підприємства або підприємств деякої специфічної групи, до якої має відношення і організація клієнта.
У щорічній (поточній) папці розміщуються
поточні робочі документи аудиторської перевірки витрат за підсумками кожного конкретного року. На кожен рік по кожній перевіреній
організації створюється окрема поточна папка або комплект папок.
Документація в поточній папці може структуруватися за розділами, з присвоєнням їм
кодів, наприклад:
1) розділ — копії первинних документів та
звітів про витрати клієнта, що підлягають перевірці; копія офіційного аудиторського висновку щодо обліку та звітності про витрати;
копія листа аудиторів керівництву об'єкта
аудиту (докладного звіту аудиторів) за підсумками роботи;
2) розділ — документи, що відображають
завершення аудиторської перевірки: анкета
керівника аудиту за підсумками перевірки; анкета перевіряючого (партнера) за підсумками
перевірки; переліки невирішених питань; табелі обліку робочого часу та інші документи
(протоколи, записки), що відображають завершення роботи і рішення виникаючих при
цьому проблем, копії актів прийому-здачі роботи;
3) розділ — основні та супровідні документи, що відображають план та програму аудиту
витрат;
4) розділ — перелік важливих питань і зауважень, що виникли в ході роботи з клієнтом:
перелік зазначених проблем; реєстри зазначених відхилень; пункти листа керівництву
клієнта (звіту аудитора) з відповідними робочими документами і поясненнями;
5) розділ — документи, що відображають
безпосередній хід аудиторської перевірки:
схеми перевірки первинної документації, облікових регістрів та звітів про витрати; програми проведення самостійних аудиторських процедур, аналітичних процедур та перевірок засобів контролю; робочі документи, які безпосередньо відображають хід виконання цих
процедур та перевірок; документи, що узагальнюють результати проведення таких процедур і т.д.
Робочі документи в папках повинні бути
пронумеровані, і за необхідності, містити пе-
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рехресні посилання. Коди та номери доцільно
прив'язати до класифікації витрат підприємства.
Аудиторська організація має встановити
такі процедури, які забезпечують збереження
та конфіденційність даних робочих документів.
Як правило, такі документи зберігаються впродовж п'яти років. Робочі документи є власністю аудитора. Хоча частина документів або
витяги з них можуть бути надані суб'єкту перевірки на розсуд аудитора, вони не можуть
служити заміною бухгалтерських записів суб'єкту перевірки.
ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження визначено, що процес документування аудиту
витрат промислового підприємства має низку
відмінних від загальнотеоретичної основи аспектів, які зумовлені, перш за все, організаційними та технологічними характеристиками
промислових підприємств, різноманіттям господарських операцій та застосовуваними системою управління підприємством підходами до
обліку та контролю витрат.
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SOCIAL SECURITY RURAL TERRITORIES: ISSUES AND PROSPECTS
У роботі наведено класифікацію існуючих визначень поняття "соціальна безпека", сформульовано визначення
поняття "соціальна безпека сільських територій" та зазначено її місце та роль у системі національної безпеки.
The paper summarizes the results of the existing definitions of "social security", the definition of the term "social
security rural territories" indicated its place and role in the national security system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Поняття "соціальна безпека" є однією з найважливіших складових національної безпеки
країни і тісно пов'язане з поняттям соціальної
політики, важливість якої підкреслюється 1 та
3 статтею Конституції України, де серед іншого зазначено, що Україна є соціальною державою, а "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
найвищою соціальною цінністю". Тобто проблеми, які стосуються підвищення рівня соціальної захищеності українського населення,
апріорі є актуальними для нашої держави.
Особливо соціально незахищеними у науковозаконодавчому та практичному сенсі стали
мешканці сільських територій, оскільки досі не
існує визначення поняття "соціальна безпека
сільських територій" та механізмів оцінки її
рівня.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед досліджень у сфері побудови загальної теорії соціальної безпеки та аналізу її
функцій відзначимо роботи таких науковців,
як Л. Весельська, В. Гошовська, О. Давидюк,
М. Диба, Л. Ільчук, В. Кириленко, Є. Крихтін,
Е. Лібанова, О. Новікова, Ю. Олениченко,

О. Палій, C. Пирожков, Г. Сілласте, В. Серебряніков, С. Синчук, О. Хомра, А. Хлоп'єв,
П. Шевчук та багатьох інших [1—9].
Проте, незважаючи на досить велику кількість публікацій на зазначену тему, особливості
забезпечення соціальної безпеки сільських територій потребують комплексного аналізу та
додаткових науково-практичних досліджень.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою роботи є комплексний аналіз існуючих наукових підходів до вивчення теорії соціальної безпеки, зокрема в питанні формулювання дефініції поняття "соціальна безпека
сільських територій" як важливої компоненти
поняття "економічної безпеки сільських територій". Завданням дослідження передбачено
встановлення функцій, задач, проблем, місця та
ролі соціальної безпеки сільських територій у
структурі економічної, а отже, національної
безпеки України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Поняття "соціальна безпека" детально
розглядалося в дослідженнях науковців багатьох країн світу. У науково-методичній літературі зустрічається три базових підходи до вивчення цього важливого поняття.
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Таблиця 1.
Автор
В. Серебряніков та
А. Хлоп’єв
[2, с. 93]
О. Новікова
[3, с. 27]
Г. Сілласте
[4, с. 174]
С. Пирожков
[5]

П. Шевчук
[6, с. 108 ]

Е. Лібанова,
О. Палій
[7, с. 381]
О. Хомра
та Т. Русанова
[8]
Л. Весельська
[9]

Формулювання
сукупність заходів щодо захисту інтересів країни та народу в соціальній
сфері, розвиток соціальної структури і відносин в суспільстві, системи
життєзабезпечення і соціалізації людей, способу життя відповідно до
потреб прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь
стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від
впливаючих на них загроз національній безпеці», наголошуючи при
цьому, що стан безпеки є наслідком реалізації заходів соціального
захисту, який характеризує їх результативність та ефективність
стан захищеності особистості, соціальної групи, спільноти від загроз
порушення їхніх життєво важливих інтересів, соціальних прав і свобод
результат ефективної соціальної політики, яка має застерігати
суспільство від соціальних вибухів, відкритих і прихованих виявів
громадської непокори та інших конфліктних ситуацій, сприяти
підвищенню конкурентоздатності українського працівника за
європейськими та світовими стандартами
це певний стан життєдіяльності суспільства, убезпечений комплексом
організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на
реалізацію соціальних інтересів, формування сприятливої демографічної
ситуації, збереження генофонду держави і трансформацію трудових
ресурсів відповідно до ринкових вимог

1996

1997

2001

2003

2003

2004

стан захищеності від загроз соціальним інтересам
стан гарантованої правової та інституціональної захищеності життєво
важливих інтересів особи і суспільства від зовнішніх та внутрішніх
загроз
це реалізована через комплекс організаційно-правових норм і
відповідних їм інститутів безпеки, фінансових інструментів і важелів
захищеність соціальних інтересів особи, суспільства й держави від
внутрішніх та зовнішніх загроз, належний рівень забезпечення офіційно
встановлених соціальних стандартів та гарантій, що визначають якісний
рівень життя людини і суспільства

Перший — полягає в тому, що соціальна
безпека — це структурна одиниця економічної
безпеки, яка, в свою чергу, є складовою національної безпеки.
Другий підхід розглядає соціальну безпеку
як безпосередню складову національної безпеки, яка не входить до складу економічної безпеки
І згідно з третім підходом соціальну безпеку варто розглядати як основу сучасного громадянського суспільства у ліквідації корупції
та державній безпеці в цілому.
Для вибору найбільш вдалого теоретикометодологічного підходу формування поняття
"соціальна безпека сільських територій" проаналізуємо основні визначення поняття "соціальна безпека" у вигляді таблиці 1.
Незважаючи на те, що в Декларації про державний суверенітет України (1990 р.) соціальна безпека визначалась як стан гарантованої
правової та інституціональної захищеності
життєво важливих соціальних інтересів як особи, так і суспільства від зовнішніх та внутрішніх
загроз, аналіз теоретичних підходів вітчизняних та закордонних науковців до визначення
поняття "соціальна безпека", показав, що поєднання першого і третього підходів є найбільш
оптимальним для формулювання суті поняття
соціальна безпека сільських територій. Це
підтверджується послідовністю та взаємоза-

Рік

2004

2010

лежністю задач економічної та соціальної безпеки в контексті забезпечення національних
інтересів, а саме:
— своєчасне виявлення та попередження
внутрішніх та зовнішніх загроз;
— створення умов для сталого соціальноекономічного зростання;
— наявність та забезпечення повноцінної
роботи базових соціальних об'єктів (дитячі садочки, школи, лікарняні заклади, магазини
тощо);
— створення цивілізованих умов проживання та інших суспільних благ (водо-, газо-, електропостачання, зв'язок, комунікації, місця
культурного відпочинку тощо);
— забезпечення захисту моральних основ,
традицій, релігійної самобутності всіх корінних
народів і національних меншин України;
— забезпечення гідних умов праці, отримання стабільних доходів та багато іншого.
У сучасній теорії соціальної безпеки достатньо невпорядковано виглядає її термінологічний апарат. На сьогодні існує дуже вузька диференціація видів соціальної безпеки, яка передбачає її розподіл на три види:
1) безпека держави;
2) безпека підприємства;
3) безпека особи.
Очевидно, що для більш точної оцінки рівня
соціальної безпеки держави потрібно деталь-
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дають майже половину жителів українського села, а із загального числа
осіб, що проживають у межах
сільських територій, близько третини
РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
мають доходи нижче прожиткового
мінімуму. Разом з тим доходи деяких
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
керівників та головних спеціалістів
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
великих сільськогосподарських підприємств, власників фермерських господарств та успішних підприємців,
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
кількість яких складає не більше 5 %
ПІДПРИЄМСТВ ТА
від всього сільського населення, є надПІДПРИЄМЦІВ
високими (навіть за міськими мірками). Доходи 10 % селян становлять 3—
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
5 тис. грн в місяць, а решта 85 % сільГРОМАДИ
ського населення мають заробітки, які
значно нижчі в порівнянні з доходаСОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
ми міського населення (це не врахоРОДИНИ
вуючи високий рівень безробіття на
сільських територіях та неофіційну
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
трудову діяльність сільських жителів
ОСОБИ
у містах).
Таким чином, однією з умов забезРис. 1. Декомпозиція поняття "соціальна безпека
печення
достатньо високого рівня
сільських територій"
соціальної безпеки сільських териніше дослідити її складові через територіаль- торій, можна вважати наявність місцевого сено адміністративну призму і відокремити соці- реднього класу, який має становити не менше
альну безпеку регіону, сільських та міських те- половини загальної кількості проживаючого
риторій, підприємств, соціальних груп і конк- населення. Враховуючи, що кількість фермерів,
ретної людини (резидента чи нерезидента).
ФОП, малих підприємств, лікарів та освітян в
Отже, під соціальною безпекою сільських українських селах постійно зменшується, а татериторій будемо розуміти такий стан їх еко- кож має невисокі доходи, автор вважає, що на
номічної безпеки, що в змозі захистити соці- сьогодні середнього класу на сільських териальні інтереси сільського населення та сприя- торіях як такого майже не існує, що є прямою
ти сталому розвитку сільської соціальної ін- загрозою їх соціальній безпеці.
фраструктури, базових систем життєзабезпеВідзначимо, що останнім часом відбулася
чення у відповідності до потреб науково техні- значна активізація кредитних операцій серед
чного прогресу із збереження навколишнього сільських жителів та підприємців, що деякими
середовища.
вченими вважається позитивною ознакою і
Зупинимось детальніше на особливостях можливим шляхом до економічного зростання
формування соціальної безпеки сільських те- та розширення середнього класу на селі. Але,
риторій в умовах ринкової економіки. На жаль, на нашу думку, це рух в нікуди, оскільки сучасні
в Україні, на відміну від більшості високороз- відсоткові кредитні ставки коливаються від 2 до
винених європейських держав, не відбулося 4 % на місяць і, враховуючи страхові внески та
формування середнього класу як повноцінної інші виплати, отримаємо, що за 2 роки кориссоціальної сили, а натомість все збільшується тування такими кредитами переплата складасоціальна прірва між багатими та бідними, між тиме майже 100 % суми кредиту. Зрозуміло, що
міськими жителями та селянами. Так, ще за такі кредити дають часто без застави і довідок
часів Російської Імперії П. Столипін висловлю- про доходи, але зазначені кабальні умови привав ідею необхідності створення на селі серед- зведуть до повного зубожіння сільського нанього класу, який мав би проникнути не лише у селення та масового банкрутства. Невигідність
економічну діяльність, а й до місцевого само- вітчизняного кредитування підтверджується
врядування та інших громадських інститутів. даними Державного управління статистики,
Проте ці ідеї залишилися невтіленими до сьо- згідно з яким учасниками фінансово-кредитних
годні. Більше того, як зазначено в [10, с. 116— відносин є лише 13,6 % провідних сільськогос120] та [11] найбідніші верстви населення скла- подарських приватних підприємців (21,8 % ресСОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ЗАГРОЗИ

ОБЕЗЛЮДНЕННЯ

ЕКОЛОГІЯ

НИЗЬКІ
ДЕМОГРАФІЧНІ
ПОКАЗНИКИ

ЗАБРУДНЕННЯ
ОТРУТОХІМІКАТАМИ
ТА ПЕСТИЦИДАМИ

ВЕЛИКИЙ РІВЕНЬ
МІГРАЦІЇ

ЕРОЗІЯ ТА УЩИЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

НИЗЬКІ ДОХОДИ ТА
НЕСФОРМОВАНІСТЬ
СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

ЗАМУЛЕННЯ ВОДОЙМ
ЗНИЩЕННЯ ЛІСІВ

ВІДСУТНІСТЬ ПОВНОЦІННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Рис. 2. Базові загрози соціальній безпеці сільських територій

пондентів вважають, що не зможуть повернути отриманий кредит [11]).
У результаті маємо ситуацію, що державні
програми підтримки сільськогосподарської
діяльності не доходять до середньостатистичного селянина у зв'язку із значною бюрократизацією. Натомість вони активно використовуються агрохолдингами, зернотрейдерами та іншими
великими агрокомпаніями, які негативно впливають на темпи збільшення кількості сільського середнього класу (який характеризуються достатнім рівнем доходів, освіти, кваліфікації та володінням різними формами власності) чим суттєво погіршують рівень соціальної безпеки
сільських територій. Тому автором пропонується переформатувати держану підтримку аграрного сектору і спрямувати її у бік розвитку
дрібного сільськогосподарського бізнесу (обмеживши доступ великих компаній), що напряму
покращить добробут селян та загальні показники соціальної безпеки територій їх проживання.
Однак для всебічного дослідження поняття "соціальна безпека сільських територій" будемо використовувати системний підхід, розглядаючи це важливе поняття як складну
структуру, що відіграє важливу роль у загально державній системі соціальної безпеки. Тому
наведемо у вигляді блок-схеми декомпозицію
цього поняття (рис. 1).

Як бачимо, поняття "соціальна безпека"
широко застосовується у всьому просторі соціальної політики від загально державного рівня
до сімейно-особистого. У зв'язку з цим неможливо якісно оцінити соціальний стан держави
не знаючи показники її складових. Всі зазначені на рисунку 1 позиції мають чіткі особливості та проблеми, що їх об'єднують і разом з
тим достатньо різняться між собою. Так, для
відчуття соціальної захищеності окремо взятої
особи досить забезпечити наявність стабільної
роботи, високої заробітної плати, умов проживання, гарантованого прожиткового мінімуму,
доступного та якісного медичного обслуговування, мінімальні показники зростання інфляції, споживчих цін тощо. Для соціальної
безпеки родини, крім того, потрібна наявність
комунікацій, значної кількості соціальних закладів (яслі, дитячі садочки, школи та інші навчальні заклади) і головне — сприятлива екологія та соціально-культурна атмосфера. Для
громади, (забезпечення її безпеки) крім зазначеного, ще є важливими питання, які пов'язані
з природою соціального середовища, гендерною рівністю, релігією, інфраструктурою і т. д.
На регіональному та загальнодержавному рівнях питання соціальної безпеки мають комплексний характер і стосуються також міжнаціональних відносин, підвищення патріотизму,
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СОЦІАЛЬНА
БЕЗПЕКА
СУСПІЛЬСТВА
Рис. 3. Місце соціальної безпеки сільських територій у забезпеченні
національної безпеки України

збереження етнічно-культурних цінностей,
міграційних процесів, демографії, епідеміологічної ситуації та ін. Проте використовувати
однакові методи вирішення соціальних проблем для всіх населених пунктів України очевидно не можливо і не доцільно, так само як
розробляти їх для кожного окремо. Найоптимальніше, на думку автора, виокремити існуючі
спільні соціальні загрози, які логічно підпорядковуються територіально-адміністративному
поділу. Великі міста мають соціальні негаразди, які специфічні саме для них і не характерні
для периферійних міст та сіл, а саме:
— затори на дорогах;
— перенаселення;
— екологічні проблеми, пов'язані з підвищеним вмістом у повітрі вуглекислого газу,
смоги, кислотні дощі тощо;
— комунальні проблеми пов'язані із застарілістю існуючих мереж і потребою будівництва хмарочосів і таке інше.
Сформулюємо у вигляді рисунка 2 найболючіші соціальні загрози, які характерні для
сільських територій України. Для кращого розуміння суті соціальної безпеки сільських територій, виходячи із зазначених загроз, варто
навести класифікацію проблем, які першочергово потрібно вирішити, за такими типами:
— соціальне розшарування;
— знищення середнього класу;
— погіршення інфраструктури сільських територій (транспортної, комунальної та ін.);

— зменшення доходної частини сільських
роди та загальне зубожіння сільського населення;
— неконкурентне ціноутворення на продукти сільськогосподарської діяльності (ціни на
молочні м'ясні та інші продукти харчування є
нерентабельними);
— значне погіршення рівня освіченості та
професійної кваліфікації сільського населення;
— складна демографічна та міграційна ситуація;
— руйнація трудового потенціалу;
— економічна дестабілізація та ін.
З проведеного аналізу помітно, що найважливішими проблемами, вирішення яких відразу
позитивно вплине на розвиток сільських територій є забезпечення роботою та відповідною
інфраструктурою. Причому розвиток останньої
сприятливо впливатиме як на збільшення народжуваності і повернення людей в сільську
місцевість (зворотну міграцію з міст), так і на
екологію, оскільки на сьогодні під полігонами
сміттєзвалищ зайнято десятки тисяч земель в
основному сільських територій і ця цифра постійно збільшується стаючи співрозмірною з
площею всіх заповідників і парків України разом взятих. Більше того, ті сільські території, на
яких не розміщені полігони потерпають від
дрібних стихійних сміттєзвалищ кількість яких
вимірюється десятками тисяч (детальніше дивись [1]). Створення належної інфраструктури
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в області збирання та переробки відходів дасть
змогу не лише залучити інвестиції та створити
значну кількість нових робочих місць (що сприятиме покращенню багатьох соціальних показників), а й значно покращити екологічну безпеку сільських та міських територій.
Як бачимо, соціальні, екологічні, фінансові
та інші аспекти, що впливають на розвиток
сільських територій, тісно пов'язані в понятті
економічної безпеки сільських територій, що є
однією з головних складових національної безпеки. Наведемо за допомогою рисунка 3. схематичне зображення місця соціальної безпеки
сільських територій у системі забезпечення національної безпеки України.
Безумовно, окремого системного дослідження потребують статистичні дані по відповідності кількості та якості сільських освітніх
та медичних закладів, умови проживання селян
у депресивних територіях, проблеми пенсіонерів та інвалідів та ін.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку
країни можна стверджувати, що під загрозою
фізичного виживання опинились така велика
соціальна група, як сільські мешканці. Загроза
обезлюднення сільських територій на сьогодні
є однією з головних в системі соціальної та економічної безпеки. В багатьох селах на одинці із
проблемами залишились одні пенсіонери, а за
даними Державної служби статистики України
з 2002 р. по 2011 р. кількість сільського населення зменшилась біль ніж на 1,5 млн осіб. Ці дані
не враховують неофіційної зайнятості селян у
містах (трудової міграції), емігрантів, та інших
осіб, коли люди формально зареєстровані в
сільській місцевості, а проживають та працюють
за межами сіл за відсутності реєстрації та відповідних дозвільних документів (зазвичай у складних умовах праці), без оплачуваних відпусток,
медичного страхування тощо. Взявши до уваги
показники тіньової економіки України, які за
різними розрахунками вже перевищують критичний рубіж у 50 %, то кількість сільських жителів у цій незаконній діяльності також є суттєвою. Для боротьби з цим кримінальним видом
діяльності, зокрема із зарплатою в конвертах,
потрібно створити достатню кількість офіційних
робочих місць із гарантованим соціальним пакетом, саме в межах сільських територій.
Одним із найпростіших і високоефективних
шляхів покращення соціальної безпеки сільських територій є повернення обов'язкового
проходження практики студентами різних
курсів у сільській місцевості. В Україні у 2012/
2013 н. р., за даними Державної служби статистики, кількість вищих навчальних закладів I—

II рівнів акредитації складала 489 установи, а
III—IV рівнів акредитації — 334 установи, в
яких навчається 345,2 тис. і 1 млн 824,9 тис. осіб
відповідно. Тобто разом по країні маємо 823
ВНЗ із значною технічною та фінансовою базою, в яких навчається більше 2 млн студентів
(значна кількість за рахунок державного бюджету), при цьому кількість українських сіл становить всього 28858 одиниць. Отже, не важко
підрахувати, що в середньому до кожного українського села може приїхати на проходження
соціальної практики більше ніж 70 студентів це
не враховуючи викладачів. Якщо виключити із
загальної кількості "золоті села", де проживають українські мільйонери і вони знаходяться
поруч із містами-мегаполісами, то для решти
середньо статистичних сіл підтримка більше
сотні здорових, енергійних молодих людей
може стати не абиякою допомогою та стимулом до розвитку, принаймні два рази на рік, під
час виконання весняних та осінніх польових
робіт. У такий спосіб можна ефективно вирішити багато проблем у сфері благоустрою
сільських територій, виконати комплекс робіт
із розчищення та озеленення, реставрації
об'єктів соціальної інфраструктури, допомогти пенсіонерам, інвалідам та іншим мало захищеним верствам сільського населення у домашньому господарстві. До того ж, студенти познайомляться ближче з природніми багатствами країни, і з середини дізнаються про складність проживання в сільських умовах та зайнявши в майбутньому відповідні посади будуть
дбати про розвиток сільських територій.
ВИСНОВКИ

Виходячи із соціально-економічної ситуації,
що утворилася в українському суспільстві потрібно на законодавчому рівні сприяти припиненню тенденції утворення поляризованого суспільства шляхом формування середнього класу
як у селах, так і у містах за рівнем доходів, освітою, культурою та умовами проживання. Для
визначення рівня соціальної безпеки, зокрема
сільських територій варто розробити концепцію
соціальної безпеки в рамках якої створити оптимальний набір соціально-економічних індикаторів, одним з яких має обов'язково бути наявність серед місцевого населення значної
кількості (не менше 50%) середнього класу. В
подальших дослідженнях соціологам та економістам спільно потрібно розробити доктрину
соціальної безпеки відповідно стану економки
країни, яка стане основою зазначеної концепції,
що в комплексі зможе покращити рівень національної безпеки України.
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Також важливо розглядати соціальну безпеку сільських територій не лише як захист від
певних загроз, а й як таку частину соціальної
безпеки держави, за допомогою якої на основі
модельного прогнозування, програмно-цільового планування та інших соціально-економічних методів можливо ефективно виконувати
процеси управління потенціалом соціальної
безпеки на рівні особистостей, громади, регіону чи всієї держави.
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IMPROVEMENT OF CONTROL SYSTEM BY QUALITY AND COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
OF ENTERPRISE
У статті розглянуто актуальні системи удосконалення якості та конкурентоспроможності підприємства, їх вплив
на ефективність діяльності підприємства і всієї галузі в цілому. Розглянуто комплекс характеристик, які визначають
положення продукції на ринку. Обгрунтовано роль і місце якості та конкурентоспроможності продукції при удосконаленні стратегічного управління товарною політикою підприємства в сучасних умовах господарювання.
The article considers the relevance of the system to improve the quality and competitiveness of enterprises, their
impact on the effectiveness of the company and the whole industry. There was considered the complex of characteristics
in which the position of products on the market was defined. The role and quality place and competitivenesses of
production are founded for perfection of strategic management of goods politics of enterprise in contemporary business
conditions.
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ВСТУП

Підвищення якості продукції позитивно
впливає на результати діяльності підприємства.
Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляє найбільш істотний вплив на процес виробництва і постачання
на ринок конкурентоспроможної продукції, є:
стандартизація і сертифікація виробів; стандартизація і сертифікація внутрішніх систем
якості; державний нагляд за додержанням
стандартів, норм і правил та відповідальності
за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.
Сучасні економічні процеси характеризуються розвитком як позитивних, так і негативних тенденцій, що зумовлені рядом об'єктивних та суб'єктивних причин. Так, перспектива
приєднання економіки України до СОТ означає загострення умов здійснення підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і

на зовнішньому ринках. Рівень якості продукції багатьох підприємств дуже низький через незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення та використання застарілого
обладнання; по-друге, більшість підприємств
не мають досвіду ведення конкурентної боротьби; по-третє, тривала соціально-економічна криза зумовила низьку купівельну спроможність українських споживачів. Більш того,
до численних проблем минулого додалися
нові, а саме: зниження інноваційної активності
підприємств, неадекватність менеджменту
ринковим умовам, гонитва за отриманням прибутку в короткостроковому періоді на шкоду
довгостроковій стратегії виробництва конкурентоспроможної продукції. Таким чином,
вкрай необхідним є формування нових підходів до поліпшення якості продукції, що забезпечить підприємству стійкі конкурентні
переваги.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню актуальної наукової проблеми
підвищення рівня конкурентоспроможності
аграрної продукції на зовнішніх ринках та діагностиці її проблем присвячені наукові праці
Лупенка Ю.О., Маліка М.Й., Гришовой І.Ю.,
Кужеля В.В., Крюковой І.О., Шабатури Т.С.,
Саблука П.Т., Непочатенко О.О., Худолій Л.М.,
Чупіса А.В., Борисовой В.А. та інших [1—10].
Разом з тим складність та багатоаспектність
окресленої проблеми вимагає подальших наукових досліджень у контексті менеджменту
якості та фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної економіки та основних
її пріоритетних галузей.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Узагальнити та проаналізувати стан реформування системи сертифікації та контроль за
якістю та безпечністю харчових продуктів в
Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Основним документом, що визначає пріоритетні напрями і стратегію вирішення проблем
якості харчових продуктів, є Концепція державної політики у сфері управління якістю
продукції (товарів, робіт, послуг), затверджена Розпорядженням Кабінету України від
17.08.2002 року, № 447-р. [1] У Концепції визначено, що державна політика у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)
спрямована на:
— підтримку зусиль підприємств та організацій у задоволенні потреб споживачів шляхом
поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції;
— опрацювання механізму запровадження
систем управління якістю (СУЯ) та оцінки їх
впливу на результативність відносин у системі
— "інвестор, банк, страховик, виробник, дистриб'ютор, продавець, споживач" — з урахуванням узагальненого досвіду розвинених країн та
країн з перехідною економікою;
— визначення заходів правового регулювання, механізмів фінансування, кредитування
і державної підтримки підприємств, що запроваджують СУЯ як інструменту підйому економіки України та її інтеграції у світову господарську систему;
— підвищення якості життя населення країни.
Безпека харчової продукції і продовольчої
сировини є однією з вирішальних складових
економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни ефективно кон-

тролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі засадах.
Законом України "Про безпечність та якість
харчових продуктів" визначено, що безпечний
харчовий продукт, це харчовий продукт, який
не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано, за
умов його виробництва та обігу, з дотриманням
вимог санітарних заходів та споживання за
призначенням.
Показники безпеки харчових продуктів регламентуються санітарним законодавством, нагляд за дотриманням якого є основним напрямком діяльності санепідслужби України.
Відповідно Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" лабораторні вимірювання, або дослідження харчових
продуктів з метою оцінки їх безпечності та
якості можуть проводитися такими акредитованими лабораторіями:
— лабораторіями потужностей (об'єктів),
що здійснюють виробництво та введення в обіг
харчових продуктів;
— лабораторіями санітарної та ветеринарної служб;
— лабораторіями центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики;
— іншими лабораторіями.
Цим Законом передбачено такі схеми підтвердження відповідності:
— декларування відповідності — процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далі — виробник) під свою
повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам;
— сертифікація — це процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям,
персоналу встановленим законодавством вимогам.
Виробництво та постачання безпечних харчових продуктів є одним з найбільших проблем
теперішнього часу. Протягом останніх кількох
десятиріч збільшилась ймовірність забруднення продуктів. На додаток до "традиційної" причини — людської недбалості або нехтування
правилами гігієни, — з'явилось багато інших
можливостей такого забруднення.
Харчові забруднення можуть бути результатом новітніх агротехнічних прийомів, методів обробки харчових продуктів, а також —
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змін у способах розповсюдження продукції та
споживацьких звичках. Протягом останніх
двох десятиріч традиції харчування зазнали
значних змін у багатьох країнах, і, відображаючи ці зміни, з'явились нові харчові продукти, методи приготування, зберігання та розповсюдження. Виявилось, що на фоні зростаючого числа відомих випадків захворювань,
які виникають на основі неправильного харчування, з'явились деякі раніше не відомі хвороби, які є результатом еволюції інфекцій харчового походження.
Міжнародний досвід розвинутих держав
свідчить про наявність різних систем підтвердження відповідності харчової продукції в залежності від стану економіки країни в цілому,
стану виробництва, національних особливостей
тощо.
Проте технічні регламенти на харчову продукцію в Україні не розроблені та не запроваджені, а відміна обов'язкової сертифікації харчової продукції в умовах відсутності технічних
регламентів на харчову продукцію:
— практично зруйнувала поетапний перехід
до процедури декларування;
— призвела до відтоку фінансових коштів
за межи держави у зв'язку з необхідністю проводити сертифікацію (декларування) продукції
в інших країнах в інших національних системах;
— надала можливість підміни натуральної
продукції продукцією сурогатною як вітчизняними виробниками так і імпортерами, зруйнувала систему правильної ідентифікації імпортної харчової продукції відповідно до вітчизняних аналогів.
Слід зауважити, що процедура сертифікації
передбачає не тільки визначення показників
безпеки, а й:
— ідентифікацію продукції відповідно до
чинних державних стандартів, для правильного її віднесення до чинних стандартів, правильного маркування та унеможливлення її підміни;
— обстеження виробництва, при якому виявляється технологічна здатність підприємства
систематично виробляти даний вид продукції
належної якості, в тому числі, і здійснювати
належний контроль якості вхідної сировини та
готової продукції.
Слід відмітити, що провідні харчові підприємства Півдня України в умовах відсутності технічних регламентів на харчову продукцію та усвідомлюючи переваги, які притаманні сертифікованій продукції на споживчому ринку (перш
за все висока конкурентоспроможність за рахунок підтвердження відповідності незалежною стороною — органом із сертифікації) не

відмовились від проведення сертифікації та
провадять її добровільно. Так, протягом 2012
року проведено:
— сертифікацію харчової продукції та видано 102 сертифікати відповідності та здійснена 1 відмова у видачі вищезазначеного сертифікату;
— 109 технічних наглядів за сертифікованою харчовою продукцією;
— випробування 2156 зразків харчової продукції, з них 84 зразка не відповідали вимогам
нормативних документів;
— надано методичну допомогу з питань розробки та впровадження систем управління 7 підприємствам (організаціям).
— проведено 7 семінарів з питань якості та
безпеки харчових продуктів;
Водночас аналіз передового міжнародного
досвіду провідних країн свідчить, що процедури контролювання готової продукції недостатньо неефективні для забезпечення безпеки продуктів харчування. З огляду на це управління
безпекою харчової продукції зміщується від
контролю готової продукції, що здійснюється
державою, до запобігання ризиків упродовж
усього виробничого ланцюга. Таким чином,
основна відповідальність за харчову безпеку
переходить до приватного сектору, а держава
виконує дорадчу, контрольну та забезпечувальну функції.
Ефективний контроль безпеки продуктів
харчування повинен бути постійним, тобто
впроваджуватися на кожній стадії виробничого процесу — від сировини до розміщення продукції в пункті продажу. Більшість розвинених
країн здійснюють контроль безпеки продуктів
харчування, впроваджуючи інші механізми контролю, наприклад: декларування, система
HACCP. Англійською мовою "Hazard Analysis
and Critiсal Control Points" (НАССР) — аналіз
небезпечних чинників та критичні точки контролю.
Реалізація концепції НАССР дозволяє
ефективно забезпечувати безпечність продукції на підприємствах харчової промисловості. НАССР — це методологія, яка полягає в
аналізуванні всього життєвого циклу продукції
від вхідної сировини до реалізації готової продукції споживачам з метою передбачення можливого впливу небезпечних факторів, їх ідентифікації і встановлення контрольних точок та
визначення методів результативного контролю.
Вона вимагає систематизованого підходу до
ідентифікації та оцінки небезпеки і ризиків,
пов'язаних з виробництвом, розповсюдженням
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і використанням харчових продуктів, а також
визначення та реалізації запобіжних заходів,
спрямованих на усунення або контрольоване
зменшення впливу шкідливих факторів.
Концепція НАССР передбачає систематичне застосування сучасних наукових і технологічних досягнень для планування, контролю та
документального засвідчення безпечності виробництва харчових продуктів.
Принципи НАССР можуть застосовуватися на всіх етапах виробництва харчових продуктів, у тому числі, на стадії сільськогосподарського виробництва, попередньої обробки та
переробки харчових продуктів, транспортування і реалізації їх споживачам. Впровадження
цієї концепції означає зміщення пріоритетів від
випробування кінцевого продукту до запобіжного контролю критичних аспектів виробництва харчових продуктів.
Цей підхід принципово відрізняється від
традиційного забезпечення якості, коли проводиться контроль кінцевої продукції чи послуги на наявність невідповідностей. У країнах
Північної Америки та Європейського Союзу
необхідність впровадження системи НАССР чи
її окремих елементів на переробних підприємствах встановлена законодавчо.
Державною організацією, яка забезпечує
реалізацію державної споживчої політики в
Україні є Держспоживстандарт України та
його територіальні органи. Для ефективного
забезпечення прав громадян як споживачів на
належну якість та безпеку товарів та послуг
(робіт) на території області діє управління у
справах захисту прав споживачів в Одеській
області, яке проводить постійний аналіз і
контроль споживчого ринку. У 2012 році
управлінням проведено 1611 планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів, з них у
1553 виявлено різного роду порушення. Протягом року перевірено якість та безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму майже
7,9 млн грн. та попереджено придбання і використання населенням області недоброякісних товарів та надання послуг (робіт) на
суму майже 2,05 млн грн.
Також спеціалістами управління при надходженні коштів із Державного бюджету України проводяться відбори зразків продукції
для проведення лабораторних досліджень на
фізико-хімічні та мікробіологічні показники.
Так, під час проведення саме таких заходів контролю управлінням у справах захисту прав споживачів в Одеській області виявлялись факти

реалізації продукції, що не відповідали вимогам нормативних документів, а саме: ГОСТ,
ТУУ, ДСТУ, причиною яких є порушення як при
виробництві, так і під час зберігання та реалізації харчових продуктів. Основними порушеннями, а саме: реалізація товарів, строк придатності яких минув, без супровідних документів,
що засвідчують якість та безпеку товарів, без
необхідної для споживачів інформації, таких,
що не відповідають вимогам нормативних документів та надання неякісних послуг. За виявлені порушення у 1649 випадках до суб'єктів
господарювання та відповідальних осіб застосовано адміністративно-господарські та адміністративні штрафи.
Протягом 2012 року управлінням розглянуто 309 звернень громадян, з яких 244 вирішено
на користь споживачів. 65-м зверненням споживачів надано відповідні роз'яснення. Структура звернень громадян показує, що більшість
з них стосується якості непродовольчих товарів (побутова техніка, взуття та інше) та надання житлово-комунальних послуг. У ході
розгляду звернень вирішено питання про повернення споживачам 73,7 тис. грн. за неякісні
товари та надані послуги. Управління у справах захисту прав споживачів в Одеській області
тісно співпрацює з громадськими організаціями. В управлінні діє спільна громадська приймальня за участю представників громадської
організації Вінницьке обласне об'єднання
"Споживач".
На початку 90-х років споживчий ринок
України заполонили харчові продукти (імпортні та вітчизняного походження) низької
якості та небезпечні для життя і здоров'я населення, підроблені та фальсифіковані продукти,
з вичерпаними термінами придатності. Як наслідок, зросла кількість випадків отруєнь населення тощо. Для виходу із кризової ситуації
на підставі міжнародного досвіду щодо ефективного забезпечення якості та безпеки продукції в Україні була введена обов'язкова сертифікація харчової продукції — найбільш
ефективний механізм реалізації захисту вітчизняного ринку від контрафактних харчових продуктів. Процедури сертифікації були розроблені на основі міжнародних стандартів, зокрема настанов Міжнародної організації стандартизації (ISO), була розроблена відповідна нормативна база, яка дозволила на законодавчому рівні забезпечити проведення робіт з сертифікації продукції, але, на жаль, на даний час
обов'язковій сертифікації підлягає тільки незначний відсоток харчової продукції, що потрапляє "на стіл пересічного споживача", а
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саме: дитяче харчування, алкогольні та тютюнові вироби.
ВИСНОВКИ

Підприємствам України сьогодні фактично
немає альтернативи запровадженню міжнародно визнаних вимог (стандартів, норм і правил)
до організації виробництва та введення в обіг
харчових продуктів на всіх етапах харчового
ланцюга — від вирощування та первинної переробки сировини до реалізації готової продукції, включаючи оптову та роздрібну торгівлю. Без приведення теорії і практики виробництва харчових продуктів у відповідність до встановлених у цивілізованому світі норм і правил,
успіхів в умовах ринкової економіки не досягти.
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RESEARCHING FORMING TERMS OF MARKET INFRASTRUCTURE OF THE AGRICULTURAL
PRODUCTION
Узагальнено теоретичні підходи до встановлення функціональних складових інфраструктури аграрного ринку
України. Визначено стримуючі чинники формування інфраструктурних елементів. Проаналізовано основні напрями вирішення вказаних проблем.
Generalized theoretical going near establishment of functional constituents of infrastructure of agrarian market of
Ukraine. Certainly retentive factors of forming of infrastructural elements. Basic directions of decision of the indicated
problems are analysed.

Ключові слова: інфраструктура ринку, аграрний бізнес, сільськогосподарська продукція, біржа,
державна політика.
Key words: market infrastructure, agrarian business, agricultural produce, exchange, public policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Інфраструктурна ланка товарних ринків в
Україні відіграє надзвичайно важливу роль як
сегменту, відповідального за фінансово-логістичне обслуговування інших секторів. Ефективний розвиток сировинного та виробничого
секторів товарних ринків забезпечується у першу чергу за рахунок належного відтворення
інвестованого капіталу шляхом організованого
просування товарів до споживачів та раціонального розподілу зворотних фінансових потоків.
Особливої актуальності проблема відтворення
інвестиційного потенціалу підприємств реального, зокрема продовольчого, сектору економіки
України набуває в сучасних умовах фактичної
самоокупності інвестиційного процесу, коли
одним з головних джерел капіталовкладень залишаються власні кошти підприємств.
Україна з її надзвичайно сприятливими кліматичними умовами та родючими землями має
необхідні передумови для ефективного розвитку агросектору. Однак відсутність ефективно-

го ринку збуту сільськогосподарської продукції
стримує можливості аграрних підприємств та
інших господарств в нарощуванні продуктивності та обсягів виробництва. Тому актуальним
питанням стає створення ефективної чи трансформація діючої інфраструктурної ланки, особливо на ринках стратегічно важливої продукції
з метою організації роботи ефективних оптових
операторів, спроможних забезпечувати в необхідних обсягах реалізацію продукції, відтворення інвестованих коштів та сприяти втіленню в
життя державної регуляторної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з розвитком ринкової
інфраструктури ринку сільськогосподарської
продукції, знайшли відображення в працях таких науковців, як Дж. Трейсі-Уайт, Р. Корінець,
М. Бєлявцев, І.Кириленко, Ю. Коваленко, П. Саблук, А. Тарасюк, О. Ярмоленко та інших фахівців.
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Маловивченими залишаються питання створення та забезпечення ефективного функціонування в Україні регіональних оптових ринків,
товарних бірж, агроторгових домів та інших
інфраструктурних елементів ринку сільськогосподарської продукції з урахуванням вітчизняних економічних реалій та зарубіжного досвіду, що обумовило вибір напряму даного дослідження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними завданнями проведеного дослідження виступили:
— розкриття сутності та складу інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції в Україні;
— характеристика і визначення ролі основних складових ринкової інфраструктури в аграрному секторі;
— аналіз ключових стримуючих чинників
інфраструктурного забезпечення збуту продукції сільського господарства і напрямів вирішення нагальних проблем.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Продукція сільськогосподарського виробництва має свою специфіку, що вимагають використання особливих умов реалізації сировини, готового продукту, організовану взаємодію
з усіма учасниками збутового процесу. У аграріїв об'єктивно виникає необхідність скористатись послугами та працею спеціалізованих
комерційних структур, що дає змогу зосередити зусилля лише на основній діяльності, вивільнитись від невластивих функцій або від функцій,
для виконання яких їм бракує досвіду. В Україні
необхідно розвивати інфраструктуру ринку
сільськогосподарської продукції, покликану
забезпечити прозору стабільну взаємодію всіх
ринкових суб'єктів, вільне просування продукції, упереджувати цінові ризики та виявляти
реальні ціни, що сприятиме збільшенню доходів
сільськогосподарських підприємств [1].
Інфраструктура складається з галузей, які
надають суб'єктам господарської діяльності
матеріальні й нематеріальні послуги, забезпечують їх ефективне функціонування в ринкових умовах.
Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції — це сукупність галузей, що обслуговують ринок і забезпечують безперервність його функціонування, створюючи умови
нормального просування продукції від виробника до споживача й у такий спосіб формування
ринкових відносин на усіх стадіях виробництва,
розподілу, обміну та споживання [2].

Призначення ринкової інфраструктури полягає у створенні належних умов для ефективного функціонування продовольчого ринку,
забезпеченні стабільної та прибуткової роботи аграрних підприємств внаслідок зниження
підприємницького ризику і вивільнення безпосередніх виробників сільськогосподарської
продукції від невластивих їм функцій. Саме
інфраструктура, вдосконалюючи взаємовідносини і взаємозв'язки, створює умови для переходу підприємств та агропромислового комплексу в цілому на якісно вищий організаційний
рівень розвитку.
Усю ринкову інфраструктуру, відповідно до
взаємодії її елементів із господарюючими
структурами на шляху просування товару від
виробника до споживача, доцільно поділити на
три підсистеми:
— кредитно-фінансову;
— інформаційно-організаційну;
— регулювальну.
До кредитно-фінансової підсистеми належать ті елементи інфраструктури, що обслуговують сферу нематеріальних послуг. Це комерційні банки, страхові, лізингові організації
та факторингові компанії.
До інформаційно-організаційної підсистеми належать ті, які забезпечують просування
товару на ринку. Це торговельні доми та палати, біржі, гуртово-роздрібні організації, аукціони, виставки, брокерські контори, маркетингові, консалтингові, юридичні й аудиторські
компанії, підприємства оперативного зв'язку,
рекламні агенції тощо.
До регулювальної підсистеми відносять
владні структури, податкові, митні та інші державні органи, асоціації підприємців, громадські
організації [5].
Елементи інфраструктури в створенні умов
просування сільськогосподарської продукції
до споживача, забезпечення розвитку й ефективного функціонування ринку набувають
особливого значення. Адже, незважаючи на
позитивні зрушення, які останнім часом відбулися на ринку сільськогосподарської продукції, пов'язані з приватизацією заготівельних
і переробних підприємств, а також підприємств
торгівлі, формування ефективної пропозиції на
ньому, особливо продукції галузі рослинництва, гальмується незадовільним функціонуванням каналів її розповсюдження. Наявна частина інфраструктури потребує не лише структурного вдосконалення, а й зміни форми діяльності у прискоренні реалізації сільськогосподарської продукції та скороченні втрат і затрат.
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На інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції покладаються важливі
функції: опосередкувати взаємини ринкових
суб'єктів, забезпечити безперебійність господарських зв'язків і руху продукції та фінансових ресурсів, а також регулювання їх потоків,
здійснення фінансового і правового контролю.
Інфраструктура акумулює інформацію, яка
надходить від постачальників, партнерів, конкурентів, споживачів, і передає її виробникам,
пов'язуючи виробництво, посередництво і споживання в єдиний комплекс.
Чинне законодавство країни, яке нормативно забезпечує функціонування ринкових відносин, з одного боку, регламентує поведінку господарюючих суб'єктів, а також діяльність
інституційних елементів інфраструктури. З
іншого боку, повідомлення про внутрішні процеси в глибинах інфраструктури є джерелом
інформації зворотного зв'язку між нею й економічною системою, що й забезпечує її функціонування.
З урахуванням призначення і складу інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції на неї покладено наступні функції:
— правове, інформаційне і фінансове забезпечення;
— мобілізація ресурсів підприємств та
підвищення їх оборотності;
— гармонізація взаємодії учасників ринку;
— підвищення оперативності й ефективності діяльності ринкових суб'єктів;
— підтримка і стимулювання конкуренції;
— сприяння впровадженню прогресивних
методів і форм реалізації продукції;
— розвиток міжнародного обміну і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.
Реалізація визначеної кількості певного
виду і високої якості сільськогосподарської
продукції, упорядкування цін, створення прозорої системи реалізації сільськогосподарської
продукції, правовий і економічний захист виробників можливі з використанням різних елементів ринкової інфраструктури. Її складовими є товарні біржі, гуртові ринки, торгові доми,
маркетингові обслуговуючі кооперативи, заготівельні пункти, транспортні організації.
Біржа — це місце, де оперативно укладаються угоди для партнерів купівлі-продажу
товарів. Вона є організаційною формою ринку,
на якому відбувається вільна торгівля, кулівляпродаж цінних паперів, валюти та масових товарів, що реалізують за стандартами або зразками. Особливу роль у розвитку ринкових
відносин і забезпечення вільного та прозорого

просування сільськогосподарської продукції
від товаровиробника до споживача відіграють
товарні біржі. Вони діють на основі самоокупності з метою надання посередницьких послуг
із укладенням торгових угод, упорядкування
торгівлі товарами, регулювання торгових операцій і розв'язання торгових спорів, збирання
і публікації відомостей про стан виробництва
й інших факторів, які впливають на ціни. Це
комерційне підприємство, що організовує ринок однорідних товарів (зерно, цукор) може
бути публічним або приватним.
Товарна біржа характеризується такими
рисами:
— здійснення купівлі та продажу не товарів
як таких, а контрактів на їх поставку;
— продаж контрактів лише на стандартизовані види товарів, тобто такі, що можуть бути
продані великими партіями за зразками або
технічним описом;
— регулярність торгів, яка дає змогу зосередити на біржі велику кількість покупців та
продавців і виявити ринкові ціни;
— вільна купівля і продаж контрактів та дія,
ринкових цін, що формуються під впливом
реального співвідношення попиту та пропозиції;
— здійснення торгів за єдиними біржовими
правилами;
— активна й безпосередня участь у торгах
біржових посередників;
— наявність типізації, контрактів і мінімальних поставок, що спрощує ведення торгів.
Як засвідчує світова практика, біржі є простою і класичною структурою узгодження
відповідності попиту та пропозиції, репрезентативних ринкових цін, навколо котрих відбувається узгодженість взаємозв'язків і дій між
виробниками та споживачами.
Важливу роль у просуванні сільськогосподарської продукції відіграють гуртові ринки.
Гуртовий ринок — це місце, де формуються
великі партії сільськогосподарської продукції
для перепродажу її іншим підприємствам. Система гуртових ринків має опиратись на розвинену мережу інфраструктури аграрного ринку в сільській місцевості, де виробляють продовольство і формують первинні ланки його
заготівлі, збуту та просування до регіональних
і національних ринків. Вона має стати основою
запровадження засад вільного і прозорого
ціноутворення з обов'язковим застосуванням
ринкових механізмів державного регулювання.
Аукціони — форма продажу у визначений
час і у конкретному місці товарів, попередньо
виставлених для ознайомлення. Зазвичай ці
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товари користуються підвищеним попитом, і
продавець несе обмежену відповідальність за
їх якість. Для сільськогосподарських товаровиробників аукціони використовуються здебільшого для продажу реальних товарів — сортового насіння, племінної худоби, птиці.
Важливим елементом у просуванні сільськогосподарської продукції на біржовому ринку могли б стати агроторгові доми, котрі б забезпечили основний потік її продажу.
Агроторговий дім — це комерційна структура, що займається закупівлею товарів у виробників переважно своєї країни і перепродажем їх переробним підприємствам, посередницьким структурам. Вони можуть здійснювати торгівлю сільськогосподарською та промисловою продукцією, зокрема реалізують насіння, добрива, засоби захисту рослин і под.
Основною перевагою агроторгових домів є
те, що їх діяльність зосереджена в окремому
регіоні, який має особливості розвитку і характерний спеціалізацією підприємств на виробництві певних видів продукції. За таких умов
вони здатні координувати дії товаровиробників,
накопичувати та реалізовувати сільськогосподарську сировину через систему товарних бірж.
У ринкових умовах з високою конкуренцією
та низьким рівнем розвитку інфраструктури
сільськогосподарських товаровиробників розвиваються кооперативні відносини у сфері реалізації продукції. Створення заготівельнозбутових кооперативів дає їм можливість ретельно відстежувати рух своєї продукції від
виробництва до реалізації, контролювати ситуацію на ринку, уникати впливу посередницьких
комерційних структур. Функціонування кооперативу, створеного самими товаровиробниками, на практиці є продовженням їх виробничої
діяльності з забезпеченням вигідних умов реалізації продукції.
Проведені дослідження дозволили сформувати перелік причин, які стримують розвиток
ринків сільськогосподарських товарів, а відтак
і продовольчих товарів. На поточному етапі у
агросекторі найбільш проблемним є застаріла
інфраструктура та недосконала логістика товаропотоків [3]. Як на національному, так на
регіональних рівнях спостерігаються невисокі
темпи розвитку ринкової інфраструктури. Найбільшою є потреба у послугах, котрі надають
банки, комерційні посередники, страхові компанії. Проте вони неспроможні повністю задовольнити інтереси суб'єктів сільськогосподарського ринку, а рівень розвитку інших елементів інфраструктури не здатний у повній мірі
задовольнити збутові потреби виробників.

На сучасному етапі через біржову систему
в Україні здійснюється мізерна частина угод з
реалізації сільськогосподарської продукції.
Основною причиною недостатньої зацікавленості біржовою торгівлею сільськогосподарських товаровиробників є їх труднощі в зберіганні готової продукції та надання переваг фактору термінового одержання готівкових грошей.
Агроторговим домам легше здійснювати
товарно-грошові розрахунки, беручи до уваги
інтереси товаровиробників і споживачів сільськогосподарської продукції. Однак ефективність функціонування агроторгових домів
через недосконалість нормативно-правової
бази та невідпрацьованість економічного механізму їх діяльності призводить до недовіри товаровиробників до цієї структури і небажання
реалізувати їм свою продукцію.
У процесі формування елементів інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції велике значення має поєднання ринкового механізму з державним регулюванням.
Воно може здійснюватися економічними, інформаційно-орієнтувальними, законодавчими
й адміністративними методами [4]. На жаль,
варто констатувати той факт, що вітчизняна
державна політика в напрямі розвитку інфраструктури сільськогосподарського ринку не
відзначається системністю і послідовністю.
У країнах з розвиненою економікою гуртові
ринки, біржі, торгові доми виступають дієвими
і авторитетними учасниками ринкових відносин. Збут сільськогосподарської продукції в
Україні здійснюється переважно через торгових посередників (трейдерів) або ж переробним
підприємствам. Монополізація ринків закупівлі
сільськогосподарської сировини і переробної
промисловості призвела до того, що досить часто продукція закуповується за цінами, нижчими за собівартість. Кошти від переробних
підприємств та торгівельних організацій надходять до виробників із запізненням. Зростає заборгованість сільськогосподарських підприємств постачальникам. Посилюються тенденції
відмови від послуг інших організацій та від покупки багатьох видів продукції для забезпечення поточних потреб. Власна грошова виручка
не відшкодовує витрат на придбання пального,
запасних частин, інших видів матеріальних затрат.
Одним з основних завдань державної політики на сьогодні є налагодження виробничоекономічних зв'язків між сільським господарством та галузями, що здійснюють переробку
сільськогосподарської сировини, службами
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виробничо-технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення, торговими
підприємствами. Розвиток інфраструктури
дозволить розширити межі каналів розподілу
продукції, збільшить варіативність збуту, сприятиме підвищенню конкуренції за можливість
придбання сільськогосподарської продукції.
Становлення ринку сільськогосподарської
продукції та його ефективне функціонування
зумовлює необхідність організації управління
ринковою інфраструктурою в контексті виробничої потреби, комплектності та цілісності
організації самого ринкового середовища.
Особливо важливою є потреба у створенні низки спеціалізованих страхових, банківських
структур, агенцій з нерухомості й оцінки ризиків, агробірж, торгових домів, аукціонів, виставок, інформаційних і консалтингових компаній тощо. Інвестиційна підтримка інфраструктури дозволяє впровадити сучасні технології сприятиме зберіганню та накопиченню
оптових партій надлишкової сільгосппродукції, що дасть змогу спрямовувати її потоки
на експорт, і таким чином отримувати додаткові доходи, а також відмовитись від негативної практики стримування зростання обсягів
виробництва сільгосппродукції з метою утримання її оптимальної внутрішньої ціни. Такий
підхід до розвитку інфраструктури на загальнодержавному рівні беззаперечний і зумовлений масштабністю розвитку ринку сільськогосподарської продукції.
ВИСНОВКИ

Узагальнення результатів проведених досліджень дає підстави стверджувати те, що
інфраструктура ринку сільськогосподарської
продукції відіграє важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування системи товароруху держави. Організаційними елементами
інфраструктури виступають кредитно-фінансова, інформаційно-організаційна, регулювальна підсистеми. В перспективі товарні біржі,
гуртові ринки, торгові доми, маркетингові обслуговуючі кооперативи, заготівельні пункти,
транспортні організації мають стати активними суб'єктами процесу взаємовигідного переміщення товару від виробника до споживача.
Ключовими стримуючими чинниками в розвитку інфраструктури вітчизняного ринку
сільськогосподарської продукції виступають
непослідовність державної політики в цій
сфері, монополізація ринку посередницькими
структурами і переробними підприємствами,
ринкова інертність та недовіра до новостворених структур з боку виробників.

Формування ефективної інфраструктури
ринку є комплексним процесом, що передбачає
використання світового досвіду, врегулювання
нормативної бази, стимулювання інвестиційних потоків, узгодження інтересів всіх учасників ринкових відносин, підвищення ділової
мобільності виробників сільськогосподарської
продукції.
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MARKET OF PRODUCTS OF STOCK-RAISING IN UKRAINE: THE MODERN STATE
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Досліджено сучасний стан ринку продукції тваринництва в Україні. Визначено фактори, які впливають на формування попиту та пропозиції. Розглянуто структуру виробництва м'яса в господарствах усіх категорій. Проаналізовано
динаміку виробництва м'яса різних видів, молока та яєць за 2005—2013 роки. Розглянуто наявність поголів'я худоби та
птиці в Україні, проаналізовано їх продуктивність. Визначено структуру виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств. Визначено провідні області України у виробництві м'яса, молока та яєць. Наведено обсяги виробництва і споживання основних видів продукції тваринництва в розрахунку на душу населення. Розглянуто обсяги експорту та імпорту основної тваринницької продукції, встановлено основні країни-імпортери та країни-експортери в
2013 році. Визначено основні тенденції, проблеми розвитку ринку продукції тваринництва та галузі, зазначено напрямки вирішення даних проблем, які сприятимуть економічному зростанню.
A modern market of products of stock-raising condition is investigational in Ukraine. Factors that influence on forming
of demand and supply are certain. The pattern of production of meat is considered in the economies of all categories. The
dynamics of production of meat of different kinds, milk and eggs is analysed for 2005—2013. The presence of population of
cattle and bird is considered in Ukraine, their productivity is analysed. The pattern of production of goods of stock-raising
is certain after the categories of economies. The leading areas of Ukraine are certain in the production of meat, milk and
eggs. Production and consumption of basic types of products of stock-raising volumes are driven to the calculation per
capita. The volumes of export and import of basic stock-raising products are considered, it is set basic countries-importers
and countries-exporters in 2013. Basic tendencies, problems of market of products of stock-raising and industry development,
are certain, directions are marked decisions of these problems, that will assist the economy growing.

Ключові слова: ринок продукції тваринництва, галузь тваринництва, підприємства, господарства населення.
Key words: market of products of stock-raising, industry of stock-raising, enterprises, economies
of population.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ринок продукції тваринництва — один із
перспективних вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції. Його функціонування
справляє вагомий вплив на економічний потенціал АПК України, рівень продовольчої безпеки держави; також забезпечує населення незамінними продуктами харчування — м'ясом,
молоком, яйцями та ін. продукцією, а переробну промисловість — сировиною.
Посилення конкуренції, необхідність
збільшення пропозиції продукції тваринництва, покращення якості продукції, підвищення рівня споживання населенням, забезпечення конкурентоспроможності продукції та
підприємств-виробників на ринку, підвищення рентабельності виробництва тваринницької

продукції зумовлюють об'єктивну необхідність проведення комплексних досліджень,
спрямованих на вивчення питань особливостей функціонування та формування ринку
продукції тваринництва. В результаті таких
досліджень підприємства зможуть отримати
інформацію про сучасний стан, проблеми та
тенденції розвитку ринку, динаміку, структуру попиту та пропозиції, потреби і побажання споживачів. Це, в кінцевому рахунку, підвищить рівень ринкової орієнтованості підприємств-виробників продукції тваринництва в
Україні, збільшить їх спрямованість на задоволення реальних потреб ринку, допоможе
приймати обгрунтовані управлінські рішення
щодо ефективного функціонування суб'єктів
ринку та подальшого їх розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти розвитку галузі тваринництва в Україні, проблеми
функціонування ринку продукції тваринництва досліджували вчені-економісти: В.Г.
Андрійчук, П.С. Березівський,
А.Д. Діброва, М.М. Ільчук, П.Т.
Саблук, О.М. Шпичак, О.В. Рис. 1. Структура виробництва м'яса в господарствах усіх
категорій у 2012—2013 роках
Шкільов та інші. Проте систеДжерело: розраховано та побудовано авторами за даними джерела [2].
ма формування та розвиток
ринку продукції тваринництва досі не налагодПопит на ринку продукції тваринництва
жені в повній мірі, в зв'язку з чим дані питання формується під впливом демографічних, екозалишаються актуальними та досить важливи- номічних, поведінкових та вартісних чинників,
ми на даний час, потребують подальшого дос- тобто він залежить від кількості населення,
лідження та науково-практичних розробок.
розподілу його доходів, платоспроможності,
якості і вартості продукції, товарного асортиМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
менту, смаків і вподобань споживачів, експорПроаналізувати сучасний стан ринку про- ту тощо. Пропозиція залежить від природних
дукції тваринництва в Україні, виявити особ- умов, рівня життя сільського населення, ресурливості та проблеми функціонування, визначи- сного потенціалу, імпорту, організаційно-екоти можливості та перспективні напрями роз- номічних (розвитку інфраструктури ринку,
витку.
форми організації виробництва, грошової та
кредитно-податкової політики), технологічних
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під ринком продукції тваринництва слід (догляд за тваринами, годівля, технологія зберозуміти сферу вільного товарного обміну, яка рігання, переробки сировини) чинників, взаєоб'єднує економічно самостійних виробників мовідносин (переробних підприємств і сільпродукції тваринництва (сільськогосподарські ськогосподарських виробників) [1, с. 171].
Ринок продукції тваринництва в Україні
підприємства, фермерські господарства і госпредставлений
таким видами продуктів як м'яподарства населення) та споживачів (переробні
со
різних
видів
(яловичина і телятина, свинипідприємства, що закуповують м'ясо, молоко,
на,
м'ясо
птиці,
баранина
та козлятина, кролявовну, яйця як сировину, а також населення,
тина
та
конина),
молоко,
яйця
та мед. Структуяке виступає кінцевим споживачем), крім того
ра
виробництва
м'яса
за
видами
зображена на
сам процес обміну, тобто сферу транспортурисунку
1.
вання, зберігання, торгівлі, сервісу та ін. [1, с.
М'ясо використовують для безпосередньо171].
го
споживання,
а також для виготовлення наСпецифіка ринку продукції тваринництва
півфабрикатів,
ковбас,
консервів тощо. Втопов'язана з великою кількістю ринкових суринні
продукти
м'ясопереробки
(кров, жир,
б'єктів на первинному ринку (сільськогоспосубпродукти,
шкіра)
використовують
в хардарські підприємства, фермерські господарства,
човій
та
легкій
промисловості.
Заготівлею
м'ясособисті селянські господарства), необхідністю
них
ресурсів
та
їх
переробкою
займаються
стабільного ринку збуту продукції та гарантованого надходження сировини на переробні спеціалізовані підприємства — м'ясокомбінапідприємства протягом року і, відповідно, без- ти. М'ясопереробні підприємства розміщують
перебійного забезпечення населення продукта- безпосередньо на територіях інтенсивного розми харчування. Функціонування ринку про- витку тваринництва, у великих містах, обласдукції тваринництва передбачає наявність таких них центрах [3, c. 216].
Динаміка виробництва м'яса в господарструктурних елементів, як об'єкти (м'ясо різних
ствах
всіх категорій в Україні зображена на
видів, молоко, вовна, яйця та мед) і суб'єкти ринрисунку
2.
ку, тобто сукупний попит населення та сукупна
Отже,
виробництво м'яса всіх видів в Укпропозиція, яка виражається за допомогою
юридичних і фізичних виробників різних видів раїні в загальному з кожним роком стабільно
продукції тваринництва [1, с. 171].
зростає. Щодо яловичини та телятини, то спо-

39
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2014

Рис. 2. Динаміка виробництва м'яса в господарствах України усіх категорій
за 2005—2013 роки

Джерело: [2].

стерігається негативна тенденція — стабільне
зниження виробництва продукції. Так, обсяги
виробництва яловичини і телятини в 2013 р. порівняно з 2005 р. зменшилися на 23,9%, а порівняно з 2012 р. — збільшилися на 10,1%. Зменшення виробництва яловичини і телятини можна пояснити нерентабельністю виробництва
даної продукції, низькими цінами на неї при
закупівлі у виробників, незабезпеченістю господарств кормами в необхідних обсягах тощо.
Виробництво м'яса птиці, навпаки, характеризується позитивною тенденцією — за 2005—
2013 рр. обсяги виробництва зросли у 2,4 рази.
Стабільне зростання виробництва м'яса птиці
можна пояснити значним зростанням попиту
населення на даний вид продукції в зв'язку із
невисокими цінами на продовольчому ринку
порівняно з іншими видами м'яса. Обсяги виробництва свинини в Україні також зростають:
порівняно з 2005 р. у 2013 р. вони зросли на
51,6%, порівняно з 2012 роком — на 6,8 відсотки. З таблиці також можна побачити, що в Україні у 2013 р. порівняно з 2005 р. на 50,4% зросло виробництво яєць і зменшилося виробництво молока — на 16,2 %, порівняно з 2012 р. зросли обсяги виробництва молока лише на 1 % та
яєць — лише на 2,6%.
Молоко відноситься до надзвичайно поширеного продукту харчування. Переробка молоТаблиця 1. Динаміка обсягів виробництва
молока та яєць в Україні у 2005—2013 роках

Джерело: розрахунки авторів за даними джерела [3].

ка здійснюється на молококомбінатах, спеціальних заводах і фермерських і особистих селянських господарствах, в окремих маслоробних, сироварних цехах [3, c. 213]. Обсяги виробництва молока, яєць у господарствах усіх категорій України за 2005—2013 роки наведена в
таблиці 1.
В Україні у 2013 р. порівняно з 2005 р. на
50,4% зросло виробництво яєць і зменшилося
виробництво молока — на 16,2%, порівняно з
2012 р. зросли обсяги виробництва молока лише
на 1% та яєць — лише на 2,6%. В цілому виробництво молока до 2012 р. характеризується негативною тенденцією — зниження, з 2012 р.
почалося деяке зростання виробництва молока в Україні. Зниження рівня виробництва молока негативно впливає на роботу підприємств
молочної промисловості та на забезпечення населення України молочними продуктами харчування.
Як показують дослідження, птахівництво і
свинарство з урахуванням специфіки виробництва є більш-менш привабливими для інвестицій, оскільки за досить короткий час можна
не лише повернути вкладені заощадження, а й
одержати прибутки, проте скотарством займатися досить складно. Експерти і навіть самі виробники відносять цю галузь до так званих
"довгих грошей", оскільки на те, щоб отримати
повноцінну корову необхідно витратити значку кількість фінансових ресурсів і багато часу
(6—7 років), що є досить ризикованим у нашій
державі [4]. Так, у 2013 р. поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на 30,4% порівняно з
2005 р. та на 2,4% порівняно з 2012 р., поголів'я
корів зменшилося на 31% порівняно з 2005 роком та на 1,8% порівняно з 2012 р., що свідчить
про занепад скотарства в Україні. На відміну
від ВРХ, у 2013 р. поголів'я свиней, навпаки,
збільшилося порівняно з 2005 р. та 2012 р. на
12,3% та на 4,6% відповідно. Щодо поголів'я
птиці, то також спостерігаються досить пози-
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Рис. 3. Структура виробництва основних видів продукції тваринництва в Україні у 2013 році
Джерело: розраховано та побудовано авторами за даними джерела [2].

тивні тенденції. Так, у 2013 р. порівняно з 2005
р. поголів'я птиці збільшилося на 42,2% та на
7,6% порівняно з 2012 роком. У цілому у 2013
році спостерігається значне зменшення поголів'я великої рогатої худоби (в т.ч. корів) та
збільшення поголів'я свиней і птиці, що свідчить
про розвиток напрямів свинарства та птахівництва в Україні [2].
За 2005—2013 рр. значно змінилися продуктивність корів (надій молока від однієї корови) та курей-несучок (середня річна несучість) в позитивну сторону. Надій молока від
однієї корови в 2013 р. зріс на 27,5% порівняно з 2005 р. та на 1,9% порівняно з 2012 роком.
У сільськогосподарських підприємствах за
2005—2013 роки середньорічний надій молока від однієї корови зріс на 63,5% та на 3,2%
порівняно з 2012 роком. В господарствах населення у 2013 році продуктивність корів зросла на 19,2% порівняно з 2005 роком та 1,6%
порівняно з 2012 роком. Отже, проведений
аналіз динаміки продуктивності худоби та
птиці в Україні свідчить про більш позитивний
розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, ніж господарствах
населення. Середня річна несучість курей-несучок у 2013 році зросла на 5,5% порівняно з
2005 роком та зменшилася на 1,4% порівняно
з 2012 роком, що свідчить про початок негативних тенденцій [2].
Дослідження показують, що рівень продуктивності худоби та птиці, в першу чергу, залежать від стану, раціону годівлі та утримання. Спроба пошуку шляхів нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва без
докорінного поліпшення кормової бази приречена на невдачу [1, с. 170]. В даному напрямку за останні роки в господарствах спостерігаються позитивні зрушення — частка концентрованих кормів в загальному раціоні годівлі
худоби та птиці з кожним роком дещо зростає.
Питома вага сільськогосподарських підприємств та господарств населення у загальному

виробництві основних видів сільськогосподарської продукції у 2013 році зображено на
рисунку 3.
Отже, основним виробником продукції тваринництва в Україні є господарства населення.
Крім м'яса птиці та яєць, вони забезпечують
ринок всіма іншими видами продукції тваринництва. Така ситуація свідчить про занепад
сільськогосподарських підприємств та розвиток дрібнотоварного виробництва, що в результаті негативно впливає на якість сировини та
кінцевої продукції тваринництва, обсяги виробництва, ціноутворення, рентабельність виробництва тощо.
Зазначимо, що розвиток скотарства, свинарства та птахівництва на території окремих
областей України неоднозначний та залежить
як від загального стану сільського господарства, рослинництва, так і від конкретних природно-кліматичних, економічних та організаційно-правових факторів [3, c. 211]. Зокрема у
2013 р. в Україні найпотужнішими виробниками м'яса були Черкаська (13,3% в загальному
виробництві), Київська (10,1%) та Дніпропетровська (9,5%) області. Найбільшими виробниками молока у 2013 р. були — Вінницька (7,5%),
Полтавська (6,8%) та Львівська (5,4%) області.
До основних виробників яєць відноситься Київська (13%), Донецька (9,9%) та Хмельницька
(9,2%) області [2].
Обсяги виробництва і споживання основних
видів продукції тваринництва в розрахунку на
душу населення наведено в таблиці 2.
У 2012 р. порівняно з 2011 р. обсяги виробництва і споживання основних видів продукції
тваринництва (крім яловичини і телятини) в
розрахунку на душу населення дещо зросли.
Зокрема виробництво м'яса зросло на 3,4%,
молока — на 2,9%, яєць — на 2,4 відсотки. Споживання м'яса у 2012 р. порівняно з 2011 р. в
цілому зросло на 6,3%, свинини — на 13,4%, м'яса птиці — на 5,8%, молока — на 4,9%, а м'яса
птиці та яєць, навпаки, зменшилося на 6,6% та
1% відповідно. Проте незважаючи на певне зро-
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Таблиця 2. Виробництво та споживання основних видів продукції тваринництва у 2005,
2011—2013 роках (кг в рік на душу населення)

Джерело: [2, 5].

стання, вони все одно ще не досягають раціональної норми споживання даної продукції,
окрім яєць. Це пояснюється недостатнім виробництвом продукції, значним зростанням рівня
цін на дану продукцію на продовольчому ринку, зниженням доходів та рівня платоспроможності населення.
Слід зазначити, що незважаючи на деяке
підвищення закупівельних цін, виробництво
продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України залишається збитковим або низько прибутковим. Крім того, на
ринку продукції тваринництва спостерігається
значний диспаритет цін, внаслідок якого
сільськогосподарські підприємства не отримують достатньо фінансових ресурсів на забезпечення розвитку галузі.
Обсяги експорту та імпорту основних видів
продукції у 2012 р. зображено на рисунку 4.
Основними країнами-імпортерами, вітчизняної продукції тваринництва є Російська Федерація, країни СНД, країни ЄС та Азії, США
та Африканські країни. Основний обсяг імпорту в Україну забезпечують: РФ, США, Бразилія, Німеччина, Польща та ін. Зокрема, в 2013
р. основними постачальниками яловичини та
телятини вважаються США, Австрія, Бразилія

та Австралія; свинини — Бразилія, Німеччина
та США; м'яса птиці — Німеччина та США;
молочних продуктів — Польща, Росія, США,
Нова Зеландія, Франція, Чехословаччина та
Білорусія [6].
У загальному, за останні роки на ринку
продукції України спостерігаються певні позитивні зрушення, проте існує ще чимало питань і проблем, які вимагають вирішення. До
основних із них можна віднести низьку якість
продукції тваринництва, невиважену цінову
політику, низький рівень споживання продукції тваринництва населенням України, посилення конкуренції з боку іноземних виробників м'яса, м'ясопродуктів, молочної продукції та ін. Однією із основних проблем
ефективного функціонування та розвитку
ринку продукції тваринництва в нашій країні
є незадовільний стан самої галузі тваринництва. До негативних тенденцій галузі слід
віднести зменшення поголів'я корів, незадовільний стан кормової бази, нерозвиненість
сільськогосподарських підприємств, досить
висока питома вага господарств населення у
загальному виробництві продукції, а також
відсутність сприятливих умов для інвестицій,
державної підтримки та ін., що в загальному

Рис. 4. Експорт-імпорт основних видів продукції тваринництва у 2012 р.

Джерело: [5].
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негативно позначається на попиті та пропозиції продукції тваринництва.
Вирішення більшості зазначених проблем
потребують чималих фінансових ресурсів у
першу чергу. Тому в Україні необхідний ефективний механізм державної підтримки — через бюджетні дотації виробникам продукції
тваринництва за виробництво та реалізацію
продукції тваринництва належної якості; надання виробникам продукції тваринництва
кредитів з низькою відсотковою ставкою (3—
5%) або часткова компенсація відсоткових
ставок за рахунок державних коштів. Іншим
заходом має бути налагодження державної
системи контролю і нагляду за якістю продукції тваринництва, впровадження міжнародних стандартів якості, дотримання існуючих стандартів; контроль за якістю імпортованої продукції. Сприяти вирішенню проблем
буде і належний держаний контроль та регулювання цін як на ринку продукції тваринництва, так і на ринку засобів для виробництва
даної продукції. Також важливе значення для
вирішення окреслених проблем мають створення інтегрованих агропромислових об'єднань — "виробник продукції тваринництва
↔ переробне підприємство ↔ …"; створення
агромаркетингових центрів — "виробники
продукції тваринництва ↔ переробні підприємства ↔ гуртова торгівля ↔ роздрібна торгівля ↔ …".
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, ринок продукції тваринництва в Україні можна охарактеризувати як значними позитивними, так і негативними тенденціями. Незважаючи на певну недосконалість і
неналагодженість системи функціонування,
ринок має значний потенціал для економічного зростання. Розробка стратегічної програми,
покращення інвестиційних умов, використання концепції та інструментів агромаркетингу,
виважені кроки всіх суб'єктів даного ринку, в
т.ч. і держави, сприятимуть ефективному та
інтенсивному розвитку ринку продукції тваринництва в Україні.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE USE OF WATERLOGGED AND DRAINED LANDS
Розглянуто теоретико-методологічні засади відбору перезволожених та осушених, але невикористовуваних земель чи таких, використання яких недостатньо ефективне, на основі їх порівняльної еколого-економічної оцінки.
Theoretical and methodological basis screening waterlogged and drained, but unused land or those whose use is not
effective, based on their comparative ecological and economic rating.
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ВСТУП

Вирішення проблеми економічної оцінки
осушених земель необхідне для наукових досліджень, проектних розробок та управлінських рішень (від поточних до прогнозних), спрямованих на досягнення їх раціонального використання в складі територіальних систем природокористування. Попереднє і найбільш загальне уявлення про значущість зазначеної
мети дає широке поширення осушення по території багатьох областей України, значні в
цілому площі осушених земель, а також їх
відмінності та ресурсно-функціональний потенціал. Однак різноманітність осушених земель (від сільськогосподарських осушувальних
систем до об'єктів торфодобування) зумовлює
труднощі їх загальної оцінки і порівняння.
Розробці еколого-економічної оцінки окремих ресурсів і функцій перезволожених та осушених земель присвячена низка робіт [1, 3, 4, 5,
7].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз досліджень і публікацій свідчить, що
еколого-економічній оцінці перезволожених і
осушених земель приділяли увагу І.Я. Антоненко, С.Н. Бобылев, Т.А. Велесик, О.М. Гарнага,
Н.Е. Ковшун, Л.Ф. Кожушко, А.Г. Мартин,
В.П. Мартьянов, В.І. Павлов, Л.Я. Новаковський, М.М. Федоров, М.А. Хвесик та ін. Однак
методика еколого-економічної оцінки як заболочених, так і осушених земель у цілому за
різними фізико-географічними зонами розроблена недостатньо.

МЕТА СТАТТІ

Тому мета статті — обгрунтування цілісної
системи оцінки перезволожених та осушених
територій.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінкою по одному окремому показнику
об'єкт осушення характеризується однобічно,
тільки цілісна система оцінки осушеної території, що базується на врахуванні всіх можливих показників, дає узагальнену оцінку різноманітності її функцій.
Тому узагальненою оцінкою може наближено бути оцінка, при якій всі показники зводяться до вартісних. Найближче до неї — оцінка використання осушених земель на еколого-економічних засадах. Але й при цьому не враховуються всі особливості осушених земель, що роблять
їх унікальними, наприклад, у випадках знаходження в безпосередній близькості до особливо
охоронних територій, в тому числі природнозаповідних, тобто у випадку їх впливу на такі території, якого теоретично не повинно бути [8].
Через те, що критерій економічної оцінки
природних ресурсів — ефективність їх використання, а присвоєння унікальним природним
ділянкам земної поверхні статусу особливо
охоронних здійснюється не за їх економічною
оцінкою в силу відсутності альтернативи їм як
унікальним природним об'єктам, роблячи абсолютно необхідним їх збереження та усуваючи
тим самим методичну основу їх економічної
оцінки як природного ресурсу. Саме це і має
враховуватися при подальшому використанні
осушених земель, що впливають на прилеглі
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території, які відносяться до природно-заповідних. У даному випадку необхідно застосовувати еколого-економічну оцінку використання таких осушених земель, при якій має враховуватися не тільки ефективність їх використання як ресурсу, а і їх вплив на прилеглі території,
який вимірюється в натуральних показниках
(зниженні рівня грунтових вод, зміні різноманітності та структури флори і фауни і т. д.), що
має мінімізуватися аж до повної відсутності.
Така оцінка осушених земель необхідна і
повинна стати обов'язковою практикою.
Відсутність за часів планової економіки економічної оцінки об'єктів природного походження в непорушеному стані мотивувалося тим, що
вони є результатом природної еволюції, а не продуктом суспільної праці, тому не представляли
вартості як еквівалент цієї праці. Разом з тим ще
тоді висловлювалися сумніви в обгрунтованості
безкоштовного використання природних ресурсів.
За ознакою можливості економічної оцінки
об'єкти осушення повинні розглядатися в аспекті не тільки свого генезису, а й трудової
діяльності, обумовленої їх техногенним порушенням і перетворенням, а також його екологічними наслідками, тобто в якості об'єктів природокористування. Під цим кутом зору конкретні форми природокористування на осушених
землях можуть бути представлені двома узагальненими напрямами: по-перше, використанням осушених земель для сільськогосподарського виробництва і, по-друге, використанням
осушених земель як природних факторів життєдіяльності через те, що велика частина осушених земель вже значний час не використовується в сільськогосподарському чи іншому виробництві, а на частині навіть відбувається відновлення природної рослинності, тобто ренатуралізація. Такі фактори проявляються як екологічні функції зазначених територій.
Використання осушених земель у сільськогосподарському виробництві вимагає трудових
і пов'язаних із ними витрат з метою отримання
обумовленого ними ефекту за прийнятний розрахунковий період. Величина цього ефекту (дисконтований чистий дохід) і буде результатом їх
економічної оцінки. На відміну від цього, невикористання осушених земель у сільськогосподарському виробництві являє собою природний
процес, що протікає безпосередньо без витрат і
без обумовленої ними ефективності.
Вплив осушених земель, не обмежуючись
скороченням потенціалу осушених перезволожених площ, поширюється на прилеглі території, і місцевим природним умовам природокористування нерідко наноситься збиток. Не

виключається і зворотна ситуація, наприклад,
коли осушення перезволожених земель на певних територіях сприяє поліпшенню місцевих
природних умов природокористування. Внаслідок цього в даному випадку, на противагу
попередньому, осушення стає фактором не
зниження, а зростання ефективності природокористування. Таким чином, економічний вираз цінності екологічних функцій перезволожених земель проявляється в зниженні чи зростанні ефективності природокористування.
Одним із поширених методів економічної
оцінки природних об'єктів є метод, що базується на альтернативній основі.
Вихідним моментом у цьому методі є наявність техногенних об'єктів, діяльність яких,
при всіх її особливостях, за своїми цілями і результатами — подібна з природним виконанням
тих чи інших екологічних функцій осушених
земель до осушення чи після припинення використання. Це дозволяє розглядати процеси на
таких об'єктах (наприклад, штучних водосховищах, станціях з очищення води з поверхневих джерел), як техногенні аналоги відповідних
природних процесів (наприклад, водорегулюючий, водоочисний), а економічну оцінку останніх виконувати на альтернативній основі
техніко-економічних показників роботи їх техногенних аналогів. З цією метою необхідно розраховувати чистий дисконтований дохід на
одиницю продуктивності прийнятих техногенних аналогів за розрахунковий період.
Через те, що головна ціль еколого-економічної оцінки як заболочених, так і осушених земель
— повнота обліку їх ресурсно-функціонального
потенціалу, то результат такої, методично правильно виконаної оцінки перезволожених чи осушених земель повинен дорівнювати ефекту об'єктивно можливого використання їх ресурснофункціонального потенціалу за весь період оцінки. Тобто на економічну оцінку перезволожених і осушених земель у цілому повністю поширюється принциповий підхід до оцінки її складових: всіх видів ресурсів і функцій цих земель.
Відхилення від нього ведуть до неадекватного
відображення їх дійсної економічної цінності.
Так, ця цінність може залишатися вимушено заниженою до тих пір, поки не буде продовжена і
доведена до необхідної повноти охоплення ресурсів і функцій. Разом з тим слід мати на увазі,
що в межах кожного з двох розглядуваних станів
земель — природного, перезволоженого і порушеного осушеного — використовувані ресурсні
функції не повністю сумісні між собою і з екологічними функціями. Так, використання ресурсної
функції перезволожених земель неможливе при
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збереженні їх природного стану тому, що
сільськогосподарське виробництво по суті є його
порушенням. Але це порушення в свою чергу навпаки робить її можливою, але має наслідком порушення або повне виключення, наприклад, екологічних функцій. Саме очевидне — неможливість при використанні осушених земель в
сільськогосподарському виробництві їх одночасного використання в інших цілях. Зміна регенерації атмосферного кисню і депонування вуглецю, водорегулюючих параметрів і водоочисних
функцій та ін.
Вплив осушення на економічну оцінку перезволожених земель залежить від його проявів протягом періоду оцінки. Тому було б необгрунтованим
зводити процес їх економічної оцінки тільки до
підсумовування таких оцінок за усіма їх функціями. Прояви неповної сумісності функцій перезволожених земель призводять до відмінностей
річних показників їх економічної оцінки, що вимагає поширити облік чинника часу на оцінку перезволожених і осушених земель в цілому. Прийнятий для економічної оцінки перезволожених і
осушених земель за розрахунковий період чистий
дисконтований дохід визначається підсумовуванням своїх дисконтованих щорічних значень, кожне з яких відноситься до певного їх стану і дорівнює сумі річних оцінок за всіма сумісними функціями перезволожених і осушених земель.
Поряд з обгрунтуванням повноти складу ресурсно-функціонального потенціалу перезволожених і осушених земель, іншим важливим чинником їх економічної оцінки є порівнянність її
показників — за економічними критеріями, по
відповідності цін, тарифів, ставок зарплати в розрахунковому періоді та району оцінки. Неспівмірність вихідних показників веде до спотворень
результатів економічної оцінки функцій перезволожених і осушених земель в цілому і результатів
їх еколого-економічного порівняння.
Оскільки концепція еколого-економічної оцінки перезволожених та осушених земель ще недостаньо розроблена, і досвід її практичного застосування поки що відсутній, методичні аспекти
майбутньої практики еколого-економічної оцінки перезволожених і осушених земель можуть
бути розглянуті в порядку попередніх міркувань.
Об'єктами застосування еколого-економічної оцінки мають бути перезволожені землі,
які пропонуються до осушення, та осушені
землі, доцільність сільськогосподарського чи
іншого використання яких під сумнівом внаслідок низької ефективності, необхідності великих затрат на відновлення чи зміни умов використання через інші причини, в тому числі обмеження, що накладаються внаслідок створен-

ня на прилеглих територіях особливо охоронних територій, еколого-економічна оцінка яких
необхідна для економічних умовах природокористування [2, c. 12—17]. Всі ці причини за метою можна віднести або до досліджень та розробок з метою вивчення та використання перезволожених земель, або вони викликані платністю природокористування. За охопленням
перезволожених та осушених земель екологоекономічною оцінкою її необхідно розглядати
в об'єктному та регіональному аспектах.
Наприклад, порівняльна еколого-економічна оцінка варіантів використання окремих перезволожених чи осушених земель, зокрема
збереження перезволожених земель у непорушеному стані, їх заповідання, осушення з метою залучення в сільськогосподарське виробництво або для промислового видобування торфу з подальшою рекультивацією відпрацьованих площ. Відповідно в першому і другому випадках передбачається еколого-економічна
оцінка перезволожених земель у природному
стані, а в інших — земель, стан яких змінюється в межах розрахункового періоду. В останньому випадку показники економічної оцінки
можуть бути прийняті за існуючими в даній зоні
проектами освоєння перезволожених земель.
При збереження перезволожених земель у
природному стані критерієм максимальної
ефективності, що регламентує їх участь в раціональному природокористуванні, є необхідна їх загальна площа, що повинна бути в природному стані для забезпечення екологічних
умов місцевості.
Підтримка екологічних умов на мінімально
необхідному рівні для стійкого розвитку території є пріоритетною метою [6, c. 74—83]. При
цьому необхідно враховувати резервування
унікальних перезволожених земель для майбутнього заповідання.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відбір перезволожених та осушених, але невикористовуваних земель чи таких, використання яких недостатньо ефективне, для забезпечення необхідної в даній місцевості площі подібних
екосистем можна здійснювати за показником
порівняльної еколого-економічної оцінки кожної перезволоженої чи осушеної площі, що визначається як відношення ефективності її використання у природному чи невикористовуваному в подальшому стані до ефективності її використання в умовах переважаючого в даній місцевості виду їх використання, наприклад, як осушувальних сільськогосподарських систем.
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За даним відношенням можна було би визначати необхідні для збереження перезволожені землі, з осушених ті, що підлягали би ренатуралізації чи підвищення ефективності їх
використання. Навіть відбирати перспективні
для заповідання масиви. Зростання показника
відповідає збільшенню ефективності збереження площі в природному стані за такими характеристиками, як депонування атмосферного
вуглецю в торф'яні поклади, водоочисними та
водорегулюючими функціями, функцією підтримання біорізноманіття тощо.
Аналогічно і відбір перезволожених та осушених боліт для використання в сільськогосподарському виробництві чи як інший виробничий ресурс за показником порівняльної еколого-економічної оцінки буде ефективним. Таким чином, можна досягти оптимального розподілу перезволожених та осушених земель за
основними напрямами природокористування.
Еколого-економічна оцінка перезволожених
чи осушених земель має враховуватися при обгрунтуванні розмірів плати за користування
ними. При цьому необхідно також враховувати
соціальні фактори, оскільки розміри зазначеної
плати зачіпають інтереси прямих і непрямих споживачів ресурсів цих земель. Тільки при комплексному врахуванні всіх факторів можна обгрунтовано виділити роль кожного з них у вирішенні завдань платності природокористування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Земельні ресурси формують потенціал агропромислового комплексу регіону, тому виникає потреба у формуванні стратегії збалансованого землекористування, що полягає у виявленні негативних факторів на певну територію в умовах становлення ринкової системи
господарювання [1, с. 157]. Ефективне використання земельних ресурсів відіграє важливе
значення у сталому розвитку аграрного сектора України. Нині рівень використання земель в
Україні настільки критичний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у
сільському господарстві може мати катастрофічні наслідки [5].
В умовах розвитку ринкової економіки
відбулася переорієнтація на економічний аспект, тобто спрямування на досягнення максимального економічного ефекту, який досить
часто має вигляд максимальної кількості грошових надходжень до бюджету та окупності
витрат без врахування екологічного аспекту
[7]. Важливим фактором стійкого економічного розвитку України є забезпечення підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами [11, с. 13].
Основними завданнями управління земельними ресурсами має стати забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, еко-

логічної цінності природних і набутих якостей
земель [2]. У зв'язку з цим, для забезпечення
організації ефективного управління земельними ресурсами та подальшого планування розвитку аграрного сектору, особливої уваги набуває процес оцінки існуючого стану сільськогосподарського землекористування. Тобто
мається на увазі проведення аналізу стану землекористування щодо його відповідності критеріям раціональності й екологічної безпечності та визначення екологічної придатності
земель до вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур, розроблення системи
сівозмін щодо ведення землеробства тощо.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенням проблем управління земельними ресурсами та забезпечення сталого землекористування в своїх працях займалися такі
вчені, як С.Ю. Булигін, Ю.Г. Гуцуляк, О.С. Дорош, О.П. Канаш, М.Р. Ковальський, О.І. Котикова, Л.Я. Новаковський, А.П. Попов, А.Я. Сохнич, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, А.Д. Юрченко та ін. Проблемами щодо забезпечення раціонального та екобезпечного землекористування та охорони земель займалися такі вчені, як
І.К. Бистряков, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк,
В.М. Кривов, А.Г. Мартин, Т.М. Мовчан,
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Р.В. Тихенко, М.А. Хвесик. Присвятили свої
дослідження проблемам забезпечення раціонального сільськогосподарського землекористування, збереження родючості грунтів такі
вчені — Д.І. Бабміндра, М.Д. Балджи, Г.З. Бриндзя, О.І. Гуторов, Л.В. Дацько, Л.В. Домбровська, С.І. Дорогунцов, М.І. Ловейкін, В.Я. МесельВеселяк, О.С. Новоторов, Н.І. Паляничко,
В.С. Паштецький, І.А. Розумний, П.Т. Саблук,
М.Г. Ступень, А.Г. Тихонов, М.М. Федоров,
М.В. Щурик. Незважаючи на наявність певного наукового доробку щодо оцінки ефективності використання земель, детальнішого наукового аналізу потребує визначення екологоекономічних показників, за якими буде здійснюватися аналіз стану земель сільськогосподарського призначення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завдання даної публікації дослідити та виявити еколого-економічні показники оцінювання стану земельних ресурсів, обгрунтувати
їх значення при оцінюванні стану сільськогосподарського землекористування.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

При проведенні оцінки існуючого стану земельних ресурсів, саме землекористування необхідно розглядати з різних позицій: з економічної точки зору — враховувати відомості про
ціну, податок та земельну ренту; з юридичної
— про сукупність публічних і приватних прав;
з екологічної — про оптимальне співвідношення земельних угідь, якісний стан грунтів та гранично допустимих рівнів їх забруднення, показники деградації грунтів.
За умови комплексного підходу до наявності інформації, яка характеризує стан сільськогосподарського землекористування можна говорити про прийняття рішень щодо запобігання негативного впливу на землі під час здійснення сільськогосподарської діяльності, а також разом з тим обирання дієвих шляхів підвищення ефективного використання земельних
ресурсів.
За такого підходу головним критерієм еколого-економічної оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення є забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування. А отже, критерій оцінки повинен відповідати загальному критерію
ефективності виробництва та екологічного стану земель, тобто максимальне зростання продуктивності суспільної праці, збалансоване
використання та охорона земель сільськогосподарського призначення.

На відміну від критерію оцінки, показники
є похідними від критерію. При цьому система
певних показників дає змогу всебічно охарактеризувати стан землекористування відповідно до головного критерію [9, с. 19]. Але при
цьому головним має бути виявлення єдиних
критеріїв і підходів до оцінювання стану земельних ресурсів з метою забезпечення екобезпечного землекористування.
З досвіду досліджень і аналізу показників
використання земель видно, що еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення повинна здійснюватися через оцінку масштабів та інтенсивності
впливу господарської діяльності на стан земельних ресурсів [9, с. 19].
Оцінку стану землекористування можна
визначити за показниками, що враховують як
кількісні, так і якісні параметри земельного
фонду.
До показників, що кількісно характеризують використання земельного фонду в сільському господарстві, відносять [6]: сільськогосподарську освоєність; розораність; коефіцієнти антропогенного навантаження, екологічної стабільності землекористування.
Розораність земель є найважливішим показником рівня використання земельного фонду, що
визначається з відношення площі ріллі до загальної площі у відсотках. А показник сільськогосподарської освоєності території дає повніше уявлення про рівень використання земель та розраховується як відношення площі сільськогосподарських угідь до загальної площі.
Сучасний земельний фонд як Київської області, так і України в цілому характеризується
значним рівнем сільськогосподарської освоєності та розораності сільськогосподарських
земель (рис. 1). Велика розораність земель і знижує можливості загального підвищення продуктивності орних земель.
До показників, що якісно характеризують
використання земельного фонду в сільському
господарстві, належать [6]: коефіцієнт антропогенного навантаження, коефіцієнт екологічної стабільності.
Наявність достатньої кількості елементів
природної екологічної інфраструктури (лісів,
луків, природних пасовищ, захисних насаджень, водойм тощо) є одним з найбільш об'єктивних показників стійкості агроландшафтів до
деградації. Коефіцієнти антропогенного навантаження, екологічної стійкості й стабільності,
що враховують співвідношення площ елементів
природної екологічної інфраструктури, вказують на екологічну збалансованість агроланд-
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(2),
де Рі — площа і-го виду угіддя; К2і
— коефіцієнт екологічної стабільності
цього виду угіддя. Якщо одержане значення Кек.ст. менше ніж 0,33, то землекористування є екологічно нестабільним, якщо коефіцієнт змінюється від
0,34 до 0,50 — стабільно нестійким,
якщо він у межах 0,51—0,66, то це середньо стабільне землекористування,
якщо перевищує 0,67, тоді територія
Рис. 1. Динаміка сільськогосподарського освоєння
землекористування набуває статусу
та розораності Київської області (1990—2010 рр.)
екологічно стабільного. Можна стверджувати, що територія Київської обшафтів, їх стійкість і ступінь перетворення під ласті належить до стабільно нестійкої (табл. 1).
впливом господарської діяльності [6].
Коефіцієнти антропогенного навантаження та
Коефіцієнт антропогенного навантажен- екологічної стабільності дають можливість компня (К а.н.) характеризує, наскільки сильний лексно оцінити, наскільки раціональною є струквплив людини на стан довкілля і зокрема зе- тура земельного фонду. Тому особливо важливим
мельних ресурсів. Його знаходять за форму- є подальше їх дослідження на локальному рівні [6].
лою:
Всі землі сільськогосподарського призначення мають таку важливу характеристику, як
(1),
грунтовий покрив, від якого залежить приде Р — площа земель з відповідним рівнем датність земель для використання в сільськоантропогенного навантаження, га; К1 — бал му господарстві. Спеціалісти ДУ "Інститут оховідповідної площі з певним рівнем антропоген- рони грунтів України" визначають показники
ного навантаження. Рівень антропогенного на- природно-ресурсного потенціалу грунту на
вантаження високий, якщо коефіцієнт 4,1—5,0; основі аналізу й узагальнення даних агрохіпідвищений — 3,1—4,0; середній — 2,1—3,0 і мічного паспорта [4, с. 20; 8, с. 20].
низький — 1,0—2,0.
Отримані дані агрохімічної паспортизації зеЕколого-економічну ефективність викори- мель дають змогу не лише достовірно оцінити ростання земельних ресурсів доцільно визначати дючість усіх земель сільськогосподарського приза допомогою коефіцієнта екологічної стабіль- значення, а також виявити забруднені та потенності території.
ційно екологічно небезпечні зони, розробити реВплив складу угідь на екологічну стабіль- комендації щодо ефективного, екологічно безність території, стійкість якої залежить від печного застосування агрохімікатів, а й уможливсільськогосподарської освоєності земель, ро- лює здійснювати державний контроль за зміною
зораності й інтенсивності використання угідь, показників родючості та забруднення грунтів [8,
проведення меліоративних і культуртехнічних с. 20]. Агрохімічне обстеження є джерелом даробіт, забудованості території, характери- них для якісної оцінки земель та розроблення агзується коефіцієнтом екологічної стабільності розаходів щодо захисту грунтів від деградацій(Кек.ст.). Окремі угіддя мають різний ко- них процесів. Родючість грунту відображається
ефіцієнт стабільності, і при різному складі зе- такими головними показниками як вміст гумусу
мельних угідь для території землекористуван- в грунтах, вмісту рухомих сполук фосфору, каня він розраховується за формулою:
лію в грунтах, реакції грунтового розчину грунтів
(рис. 2).
Одним із найпоширеніТаблиця 1. Екологічні показники стану землекористування
ших
напрямів оцінки викоу Київській області
ристання земель сільськогосподарського призначення є оцінювання результатів їх використання,
зокрема через виробництво валової продукції [8, с.
20].
Примітка: використано дані за джерелом [3].
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Рис. 2. Динаміка зміни показників родючості грунту Київської області

Аналізуючи діяльність підприємств АПК
Київської області за 2009 р., перш за все необхідно відмітити, що Київська область з року в
рік займає лідируючі місця у виробництві валової продукції України. Частка області у загальному виробництві валової продукції
сільського господарства України за 2009 р.
склала 6,4%. (2-ге місце у державі). Загальне виробництво продукції сільського господарства
за 2009 р. дорівнює 6 млрд 632 млн грн. (рис. 3).
За січень — травень 2010 р. вироблено валової
продукції сільського господарства 1260,4 млн
грн., що на 0,5% менше порівняно з відповідним
періодом 2009 р. [10].
Знання про стан земель виступають першочерговими при прийнятті рішень з організації
їх раціонального використання та охорони,
розробки землевпорядних проектів, ведення
обліку земель, планування сівозмін тощо [4].
Основними еколого-економічними критеріями оцінки сільськогосподарського землекористування мають стати: інтенсивність та ефективності використання землі у сільському господарстві; родючість земель; екологічний стан
земельних ресурсів (табл. 2).
Вирішення екологічних проблем у використанні земель сільськогосподарського призна-

чення є водночас і завданням сталого землекористування, й інструментом економічного зростання, технологічної перебудови аграрного
сектору економіки, задоволення матеріальних
та духовних потреб населення.
Пріоритетами у вирішенні основних завдань
із забезпечення сталого використання земель
сільськогосподарського призначення є зокрема: збалансування сільськогосподарського ви-

Рис. 3. Виробництво валової продукції
сільського господарства Київської області
у 2003—2009 рр., млн грн.
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Таблиця 2. Еколого-економічні критерії оцінювання стану сільськогосподарського
землекористування (на прикладі території)
Показники сільськогосподарського землекористування
Група показників з певними
Перелік показників
характеристиками землі
1
2
Екологічні показники
якісні показники ґрунту
біологічні: глибина гумусного горизонту, вміст у ґрунті гумусу,
вміст у гнуті елементів живлення, вміст рухомих сполук,
вміст рухомих форм, біологічна активність, тощо
агрофізичні: гранулометричний склад ґрунту, щільність
ґрунту, максимально можливий запас продуктивної вологи,
тип засолення, ступінь засолення
агрохімічні: показник рН, сума увібраних основ, кислотність
антропогенні: забрудненість (залишки пестицидів у ґрунті,
щільність забруднення 137Cs та 90Sr), негативні ознаки
(засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали,
карстоутворення, підтоплення, скелетність, деградованість,
малопродуктивність, змитість, мочаристість, глеєність,
елювіальність, намитість, окультуреність, зольність,
оторфовування, озалізнення, окарбоченість)
показники стану території
коефіцієнт екологічної стабільності, коефіцієнт антропогенного
навантаження тощо
якісна оцінка
агрохімічна оцінка, еколого-агрохімічна, бонітет ґрунтів
Економічні показники
показники ефективності
натуральні (урожайність сільськогосподарських культур,
використання земельних
виробництво окремих видів тваринницької продукції), вартісні
ресурсів:
(виробництво валової продукції, виробництво товарної
продукції, виробництво продукції і прибутку)
показники інтенсивності
ступінь господарського використання, ступінь розораності,
використання земель:
ступінь меліорованості, питома вага інтенсивних культур у
загальній посівній площі, коефіцієнт повторного використання
землі
вартісні показники
грошова оцінка: нормативна, експертна
економічна оцінка

робничо-технологічного процесу з екологічною системою через врахування усіх факторі в
господарської діяльності, що визначають екологічний стан земель сільськогосподарського
призначення; природно-територіальна організація використання земельних ресурсів, оптимальне поєднання приватних інтересів із суспільними з приводу використання земель [9,
с. 165]. Постає питання розробки підходів еколого-економічної оцінки сільськогосподарського землекористування на засадах збалансованого розвитку землекористування, що передбачає поєднання екологічних так економічних
аспектів землекористування є важливим.
У зазначеному аспекті проблема екологоекономічної оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення багатогранна. Стає очевидним, що суть комплексного підходу до оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення на сучасному етапі полягає, зокрема, втому, щоб
забезпечити координацію планування в аграрному секторі та управління діяльністю суб'єктів господарювання, що пов'язана з різноманітними аспектами (екологічними, виробничими, економічними та соціальними) використання та охорони сільськогосподарських
угідь [9, с. 165].

Застосування запропонованої системи еколого-економічних показників оцінювання стану сільськогосподарського землекористування
дасть можливість розробки прогнозів та визначення системи організаційно-господарських заходів для забезпечення екобезпечного
землекористування.
ВИСНОВКИ

Підхід до оцінювання сільськогосподарського землекористування базується на врахуванні
якісних та кількісних показників стану використання земельного фонду, а саме: екологічних
(якісних характеристик родючості грунту за даними агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення) та економічних
показників (інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів, показники що
показують екологічний стан території) сільськогосподарського землекористування.
Маючи об'єктивну оцінку стану земель дає
можливість проведення аналізу існуючого стану землекористування, його відповідності
критеріям раціональності й екологічної безпечності та визначення екологічної придатності
земель до вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур, розроблення системи
сівозмін щодо ведення землеробства тощо, ви-
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користовується для ефективного управління
земельними ресурсами.
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USE OF CRM-SYSTEM IN MARKETING AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF
AGRICULTURAL BUSINESS

Розглянуто основні аспекти впровадження CRM-систем на підприємствах, специфіку їх використання в аграрних підприємствах. Визначається поняття клієнто-орієнтованого підходу, необхідність його застосування аграрному бізнесі.
The main aspects of the implementation of CRM-systems in the business, the specificity of their use in farms. Defines
a client-oriented approach, the need for its use agribusiness.

Ключові слова: CRM-система, маркетинг, клієнто-орієнтований підхід.
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ВСТУП
Сучасний ринок вимагає шукати та приміняти
все нові підходи до стратегії бізнесу. На даному
етапі не можна обмежуватися поліпшенням якості
товару та зниженням його ціни на ринку. Конкурентна боротьба переходить на вищий рівень —
рівень боротьби за клієнта. Великий внесок у конкурентну боротьбу вносять інформаційні технології. Сільське господарство — ідеальне середовище для застосування інформаційних технологій.
Для ефективного функціонування підприємств
аграрного сектору в сьогоднішніх умовах необхідно застосовувати передові інформаційні технології, що дозволяють виявити внутрішні резерви,
залучити зовнішні вкладення, а також проводити
реструктуризацію організаційних структур і виконувати реінжиніринг систем управління. Звичайно,ті компанії, які ігнорують процес інформатизації, втрачають переваги на ринку.

Потужним імпульсом для розвитку аграрного бізнесу є використання сучасних CRM —
Customer Relationship Management — автоматизовані системи взаємодії із клієнтами. Сучасні
агрокомпанії повинні управляти відносинами з
клієнтами через різні канали взаємодії, включаючи Web, Call-центри або партнерські мережі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням впровадження CRM-систем на
сучасному етапі розвитку взаємовідносин з
клієнтами приділяється все більше уваги. На
думку Д. Дише, Д. Джирада, головною задачею
використання CRM-систем є мотивація клієнта
на роботу саме з вашою фірмою. При цьому
вони рекомендують роботи ставку на постійних клієнтів, оскільки налаштування на разові
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Таблиця 1. Перелік CRM-систем на ринку України
Компанія
1
«1С»

Продукт
2
«Управління торгівлею 8.0»

ABBYY

«Управління виробничим
підприємством 8.0»
Продукти на платформі «1С»
версії 7.7 і 8.0
Microsoft CRM

IDM
Epicor - Scala

iScala Customer Relationship
Management
iScala CRM Service
iScala CRM Sales

«Інком»

Siebel

ЦКТ
«Інфоплюс»

CRM InfoSales

«Квазар-мікро»

IFS Applications
Microsoft CRM
Oracle CRM
Microsoft Dynamics Navision
Microsoft Dynamics Axapta

«Лабораторія
Форт»

Fort:SalesOffice
«Управління торгівлею 8.0»
«Управління виробничим
підприємством 8.0»
«Форт:поліс Ассистанс»

Oracle

E-Business Suite

«Вітрило»

«Вітрило – Менеджмент і
Маркетинг»
«Вітрило – Підприємство 8»

«ПРОФІКС»

SalesLogix

«Софтлайн»

SUGARCRM

«Террасофт»

Terrasoft CRM

продажі робить бізнес досить нестабільним [1,
2]. С.А. Бутчер доводить, що єдиним засобом
довгострокової лояльності клієнтів — це встановлення таких взаємовідносин, в основі яких
будуть заложені не тільки матеріальні стимули, а і емоції, довіра, партнерство [7].
Професор Е. Пейн у своїх працях представляє CRM як цілісний підхід до приваблення т а ут римання вигідних клієнт ів, бо наслідок покращення бізнесу в цілому. Для досягнення цих цілій система вимагає наявність
впевненого стратегічного контролю самого
бізнесу та його ринків, потужних засобів управління даними та телекомунікаційними каналами [4].
На думку російських спеціалістів А. Кудінова, М. Сорокіна та О. Голишевої, найпоширенішою системою взаємодії з клієнтами, на пост-

Короткий опис або пропозиція компанії
3
Базові функції CRM з можливістю нарощування
функціональності
Базові функції CRM з можливістю нарощування
функціональності
Розробка і постачання спеціалізованих рішень
Повний спектр послуг з впровадження CRMстратегії на базі Microsoft CRM
Обслуговування клієнтів
Обробка запитів клієнтів і їх підтримка
Повне охоплення всього процесу – від першого
контакту з потенціальним клієнтом до постачання
продукту і отримання оплати
Повний спектр послуг з впровадження CRMстратегії на базі продуктів Siebel
Власна розробка, адаптована під декілька
вертикальних рішень
У складі є функціональність CRM-систем
Повний спектр послуг з впровадження CRMстратегії на базі Microsoft CRM
Розширений набір функцій для крупних компаній
з розподіленою інфраструктурою
Програмний продукт з інтегрованим модулем
CRM
Програмний продукт з інтегрованим модулем
CRM
Легке універсальне рішення на базі платформи
«1С 7.7.». Власна розробка
Базові функції CRM з можливістю нарощування
функціональності
Базові функції CRM з можливістю нарощування
функціональності
Спеціалізована CRM-підсистема програмного
комплексу для центрів медичного страхування і
обслуговування.
CRM-блок, що містить більше 50 різних модулів.
Рішення в області маркетингу, управління
продажами і сервісного обслуговування
Рішення коробочки для побудови «операційної»
CRM-системи
Програмний продукт з інтегрованим модулем
CRM
CRM-рішення, що зважають на специфіку бізнесу
замовників
Рішення на базі відкритих кодів, орієнтоване на
середній і малий бізнес
22 готових CRM-рішення для різних галузей
бізнесу, консалтинг

радянському просторі, є програмні продукти
лінійки "1С: CRM"[5]. З цим не можна не погодитися. Ця управлінська інформаційна система
досить поширена на ринку маркетингових послуг України. Але вона не єдина. В таблиці 1 наведено більшість CRM-систем, що пропонуються на ринку України (класифікація Рвачової
І.М.).
Проте використання CRM-систем в агропромисловому комплексі залишається на дуже низькому рівні і потребує більш детального дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження тенденції
розвитку CRM — систем в Україні для визначення
перспектив застосування таких систем в агропромислових підприємствах.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Метою маркетингової системи управління в
умовах ринкового виробництва є високий прибуток, а її основою — завоювання стійких позицій
на ринку на базі глибокого і всебічного вивчення
платоспроможних запитів і потреб покупців і подальше їх задоволення, яке розглядається як головне (а іноді й єдине) засіб досягнення зазначеної мети. Традиційне для централізованого управління економікою домінування цілей керівництва
по відношенню до наукового управління висловлено тим, що основний інструмент впливу керівника підприємства та його маркетингової служби
на навколишнє середовище, у тому числі цільовий
ринок, — комплекс маркетингу. При цьому концепція маркетингу має три основні особливості:
— орієнтація на платоспроможного покупця;
— підпорядкування інтересів підрозділів основним інтересам і цілям підприємства;
— об'єднання орієнтирів дій всіх функціональних служб підприємств навколо його корінних
інтересів.
При такій постановці питання від споживача і,
власне, маркетингу фактично залишається тільки
"платоспроможний попит". Про відсутність системного підходу до маркетингової діяльності
свідчить і те, що "в нашому розумінні маркетинг
являє собою поліфонію підприємницької, управлінської, комерційної, соціальної, фінансової, гуманістичної, моральної та етико-естетичної діяльності.
З позицій системного підходу до дослідження
проблем маркетингу продукції АПК представляють інтерес визначення американських вчених R.L.
Kohls і G.H. Uhl: "Ми визначаємо продовольчий
маркетинг як сукупність всіх видів діяльності, що
входять у процес просування харчових продуктів
і послуг, починаючи з сільськогосподарського виробництва і до моменту, поки вони не опиняться в
руках споживача ... Взаємини між учасниками цих
процесів одночасно є конкурентними і взаємодоповнюючими ... Споживачі зацікавлені в отриманні
якісного кінцевого продукту за якомога нижчою
ціною. Фермери прагнуть до найбільшою виручки
від продажу своєї продукції. Посередник з маркетингу також намагається досягти максимально
можливого прибутку. Одна з першорядних завдань системи маркетингу — застосування цих
вельми конфліктних вимог".
У форматі методології системного підходу
модель маркетингової системи АПК можна представити як процесор, що забезпечує трансформацію можливостей сільськогосподарського виробництва та його продукцію в продовольчі товари,що відповідають потребам споживача і забезпечуючи умови форми, місця, часу і володіння. При
цьому традиційна клієнторієнтована (CRM) концепція маркетингу окремого підприємства у форматі маркетингової системи доповнюється цілями
забезпечення ефективного функціонування ринку та конкурентоспроможності продукції АПК.

Програмний продукт, призначений для управління взаєминами з клієнтами, називається CRMсистемою. Усі дані добре структуровано, вся потрібна інформація завжди під рукою. За дві-три
секунди можна підняти будь-які дані: про певного
клієнта, про певний товар, про певного менеджера та результати його роботи. На багатьох агропромислових підприємствах використовуються з
цією метою табличні процесори, наприклад
"Microsoft Excel". Це, безумовно, вимагає набагато менше фінансових затрат, та і не потребує спеціалізованої підготовки спеціалістів, проте абсолютно не вирішує всіх питань повноцінної роботи
з клієнтами [9].
Для визначення закономірностей агропромислового бізнесу необхідно проводити аналіз даних
про продаж продукції. Кожна CRM-система має
вбудовані звіти, як табличні, так і візуальні.
Для залучення нових клієнтів треба мати узагальнюючу картину сегментації клієнтської бази.
У функціональність CRM-системи закладено всі
корисні та прибуткові методи маркетингу.
Маркетинг, продаж і сервіс є практично на
кожному аграрному підприємстві. Здебільшого, ці
процеси мало автоматизовані. Найчастіше інформаційні системи лише частково допомагають
оформити замовлення чи зареєструвати сервісне
звернення. Використання CRM-систем найбільш
виправдане у таких випадках: продаж складних
продуктів потребує багато роботи та версій документів для погодження з замовником або з підрозділами організації; процес продажу одного замовлення триває понад 3 місяці або потребує команди продажу, в якій більше 3 співробітників; використовуються різноманітні канали взаємодії з
клієнтом (візити до офісу, дзвінки у контактцентр, електронна пошта, sms та інше); велика
кількість операцій з клієнтами (десятки чи сотні
тисяч на місяць); складні процеси обробки сервісних запитів; маркетинг на основі персональної інформації про потенційного покупця [8].
У складних економічних умовах, що склалися,
велика кількість українських підприємств зіткнулися із проблемою виживання. Кожен намагається знайти свій вихід із складної економічної ситуації. Одні намагаються почати випуск нового товару і активно його рекламують, інші скорочують
свою діяльність на ринку чи закриваються, треті
намагаються знизити затрати за рахунок скорочення чи невиплати заробітної плати персоналу і
т.д. Щоб вирішити поставлені проблеми, необхідно створити ефективну організаційну структуру,
яка б гнучко реагувала на постійні зміни на ринку
та сформувати новий підхід, який забезпечує досконаліші способи виробничої і комерційної діяльності, здійснення їх на якісно новому рівні.
Сільське господарство — ідеальне середовище
для застосування інформаційних технологій. Для
ефективного функціонування підприємств аграрного сектора в сьогоднішніх умовах необхідно застосовувати передові інформаційні технології, що
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дозволяють виявити внутрішні резерви, залучити
зовнішні вкладення, а також проводити реструктуризацію організаційних структур і виконувати
реінжиніринг систем управління.
Таким чином, спрямованість виробничих
процесів визначається станом ринку. CRM рішення дозволяють проводити глибокий аналіз
відповідності попиту та пропозицій для вироблення правильної виробничої тактики. Система дає можливість автоматизувати рутинні процеси такі як, підготовка комерційних пропозицій, специфікацій, оформлення договорів і
так далі.
Звертаючись до досвіду компаній, що успішно впровадили CRM, можна зробити висновок:
перш ніж приступити до реалізації програми по
управлінню відносинами з клієнтами, компанії
декілька років працювали над своїм удосконаленням. Всі вони заздалегідь проводили величезну
роботу з ухвалення стратегії, строго орієнтованої на покупця, зі зміни своєї внутрішньої структури, бізнес-процесів і корпоративної культури.
Приступати до впровадження CRM-технології до
того, як усі ці заходи успішно реалізовані, не має
сенсу.
CRM об'єднує інформацію про клієнтів, отриману по каналах маркетингу, продажів і сервісного обслуговування, і забезпечує співробітників
компанії інформацією, необхідною для кращого
розуміння запитів споживачів і для ефективної
побудови взаємин зі своїми покупцями і партнерами. CRM також дозволяє зв'язати покупців і
працівників організації шляхом використання численних інформаційних каналів, зокрема Інтернету, телефонного і факсимільного зв'язку, контактів на місцях продажу, або через посередників.
Компанії можуть надалі розвивати вже налагоджені відносини з клієнтами, витягуючи більше користі, знижуючи витрати і удосконалюючи бізнеспроцесси.
Оперативний CRM вимагає високої інтеграції
систем, чіткої організаційної координації процесу взаємодії з клієнтом по всіх каналах комунікації. Більшість CRM-продуктів, представлених на
сучасному ринку, відносяться до категорії операційних. Складніші, тобто аналітичні CRM (або, як
їх ще називають, стратегічний, back office СRМ),
дозволяють формувати бізнес-рішення, орієнтовані на клієнта. Системи бізнес-звітності, аналітичні механізми і стратегії зміцнення відносин з
клієнтами чітко підпадають під цю категорію.
Задача аналітичних CRM-технологій — не
лише зібрати і систематизувати інформацію, але й
здійснити її аналіз з метою пошуку корисних закономірностей і прогнозування, і, як наслідок,
проникнути в суть потреб клієнтів. Все це повинно призвести до підвищення рівня їх лояльності і,
відповідно, прибутковості компанії. Більшість
нинішніх СRМ- постачальників або створюють
нові можливості для СRМ-аналізу, або укладають
партнерські угоди з BI- постачальниками послуг з

обробки і аналізу ділової інформації, що робить
аналіз невід'ємною частиною своєї пропозиції.
Проте в результаті переоцінки ролі CRM-систем при ухваленні концепції управління взаєминами з клієнтами більшість компаній забувають про
те, що CRM — це, насамперед, стратегія, а вже
потім — технологія. Сьогодні багато компаній помилково вважають, що, витративши великі засоби
на придбання і установку дорогих CRM-систем,
вони негайно отримають віддачу у вигляді істотного збільшення об'ємів продажів і лояльності
своїх покупців. Такі організації приступають до
установки програмного забезпечення, не маючи
чіткої стратегії відносин з клієнтами.
Процес впровадження концепції CRM можна
представити поетапним процесом, початковою
стадією якого є ухвалення стратегії взаємовідносин з клієнтами, проміжної — структурні, процесні і культурні зміни в компанії, і лише завершальним етапом — впровадження CRM-системи.
Досвід зарубіжних і вітчизняних компаній, що
впровадили концепцію управління взаємовідносинами з клієнтами, показує, що, не дивлячись на
відмінності в галузевій належності і організаційній
структурі, всі компанії, починали із стратегічної
орієнтації. Один з головних чинників успіху впровадження CRM — наявність цілей і стратегії взаємовідносин з клієнтами, узгодженої із загальною
стратегією компанії. Таким чином, успішне впровадження проекту CRM передбачає:
1. Постановку стратегічних цілей, що визначають зміст програми дій та визначити, які вигоди компанія планує одержати від впровадження CRM. Необхідна постановка цілей в короткостроковій та довгостроковій перспективі компанії.
2. Конкретизація цілей, які компанія планує
досягти. Хід реалізації проекту CRM і його результативність важко контролювати, якщо заздалегідь не буде чітко обумовлено певні якісні параметри. Відповідно, постає необхідність розробки механізму вимірювання і контролю результатів. На кожному етапі варто встановити певні
цільові значення, наприклад: отримання інформації про 80% відвідувачів Web-сайту компанії на
першому етапі; перетворення 60% з їх кількості в
покупців і отримання від них необхідної інформації; отримання інформації про купівельні переваги всіх клієнтів з метою збільшення числа
повторних покупок.
3. Розробку стратегії, що визначає відносини
з клієнтами. Перш ніж розпочинати зміни в структурі, бізнес-процесах, культурі і технології, організація повинна чітко визначити, яких результатів
вона очікує внаслідок формування лояльних взаємовідносин з клієнтами. Такою стратегією, наприклад, може бути конкурентна перевага за рахунок орієнтації на найбільш крупних клієнтів, або
за рахунок збільшення обсягів продажів по
найбільш прибуткових каналах збуту. З іншого
боку, компанія може вважати найбільш доцільним
вибір стратегії залучення нових клієнтів [6].
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Як відзначив Н.В.Бутенко: "Необхідною передумовою успішного розвитку бізнесу є розуміння
клієнтів та уміння визначити прибуткових, тобто
найбільш вигідних з економічної точки зору покупців. Виходячи з цього, один з дослідників CRMсистеми Сью Фелан вивів формулу успіху стратегії
CRM:
R=N*V*L,
де R — дохід, N — кількість клієнтів, V —
цінність клієнтів (= прибутковості),
L — прихильність клієнтів (= лояльність)."
При підвищенні будь-якого з показників у
правій частині формули збільшується сумарний
дохід компанії. Важливим є той факт, що при
підвищенні лояльності клієнта, знижується його
чутливість до ціни. Отже, сформована база постійних клієнтів менш чутливо реагує на підвищення цін.
ВИСНОВКИ
Підприємства, які функціонують на промисловому ринку, отримують додаткові джерела економії ресурсів за рахунок зниження
витрат клієнтів, можливості відсікання неприбуткових та неперспективних клієнтів, збільшення кількості повторних продажів перспективних клієнтів. Проте CRM є досить тривалим
і фінансово дорогим процесом. З цього витікає важливий висновок про те, що впровадження CRM-системи виправдане лише у тих агропромислових підприємствах, які вбачають в
CRM довгострокові зиски та усвідомлюють необхідність і переваги ухвалення нової філософії бізнесу.
Будь-яка CRM-система насамперед має ефективно вирішувати бізнес-завдання агропромислового підприємства. Отримати реальну користь
для бізнесу можливо тільки тоді, коли чітко розуміти принципи його функціонування. Водночас,
гарантувати успіх проекту можна тільки у разі,
якщо глибоке розуміння бізнес-процесів доповнюється знанням можливостей системи і дає змогу запропонувати оптимальне рішення в кожному конкретному випадку. Ефективне вирішення
цього завдання можливе при кваліфікованому
CRM-аудиті, під час якого визначають поточні
цілі проекту, детально аналізують бізнес-процеси компанії, а також шукають найбільш доцільні
рішення для отримання очікуваного бізнес-результату.
Хотілося б ще раз підкреслити, що впровадженням концепції CRM є досить тривалий і витратний процес. Найбільші фінансові вигоди приносять проекти, орієнтовані на довгострокову перспективу. З цього витікає важливий вивід про те,
що впровадження CRM-системи на агропромисловому підприємстві виправдане зовсім не у всіх
випадках. Тим підприємствам, які не бачать в CRM
довгострокових вигод, краще зовсім відмовитися
від проекту, чим намагатися отримати від нього
швидку віддачу.
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THE MAIN DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF TNC'S ACTIVITIES IN THE TERRITORY
OF UKRAINE
У статті визначено сутність, підходи науковців та поняття ТНК. Наведено трактування сутності державного регулювання діяльності ТНК та модель державного регулювання діяльності ТНК, що складається із системи органів
законодавчої влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Наведено механізми державного регулювання діяльності ТНК в Україні, що складаються із складових, методів, форм та принципів регулювання. Виділено такі
принципи державного регулювання діяльності ТНК: принцип взаємодії; принцип консолідації; принцип стратегічного розвитку; принцип конкурентних переваг; принцип економічного динамізму. Описано чинники застосування правових, адміністративних та економічних методів державного регулювання діяльності ТНК в Україні. Вивчено застосування економічних засобів регулювання діяльності ТНК, що застосовуються в Україні через: цільові комплексні
програми; податки і податкові пільги; різні галузеві і загальнодержавні норми і стандарти; встановлення мінімальних заробітних плат; норми амортизації; ліцензування; індексування цін; встановлення граничних рівнів рентабельності тощо.
The article defines the essence, the approaches of the scientists and concepts TNС's. The above interpretation of the
essence of state regulation of activities of TNC's, and the model of state regulation of activities of TNCs, consisting of a
system of legislative bodies, Central and local Executive power. The above mechanisms of state regulation of TNC's
activities in Ukraine, consisting of components, methods, forms and principles of regulation. The following principles of
state regulation of TNC's activities include: the principle of interaction; the principle of consolidation; the principle of
strategic development; principle of competitive advantages; the principle of economic dynamism. Describes the
instruments and factors of the application of legal, administrative and economic methods of state regulation of TNC's
activities in Ukraine. We studied the application of economic methods of regulating the activities of TNCs, which are
used in Ukraine through: target complex programs; taxes and tax privileges; various sectoral and national norms and
standards; establish minimum wages; depreciation; licensing; the index of prices; establish maximum levels of profitability,
etc.

Ключові слова: державне регулювання, транснаціональна корпорація, економічне регулювання, методи регулювання, засоби регулювання.
Key words: government regulation, transnational сorporation, economic regulation, regulation,
regulatory controls.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Світова та національна економіка потребує
функціонування таких інституцій, як ТНК, оскільки більшість економік отримують значну
підтримку зі сторони ТНК у вигляді інвестицій,
податків, робочих місць тощо. В сучасних умовах господарювання, коли спостерігається
значний вплив суспільно-політичних, економічних, соціальних та інших факторів на діяльність ТНК особливо важливою складовою їх
функціонування виступає державне регулю-

вання. В умовах сьогодення, напрями державного регулювання діяльності ТНК в Україні потребують суттєвого покращення шляхом напрацювання регуляторної політики сприяння
підвищенню рівнів іноземного інвестування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Діяльність ТНК в економіці держави досліджували такі провідні вчені, як Т.В. Азарова [1],
Л.В. Киришун [12], І.О. Кормакова [15], І.І. Ко-

59
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2014
Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування поняття
"транснаціональна корпорація"
Прізвище, ім’я
науковця
Б. Осмінін
С. Мочерний
Р. Вернон
О. Якубовський
О. Рогач
І.Дахно
Л. Киришун

Визначення
монополія, що об’єднує низку приватнокапіталістичних підприємств,
економічно пов’язаних між собою у рамках внутрішньо-фірмового
розподілу праці
найпотужніші монополії, що діють у міжнародному масштабі й на
основі монополізації (а отже, контролю) значної частини світового
виробництва
мережа взаємопов’язаних підприємств, які походять з однієї країни та
мають складові ланки або філії в інших країнах
компанія, яка володіє прямими іноземними інвестиціями
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих
іноземних інвестицій і має прямий контроль над своїми зарубіжними
філіями
акціонерні товариства, діяльність яких не обмежена державними
кордонами однієї країни
економічно єдина система угруповання підприємств, які здійснюють
свою діяльність у двох чи більше країнах переважно у формі прямих
іноземних інвестицій, впливають на економічну політику як країни
базування, так і приймаючих країн через залучення їх до світових
глобалізаційних процесів, керуються і контролюються, як правило, з
єдиного центру і складаються з материнської компанії, дочірніх
підприємств, філіалів та відділень

хан [16], І.Б. Сорока [26] та ін. Систему державного регулювання економіки досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні науковці, як: В.Я. Малиновський [17], В.П. Нагребельний [18],
А.М. Поручник [22] та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Проте науковцям так і не вдалось
напрацювати ефективної методології та форм
державного регулювання транснаціональних
корпорацій.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є узагальнення механізмів,
напрямів, методів та засобів державного регулювання діяльності ТНК на території України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За офіційним визначенням Кон-ференції
ООН з торгівлі та розвитку (United Nations Conferenceon Tradeand Development — UNCTAD),
транснаціональна корпорація (transnational
corporation, multinational corporation, multinational company, multinational enterprise) — це
підприємство, що об'єднує юридичних осіб
будь-яких організаційно-правових форм і видів
діяльності в двох чи більше країнах і провадить
єдину політику та загальну стратегію завдяки
одному або декільком центрам прийняття
рішень [25, c. 35]. Експерти ООН виокремили
ознаки, за наявності яких компанію можна
віднести до транснаціональної [25, c. 36]: річний
обсяг такої компанії повинен перевищувати 100
млн дол. США; наявність філіалів не менше, ніж
у шести країнах; також аналізується відсоток
продажу товарів за межами країни-резидента.

Відповідно до ст. 2 "Конвенції про транснаціональні корпорації", яка була підписана між
країнами-учасниками СНД, транснаціональна
корпорація визначається як юридична особа
(сукупність юридичних осіб): яка має у власності, господарському веденні або оперативному управлінні відособлене майно на територіях двох і більше сторін; утворене юри-дичними
особами двох і більше сторін; зареєстроване як
корпорація [14].
Згідно з ч. 3 ст. 120 Господарського кодексу України, корпорацією визнається договірне
об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об'єдналися, з делегуванням
ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників
органам управління корпорації [2].
Віднесення компаній до транснаціональних
може відбуватись на основі таких критеріїв [1]:
1) кількість країн, у яких діє компанія (2—6
країн відповідно до різних підходів); 2)
мінімальна кількість країн, де розміщені виробничі потужності компанії; 3) мінімальний
розмір частки іноземних операцій у доходах
або продажах фірми (як правило, 25 %); 4) володіння не менше, ніж 25 % "голосуючих" акцій
у трьох або більше країнах; 5) багатонаціональний склад персоналу компанії або її вищого
керівництва.
У науковій літературі по-різному представлені підходи до трактування поняття "транснаціональна корпорація" (табл. 1).
ТНК здійснює міжнародне виробництво
товарів і послуг на основі вивезення капіталу
за кордон у формі прямих іноземних інвестицій
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Рис. 1. Модель державного регулювання діяльності ТНК в Україні
Власна розробка автора.

та має прямий контроль над своїми закордонними дочірніми компаніями, підрозділами,
філіями [22]. На даний момент найуспішніше
український ринок освоюють транснаціональні
корпорації індустріально розвинених країн —
США, Німеччині, Великобританії, Франції і ін.
Очевидно, що, з одного боку, прихід ТНК — це
позитивний аспект для вітчизняної економіки,
оскільки корпорації демонструють високу продуктивність праці і капіталу, "приводять" у
країну нові технології і ефективний менеджмент [3].
Так, на кінець 2012 р. в Україні функціонували понад 30 світових транснаціональних корпорацій, серед яких можна виділити: Alcatel,
British American Tobacco, British Petroleum,
Coca-Cola, Danone, Hewlett-Packard, Huawei,
Kraft Foods (Mondelez International), McDonalds
Corporation, Metro Cash&Carry, Nestlе, Nokia,
PepsiСo, Procter&Gamble, Samsung, Shell,
Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever [22].
Система державного регулювання — це
здійснення державою комплексних заходів
(організаційних, правових, економічних тощо)
у сфері соціальних, економічних, політичних,
духовних та інших процесів з метою їх упорядкування, встановлення загальних правил і норм
суспільної поведінки, а також запобігання негативним явищам у суспільстві [18, с. 118].
Державне регулювання діяльності ТНК
може визначатися, як сукупність правових,
економічних та адміністративних методів регу-

лювання, що є системою типових заходів законодавчого і контрольного характеру, що
здійснюються відповідними державними органами та громадськими організаціями з метою
регуляції, стабілізації та пристосування діяльності ТНК до постійно змінних економічних
умов [17, с. 127]. Система державного регулювання ТНК складається із таких складових: політичної, адміністративної, економічної,
інформаційної та соціальної (рис. 1).
Суб'єктами державного регулювання ТНК
в Україні виступає: держава через органи законодавчої та виконавчої влади, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, зокрема, МЗС України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерства юстиції України.
Одним із ключових суб'єктів регулювання
діяльності ТНК є Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, яке напрацьовує
прогнози та програми соціально-економічного
розвитку, формує державну інвестиційну, торгівельну політику, сприяє іноземному інвестуванню, здійснює тарифне і нетарифне регулювання ЗЕД, здійснює регуляторну діяльність у
сфері підприємництва, формує основи контролю та ліцензування господарської діяльності.
Міністерство закордонних справ України
координує позицію вітчизняних ТНК на міжнародному рівні, а також закордонних на території України та здійснює нагляд за виконан-
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Складові механізму державного регулювання ТНК

Умови формування великого
корпоративного сектору

Вибір сфер
формування ТНК

Державні програми
підтримки розвитку ТНК

Принципи державного регулювання діяльності ТНК
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стратегічного
розвитку

Принцип
конкурентних
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Принцип
економічного
динамізму

Форми державного регулювання діяльності ТНК
Планування

Програмування

Методи державного регулювання діяльності ТНК
Правові
Конституція України; закони
України; укази та розпорядження
Президента України; постанови та
інші нормативні акти Верховної
Ради України і Кабінету Міністрів
України; нормативні акти
центральних органів виконавчої
влади (накази, розпорядження,
інструкції, методичні
рекомендації); нормативні акти
місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування

Адміністративні
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дозволу
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державноприватне
партнерство

Рис. 2. Механізми державного регулювання діяльності ТНК в Україні
Власна розробка автора.

ням Україною міжнародних договорів, Міністерство юстиції України реєструє та здійснює
нагляд за діяльністю ТНК, Міністерство фінансів України регулює діяльність ТНК у частині податкової і митної політики, здійснює
нагляд за діяльністю ТНК, що пов'язані із розміщеннями (видачею), обігом та анулюванням
цінних паперів, а також реалізацією прав за
цінними паперами, що придбані ТНК.
Місцеві державні адміністрації (обласні,
районні, Севастопольська та Київська міські
державні адміністрації) здійснюють впровадження державної політики та системи державного регулювання на місцях.
Механізми державного регулювання діяльності ТНК складаються із окремих складових,
принципів, методів, форм та засобів регулювання (впливу) (рис. 2). Методи державного регулювання діяльності ТНК є способами впливу
держави на суб'єктів ринкової економіки з метою забезпечення сприятливих умов їх ефективного функціонування відповідно до прийнятої економічної політики держави [19, с. 349].

Серед методів державного регулювання
ТНК в Україні застосовуються: правові методи регулювання; адміністративні методи регулювання (заходи з примусу, заборони та дозволу); економічні методи регулювання (заходи
для стимулювання розвитку, державно-приватне партнерство тощо) [19, с. 351].
Виділяємо такі принципи державного регулювання діяльності ТНК: принцип взаємодії (взаємодія органів влади щодо регулювання діяльності
ТНК); принцип консолідації (створення єдиного
механізму, що регулює діяльність у комплексі,
яка в цілому покликана сприяти розвитку ТНК);
принцип стратегічного розвитку (застосування
програмно-цільового методу державного регулювання); принцип конкурентних переваг (забезпечення конкурентоспроможності економіки);
принцип економічного динамізму (сприяння розвитку економіки загалом і її окремих об'єктів).
Правове регулювання діяльності ТНК в
Україні здійснюється за трьома рівнями: внутрішнє законодавство, двосторонні угоди та багатосторонні угоди [28].
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До першого рівня, слід віднести українське
внутрішнє законодавство, яке покликане регулювати міжнародну економічну діяльність та
сприяти розвитку та залученню ТНК в Україну, що дає змогу покращити соціально-економічне середовище, підвищити рівень зовнішнього притоку капіталу та стимулювати інноваційну активність. Серед нормативно-правових актів, що діють у сфері регулювання діяльності ТНК слід виокремити: Господарський
кодекс України від 16.01.2003 № 436-4 [2]; Закон України "Про акціонерні товариства" від
17.09.2008 №5146 [4]; Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000
№ 2121-3 [5]; Закон України "Про ратифікацію
Конвенції про транснаціональні корпорації" від
13.07.1999 р. № 921-ХІУ [6]; Закон України
"Про холдингові компанії в Україні" від
15.03.2006 р. № 3528-4 [7].
Важливі аспекти державного регулювання
діяльності ТНК відображені у законодавстві,
що стимулює притік іноземних інвестицій, зокрема у Законі України "Про захист іноземних
інвестицій на Україні" від 10 вересня 1991 року
№ 1540а-XII [8], Законі України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року
№ 1560-XII [9], Законі України "Про режим
іноземного інвестування" від 19 березня 1996
року № 93/96-ВР [10], Законі України "Про
державно-приватне партнерство" від 1 липня
2010 року № 2404-VI [11].
До другого рівня правового регулювання
діяльності ТНК в Україні належать двосторонні інвестиційні та інші угоди, що укладаються між зацікавленими державами. Такі угоди
мають тенденцію до уніфікації, в них часто
містяться майже однакові за змістом норми,
хоча вони і не є ідентичними. Україна уклала
понад 50 угод про сприяння та взаємний захист
інвестицій, які гарантують сприятливі, стабільні й прозорі умови для інвесторів іншої країни
[28]. Серед них наводимо приклади:Угода між
Україною та Боснією і Герцеговиною про заохочення і взаємний захист інвестицій Україна,
Боснія і Герцеговина від 13.03.2002 року [30];
Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про сприяння та взаємний
захист інвестицій від 07.10.2004 року [31]; Угода про партнерство та співробітництво між
європейськими співтовариствами і Україною
від 14 червня 1994 року [29].
До прикладу, угода про партнерство та
співробітництво між європейськими співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 року
містить положення, які встановлюють гарантії
діяльності підрозділів національних компаній

на території договірних сторін. Зокрема передбачається, якщо нові закони чи правила, які
запроваджуються в Україні, значно обмежують
умови для заснування компаній співтовариства
на її території і функціонування їх дочірніх
компаній і філій, заснованих в Україні, ніж ті,
що діяли на день підписання Угоди, то такі закони чи правила не застосовуються упродовж
трьох років після набуття їх чинності до
дочірніх компаній і філіалів, які були створені
в Україні на момент набуття чинності відповідних актів [29].
Щодо третього рівня правового регулювання діяльності ТНК в Україні, то він включає
міжнародні багатосторонні угоди. Досить часто у практиці зустрічаються серед багатосторонніх угод регіональні. Для прикладу у 1998
році Україною було ратифіковано Конвенцію
про транснаціональні корпорації СНД, згідно
з якою сторони погодилися перебудовувати національні економіки для сприяння розвитку
ТНК [13].
Згідно з п. 3.1 "Рішення економічної ради
Співдружності Незалежних держав про Рекомендації по розробці організаційних проектів
транснаціональних корпорацій" від 20.09.2009
№ 997-16 організаційний проект ТНК розробляють підприємства-учасники й при необхідності залучають до роботи над проектом
зовнішніх експертів і фахівців за рахунок власних коштів [25].
Корпорація створюється добровільно як на
основі міжурядових угод, так і іншим, не забороненим законодавством сторін способом.
Порядок реєстрації корпорації визначається
законодавством держави — місця її реєстрації.
Відповідно до зобов'язання корпорації та/чи
головного підприємства (центральної компанії), що виникли внаслідок участі в діяльності
корпорації, учасники несуть відповідальність
згідно із законодавством сторін, юридичні особи яких входять до корпорації. Оподаткування таких юридичних осіб здійснюється за їх
місцезнаходженням відповідно до законодавства держави — місця перебування [28].
Економічні методи державного регулювання діяльності ТНК в Україні включають способи і прийоми впливу, в основі яких лежать економічні відносини держави і транснаціональної
корпорації.
Економічні методи регулювання діяльності
ТНК впливають на економічні інтереси і держави, і корпорацій для досягнення оптимальних результатів їх функціонування з мінімальними вимогами і матеріальними витратами. У
структуру економічних методів регулювання
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діяльності ТНК входить система прийомів і засобів прямої дії на суб'єкти управління шляхом
запровадження фінансово-економічних положень та нормативів, що покликані до стимулювання розвитку ТНК, а також запровадження
державно-приватного партнерства, метою
яких є створення оптимальних умов, які забезпечують досягнення високих економічних результатів.
Серед найбільш поширених економічних
засобів регулювання діяльності ТНК, що застосовуються в Україні виділимо наступні:
цільові комплексні програми (Стратегія економічного та соціального розвитку України
"Шляхом європейської інтеграції" на 2004—
2015 роки [24], Програма економічних реформ
на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджена Указом Президента України від 02.06.2010 р.) [23]; державні замовлення і
державні контракти; податки і податкові пільги; різні галузеві і загальнодержавні норми і
стандарти; індексування цін; встановлення
мінімальних заробітних плат; норми амортизації; ліцензування; квоти; встановлення граничних рівнів рентабельності тощо.
З метою податкового стимулювання діяльності підприємств та ТНК, Податковим Кодексом України було передбачено динамічне зменшення ставок податку на прибуток: з 1 квітня
2011 р. по 31 грудня 2011 р. — 23 %; з 1 січня
2012 р. по 31 грудня 2012 р. — 21 %; з 1 січня
2013 р. по 31 грудня 2013 р. — 19 %; з 1 січня
2014 р. — 18 %. Регулювання діяльності ТНК в
Україні відбувається також і на основі іншого
податкового регулювання, зокрема, митного
регулювання [21].
В Україні застосовуються адвалорні, специфічні та комбіновані ставки мита. Тарифні
квоти у вигляді встановлення обсягів окремих
товарів, призначених для ввезення на митну
територію України у визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами. Ставки мита на вивіз
(експорт) сировини та матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, готових виробів встановлюються на рівні 0% [21].
Індексування цін, як спосіб збереження
розміру доходів в Україні здійснюється постійно, зокрема станом на 1 січня 2014 р. індекс
цін становив 108,3%, у 2010 р. — 108,9%, у 2000
р. — 125,8%, а у 1990 р. — 390% [27].
Важливим елементом регулювання діяльності, виступає також встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати,
зокрема, мінімальна заробітна плата станом на

1 січня 2014 р. становить 1218 грн., у 2010 р. —
869 грн., у 2000 р. — 90 грн., а у 1990 р. — 70 грн.
[27].
Важливим елементом регулювання діяльності ТНК — є ліцензування окремих видів господарської діяльності. На сьогодні, ліцензуванню підлягають: банківська діяльність, професійна діяльність на ринку цінних паперів, із надання фінансових послуг, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність у галузі телебачення і
радіомовлення, діяльність у сфері електроенергетики, діяльність у сфері освіти, виробництво
і торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, діяльність у сфері телекомунікацій, будівельна діяльність та надання послуг
з перевезення пасажирів, вантажу повітряним
транспортом) [19, c. 311].
Якщо аналізувати діяльність ТНК в Україні,
то близько половини із них ліцензують власну
діяльність. Зокрема, галузі діяльності ТНК в
Україні: харчова промисловість (Nestle, Cargil,
Mc'Donalds, Coca-Сola) — не підлягають ліцензуванню; тютюнове виробництво (British
American Tobacco, Imperial Tobacco Group) —
підлягають ліцензуванню; торгівля (Metro Cash
and Carry) — не підлягають ліцензуванню; фармацевтичний ринок (Berlin-Chemie, KRKA,
Gedeon Richter) — підлягають ліцензуванню;
фінансова діяльність (Raiffeisen Bank
International, UniCreditBank, OTP Group, BNP
Paribas) — підлягають ліцензуванню; страхова
діяльність (AXA Group, PZU SA) — підлягають
ліцензуванню.
В Україні були спроби встановлення граничних рівнів рентабельності, зокрема, проект
розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації "Про встановлення граничних рівнів рентабельності на продовольчі товари" було запропоновано ввести
перелік норм рентабельності на окремі групи
товарів, зокрема: борошно пшеничне І та ІІ
сорту — 6 %, хліб та хлібобулочні вироби —
10 %, проте ці положення так і не були введені
в дію.
Адміністративні методи державного регулювання діяльності ТНК базуються на застосуванні нормативних актів (розпоряджень,
рішень, наказів, постанов Кабінету Міністрів)
та охоплюють усю суть організаційної складової державного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. Серед них: примусу
(спрямований на вироблення окремих форм
поведінки), заборони (спрямований на обмеження окремих дій ТНК) та дозволу (спрямований на вироблення правил "гри" та регламентування дозвільної діяльності).
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Сьогодні напрями державного регулювання діяльності ТНК в Україні створюють основні
мотиви їх діяльності, серед яких виділяємо:
збільшення прибутковості діяльності; географічна диверсифікація виробництва; доступ до
українських ринків; ефективне застосування
ресурсів, зокрема і трудових. Серед чинників,
що позитивно вплинули на діяльність ТНК в
Україні виділяємо такі: економія на масштабах
виробництва, інноваційна діяльність, інфраструктурний та трудовий потенціал.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Сьогодні, на території нашої держави діє
понад 30 транснаціональних корпорацій і тому
державне регулювання їх діяльності є вкрай
важливим. Не менш важливим сьогодні є розвиток вітчизняних ТНК, а дієве державне регулюванні їх діяльності має стати пріоритетним напрямком економіки України, що посилить конкурентоспроможність держави на міжнародному рівні. Аналіз основних напрямків державного регулювання діяльності ТНК в Україні дав
змогу виокремити найбільш значущі — правове, економічне та адміністративне регулювання.
При цьому, основними принципами державного регулювання діяльності ТНК — є принцип
взаємодії; принцип консолідації; принцип стратегічного розвитку; принцип конкурентних переваг; принцип економічного динамізму. Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрямі є напрацювання механізмів державного сприяння створенню вітчизняних ТНК в
інноваційних сферах економіки.
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COMPETITIVENESS OF UKRAINE AS THE FUTURE STATE OF EUROPEAN UNION
Дана стаття присвячена аналізу конкурентоспроможності України. Проаналізовано показники конкурентоспроможності
України за звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012—2013 рр. Звернуто
увагу на причини низької конкурентоспроможності України серед країн світу та виявлено шляхи її покрашення.
This paper focuses on the analysis of the competitiveness of Ukraine. Analyzed indicators of Ukraine's competitiveness by
the World Economic Forum report on global competitiveness in the years 2012—2013 Attention is paid to the reasons for the low
competitiveness of Ukraine among the countries and found ways to improve.
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ВСТУП
Актуальність теми зумовлюється необхідністю
вивчення впливу економічної політики України на
розвиток рівня конкурентоспроможності країни та
подальшого застосування необхідних чинників задля формування конкурентоспроможного середовища з метою підвищення рівня життя населення країни та створення сприятливої атмосфери стабільного розвитку для наступних поколінь українців.
В економічній науці проблема національної
конкурентоспроможності є однією з ключових.
Значний вклад у її дослідження здійснили такі
західні вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М.
Портер, Д. Сакс, Л. Саммерс, Дж. Харт, Е. Хекшер.
Останнім часом ці проблеми розробляються також
вченими з пострадянських країн, зокрема — українськими та російськими (Я. Базилюк, О. Білорус, Б. Буркинський, М. Делягін, Я. Жаліло, В. Іноземцев, Б. Кузик, Д. Лук'яненко, С. Меншиков,
І. Спиридонов, С. Соколенко, Р. Фатхутдінов,
Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.) [1].
Україна займає вагоме місце в світовій економіці
з погляду на її ресурсний потенціал і кадрові можливості. На жаль, рівень життя населення, який зумовлюється нестабільною політичною ситуацією і
економічним застоєм, не досягає того рівня, на якому він мав би бути, враховуючи ті ресурси, які має
наша країна. Тому розгляд такої нагальної проблеми підвищення світового рейтингу України вважається дуже актуальним, особливо для розробки
стратегії розвитку країни, яка б враховувала існуючі проблеми і протиріччя та шляхи їх подолання.
Високий рівень конкурентоспроможності економіки є фундаментальною умовою інтеграції України у світовий економічний простір як рівноправного
учасника міждержавних економічних відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основним напрямом державної політики як
внутрішньої, так і зовнішньої Україна обрала європейський вибір, кінцевою метою якої має бути повноправне членство в Європейському Союзі. Для
України євроінтеграція — це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх
технологій, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, в тому числі і на ринок фінансових послуг.
Чинною правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.), яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань.
Після завершення вступу України до Світової
організації торгівлі 18 лютого 2008 року були започатковані переговори в частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС, що відкриває шлях до лібералізації руху товарів, капіталів та послуг та широку гармонізацію нетарифних інструментів економічного регулювання. На Паризькому саміті 9
вересня 2008 року Україна та ЄС досягли політичної домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди про асоціацію, яка будуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. У ході 15-го Саміту Україна
— ЄС в Києві 19 грудня 2011 року сторони оголосили про завершення перегорів по майбутній Угоді
про асоціацію, а 30 березня 2012 року текст майбутньої Угоди було парафовано главами переговорних команд України та ЄС. [2]
Комплекс відносин Україна — ЄС виводиться на
нову площину практичної реалізації завдань стра-
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Таблиця 1. Показники
конкурентоспроможності України
у 2012—2013 рр.
Місце
38
47
62
62
65
91
94
114
117
132
137

Показники конкурентоспроможності
України
Обсяг ринку
Ґрунтовність та доступність вищої освіти
Система охорони здоров’я
Ефективність ринку праці
Розвиток інфраструктури
Рівень розвитку бізнесу
Тривалість життя
Фінансовий сектор
Ринок товарів і послуг
Система інституцій
Стан автодорожньої інфраструктури

тегічного партнерства, передумови реалізації якого
обумовлені такими політичними документами:
1. Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу (далі — Стратегія).
2. Законі України "Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 року № 1629-IV.
3. Порядок денний асоціації Україна — ЄС.
Європейська політика сусідства.
4. Щорічні Плани першочергових заходів щодо
інтеграції України до ЄС, затверджені розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
5. Щорічні Плани заходів з адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, затверджені розпорядженнями Кабінету
Міністрів України.
6. Співробітництво у рамках політики ЄС
Східне партнерство [4].
Забезпечення конкурентоспроможності виступає і метою, і основою сталого економічного розвитку країни, спрямованого на суттєве підвищення суспільного добробуту.
Низька конкурентоспроможність України на
світових ринках пояснюється рядом причин таких
як низька ефективність господарських реформ,
ігнорування необхідності посилення оптимального втручання держави в процес регулювання та управління економікою, відсутність науково обгрунтованої державної промислової політики, а також
системи державного регулювання конкурентоспроможності, погіршення структури економіки.
Реальним і високоефективним фактором підвищення конкурентоспроможності національної
економіки є формування і проведення державної
промислової політики як органічної частини загальної державної економічної політики [3].
За даними останнього звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012—2013 рр., Україна серед 144
країн посіла 73-є місце проти 82-го у 2011—2012 рр.
(рис. 1) [5]. Провідні позиції займають Швейцарія,
Сінгапур та Фінляндія, які складають трійку
лідерів. Російська Федерація та Казахстан випереджають Україну за показниками конкурентос-

проможності, посідаючи відповідно 67 і 51-е місця
у загальному рейтингу [5].
За даними розгорнутого звіту Всесвітнього
економічного форуму, причинами зростання конкурентоспроможності України у 2012—2013 рр. є
підвищення рівня показників (табл. 1).
Внаслідок економічних та політичних негараздів Україна втратила 16 позицій за 2009—2010
рр. Але у 2011—2012 рр. стан економіки країни
покращився, що дало змогу піднятися в рейтингу
на 7 позицій. А згідно із звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність за 2012—2013 рр. Україна піднялася
ще на 9 позицій, продовжуючи демонструвати свої
основні конкурентні переваги — освіту та ємність
ринку.
Незважаючи на проведені в Україні економічні
реформи, залишаються слабкою система інституцій та неефективним ринок товарів і послуг.
Пріоритетним напрямом також має стати стабілізація фінансового сектора України та підвищення
рівня розвитку бізнесу.
За показником "інноваційна спроможність"
Україна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки
вітчизняні підприємства більшою мірою використовують іноземні технології шляхом отримання
ліцензій, ніж власні розробки та дослідження [6].
Підсумки дослідження інвестиційного та інноваційного розвитку України останніх років
свідчать про підвищення ролі цілеспрямованої державної політики, орієнтованої на підтримку
цілісності інноваційного процесу — від наукової
розробки до інвестування масового виробництва.
Це сприяло покращенню місця України у міжнародних рейтингах.
ВИСНОВКИ
У результаті даного дослідження було виявлено декілька основоположних моментів щодо визначення конкурентоспроможності України у сучасній системі міжнародних економічних відносин
та перспектив розвитку національної.
Для покращення стану конкурентоспроможності України необхідно:
— сформувати належну структуру виробництва, підвищити якість державних інституцій та знизити рівень корупції, з метою підвищення використання інтелектуального та інноваційного потенціалу, а також забезпечити сприятливі організаційно-правові умови функціонування бізнесу для
спрощення системи реєстрації, ліцензування та
звітності, розробити законодавчу базу щодо захисту прав власності інвесторів;
— визначити сфери відповідальності державних органів влади та громадських організацій з
метою забезпечення реалізації стратегії побудови конкурентоспроможної моделі економіки і
стимулювати приплив вітчизняних та іноземних
інвестицій в стратегічні для України галузі економіки для підвищення якості, і відповідно до конкурентоспроможності продукції серед країн світу;
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Рис. 1. Рейтинг країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності у 2012—2013 рр.

— здійснювати всебічний розвиток людського
капіталу та підвищити фаховість трудових ресурсів, з метою виробництва продукції та послуг
за новітніми технологіями у різних сферах економічного життя країни.
Проаналізувавши конкурентоспроможність
національної економіки, можна зробити висновок,
що на сучасному етапі рівень конкурентоспроможності України є досить низьким. На даний момент
у нашій державі існує чимало проблем, які перешкоджають інтенсивному розвитку економіки,
який би знайшов свій вираз у показниках конкурентоспроможності.
Для стабільного становища країни на світовому ринку необхідною умовою є підтримання економіки, соціальної політики та інфраструктури
країни на високому рівні. Не зважаючи на досить
вагомий природній, інтелектуальний та інноваційний потенціал, Україна не використовує свої конкурентні переваги через відсутність незалежної
структури виробництва, низьку якість державного управління та прояви корумпованості на вітчизняному ринку.
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PROCEDURAL PROVISION OF AUDIT MATERIAL COSTS OF ENTERPRISES PRODUCING
CONCRETE STRUCTURES
Приведено типізацію аудиторських процедур аудиту матеріальних витрат та документообігу щодо відображення операцій з матеріальними цінностями на підприємствах з виробництва товарних бетонів та залізобетонних конструкцій. Особлива увага приділена оцінці впливу специфічних рис обліку витрат на підприємствах з виробництва залізобетонних конструкцій на методику застосування аудиторських процедур.
Powered typification the audit procedures audit of material costs and document circulation to reflect transactions with
material goods in production of concrete and reinforced concrete structures. Particular attention is given to assessing the impact
of specific features of cost accounting in production of concrete structures on the method of application of audit procedure.

Ключові слова: аудит, процедури, тип, витрати, виробництво, матеріальні витрати.
Key words: audit, procedure type, costs, production, material costs.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Більшість робіт вітчизняних та зарубіжних
науковців присвячених методиці застосування
аудиторських процедур у вітчизняній практиці
аудиту носять загальнонауковий або теоретичний характер, тобто не дають достатньої методологічної бази для застосування типових
аудиторських процедур при проведенні аудиту підприємств, яким характерні ярко виражені
галузеві риси.

Згідно з МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності" Загальний план аудиту матеріальних витрат відображає масштаб, терміни і об'єкти
перевірки, а також визначає розробку програми
аудиторських процедур. Після завершення розробки загального плану аудиту здійснюється розробка програми аудиторських процедур для реалізації плану аудиту з урахуванням необхідності
досягнення цілей аудиту шляхом ефективного використання ресурсів аудитора. Розробка загального плану та програми аудиторських процедур
— два процеси, які необов'язково виконуються
окремо або послідовно, вони тісно взаємопов'язані, оскільки зміни в одному можуть викликати
зміни в іншому [9].
Як правило, при проведенні аудиту матеріальних витрат, застосовують наступні типові
аудиторські процедури:
1. Перерахунок документів клієнта (арифметична перевірка) — процедура, за якої перевіряється точність незалежних підрахунків, обчислень та інших арифметичних дій. Даний тип
перевірки, найчастіше, застосовується вибірково. При аудиті матеріальних витрат, наприклад,
перераховують документи на отримання матеріалів від постачальників, а саме: звіряють дані прибуткових накладних з товарно-транспортними
накладними, талонами на зважування, матеріаль-

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8] свідчить, що вітчизняні науковці приділяють
недостатню увагу питанням розробки галузевих
методичних рекомендацій по застосуванню
аудиторських процедур. Тому питання розкриття застосування та типізація аудиторських процедур при аудиті матеріальних витрат на
підприємствах з виробництва залізобетонних
конструкцій як виду бізнесу, якому характерні
чітко виражені галузеві риси, є достатньо актуальним для поглибленого розгляду.
МЕТА СТАТТІ

Метою публікації є аналіз впливу системи
обліку матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій на
вибір та застосування аудиторських процедур.
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ними звітами про надходження ресурсів. Звіряють талони на відвантаження продукції, товарно-транспортні накладні з даними звітів щодо
обсягів виробленої продукції за період.
Якщо суб'єкт аудиту веде документацію на
комп'ютері, є можливість перевірки розрахунків
аудитором, використовуючи також ЕОМ.
2. Експертна перевірка дозволяє підтвердити
справжність документів. Перевіряють справжність підписів посадових осіб, відсутність дописок тексту, букв, закреслення, відповідність складання документів дат відображення в них операцій. Застосовують перевірку для виявлення
тотожності підписів на дорученнях на одержання товарно-матеріальних цінностей та видаткових або прибуткових накладних. Визначається
справжність підписів на матеріальних звітах,
лімітно-забірних картах, наряд-замовленнях.
Експертну перевірку застосовують під час
визначення правильності формування даних
про матеріальні витрати, що формуються у
звітах АСУТП. Перевіряють відповідність логіки програмного забезпечення сутності технологічних процесів, вчасність зняття даних, їх
повноту та точність вимірювання витрат матеріалів під час їх відпуску у виробництво.
Щодо визначення або підтвердження норм
списання сировини та матеріалів, які на підприємстві визначаються лабораторією — зразки готової продукції або сировини, що надходить, можуть бути відправлені в дослідні інститути відповідного профілю. Так, наприклад,
норму списання цементу, на виробництво одного кубічного метру бетону визначають шляхом
пресування сформованих зразків затверділого
бетону. Від точність показників тиску пресу напряму залежить норма списання цементу і може
суттєво коливатись, в залежності від якості цементу та його марки. На основі даних, знятих з
датчиків пресу, розробляються та коригуються
рецептурні норми витрат цементу. Для перевірки
правильності таких норм, зразки можна перевірити одночасно в будь-якій іншій організації
або дослідному інституті, який має випробувальних прес з необхідною точністю вимірювання.
3) Інвентаризація — перевірка господарських коштів шляхом перерахунку, обмірювання,
зважування та огляду. Ця процедура дозволяє
отримати точну інформацію про наявність і орієнтовних вартості і стану майна підприємства.
Дані наявності господарських коштів заносять
до інвентаризаційних описів та звіряльних відомостей, з метою встановлення недостач або надлишків зводять з даними бухгалтерського обліку.
Аудитор до початку інвентаризації повинен
з'ясувати:

— частоту інвентаризацій майна і фінансових зобов'язань;
— перевірити бухгалтерську документацію
раніше проведеної інвентаризації;
— ознайомитися з кількістю товарно-матеріальних цінностей;
— виявити дорогі товарно-матеріальні цінності;
— проаналізувати систему внутрішнього
контролю і систему обліку товарно-матеріальних цінностей.
Аудитор (аудиторська організація) може
спостерігати за процесом інвентаризації. При
цьому він зобов'язаний:
— для перевірки надійності засобів контролю взяти участь у контрольних вимірах (перерахунок, зважування);
— вивчити чи є застарілі товарно-матеріальні цінності;
— з'ясувати, чи є товарні запаси третіх осіб, і
чи враховуються вони в позабалансових рахунках
бухгалтерського обліку і в складському обліку;
— з'ясувати реальність дебіторської і кредиторської заборгованості.
Проведення інвентаризації сировини та матеріалів на складах та у підзвітних осіб підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій характерний великий розмір ймовірної похибки. Так, склади інертних матеріалів (пісок,
щебінь), що зберігаються на відкритих майданчиках інвентаризують шляхом геодезичного
обміру, тобто формуються насипи правильної
форми, обмірюються та перераховуються через
насипну щільність матеріалу.
При інвентаризації керамзиту слід зазначити, що він поступає від постачальників за обсягом, списується у виробництво за масою. Таким чином, при застосуванні методів геодезичного обміру, слід звернути увагу на щільність
керамзиту, що залежить від рівня вологості
оточуючого середовища.
Під час інвентаризації залишків хімічних домішок, слід звернути увагу, що загальна кількість
складається не тільки з домішки, що знаходиться в резервуарі зберігання, а також кількості, що
знаходиться в трубопроводі, через який вона подається на виробничі лінії. Довжина трубопроводів може сягати більше кількох сотень метрів.
При інвентаризації залишків цементу в силосах, що утворюють склад цементу, увагу слід
звернути, що у процесі завантаження цементу в
силос формується нерівномірний насипний конус, а при вивантажені його з силосу утворюється воронка, через що при вимірюванні кількості
цементу в силосі, необхідно брати до розрахунку не тільки його рівень, а й обсяг конусу;
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4. Перевірка дотримання правил обліку господарських операцій — процедура, що дозволяє аудиторам (аудиторським фірмам) контролювати облікові роботи, які виконує бухгалтерія. У ході перевірки визначається дотримання правил обліку
матеріальних витрат, визначених обліковою політикою підприємства, документів, що визначають норми витрат матеріалів на одиницю виробленої продукції, методику оцінки вартості запасів, що надходять у виробництво, розмежування прав доступу та відповідальності під час збору та систематизації облікових даних про витрати, та інших
внутрішніх та зовнішніх норм і правил щодо обліку
матеріальних витрат. Отримана інформація при
проведенні даної процедури достовірна, якщо вона
отримана в момент дослідження цих операцій.
5. Підтвердження — аудиторська організація
отримує підтвердження в письмовій формі від
незалежної третьої сторони про реальності рахунків дебіторської і кредиторської заборгованостей, залишків на рахунках. Запит на підтвердження готують від імені керівництва у вигляді
документа на адресу незалежної сторони з вимогою надати необхідну інформацію аудиторської організації. Також за необхідності аудиторська організація може безпосередньо зв'язатися з
третьою стороною. Якщо інформація, отримана
від третьої сторони, і інформація в облікових записах розходяться, потрібно виконати додаткові
процедури для з'ясування причини.
Для підтвердження даних про матеріальні
витрати, як правило, застосовують запити до
служб та контрагентів про облікові дані щодо
операцій, які напряму або диференційно залежать від показників, що перевіряються. Наприклад, для товарних бетонів, кількість списаних у виробництво матеріалів повинно бути
не більше ніж кількість продукції, відвантаженої постачальникам, помноженої на норми витрат матеріалів на одиницю продукції.
Кількість отриманої залізничним транспортом
сировини можна перевірити шляхом формування
запиту на станцію залізничного сполучення.
Звірка даних про витрати енергоносіїв може
здійснюватись шляхом формування запитів до
установ, що займаються постачанням або транзитом електроенергії або газу.
6. Спостереження застосовується для оцінки системи внутрішнього контролю.
Спостереження може бути застосовано для
оцінки ризиків, пов'язаних з середовищем внутрішнього контролю підприємства: методики
проведення інвентаризацій, відображення результатів інвентаризацій в обліку, розмежування повноважень та відповідальності працівників, що впливають на формування інформації

про витрати, додержання схеми внутрішнього
документообігу на підприємстві. Вивчаються
процеси, які виконують інші особи (спостереження за перерахунком запасів, що здійснює
особисто аудитор). Аудитор перевіряє деякі
первинні документи, правильне відображення
відповідних господарських операцій в бухгалтерському обліку. Дозволяє вивчити нетипові
ситуації, відображені в документах клієнта.
7. Перевірка документів — аудитор повинен
переконатися в реальності певного документа
щодо відображення облікових даних про матеріальні витрати. Вибирається певний запис бухгалтерського обліку та відстежується відображення операції до первинного документа, що
підтверджує реальність її (операції) виконання.
Також вивчаються результати даної операції і
її вплив на кінцевий фінансовий результат.
Перевіряють документи, що спрямовані та
консолідацію та систематизацію облікових даних. Так, наприклад, дані про витрати палива
та енергії, що містяться у звіті за певний період порівнюють з даними, що надають окремі
підрозділи виробництва, порівнюють з встановленими технологічними нормативами, проводять інвентаризацію залишків, відповідність їх
щодо прибуткових документів, порівнюють
взаємозв'язок динаміки зміни показників таких
витрат зі зміною обсягів виробництва.
8. Усне опитування керівництва та персоналу економічного суб'єкта і незалежної третьої
сторони може проводитися на всіх етапах аудиторської перевірки, доповнює будь-які інші процедури. Заздалегідь можуть бути приготовлені
бланки з переліком питань для фіксування
відповідей опитуваних. Результати усного опитування записуються у вигляді короткого конспекту або протоколу, із зазначенням даних
(прізвище, ім'я, по батькові) аудитора, що проводив опитування. Все це долучають до інших
робочих документів аудиторської перевірки.
Усне опитування може надати лише непрямі
докази наявності підвищеного ризику суттєвого викривлення облікових даних про матеріальні витрати, але може ініціювати додаткове проведення процедур по суті.
9. Сканування застосовують з конкретного
напряму для вивчення нетипових операцій у
документації, що підлягає аудитуванню особи.
Сканування застосовується для отримання
аудиторських доказів, за ймовірності зміни
змісту документу, або його вилучення персоналом, що може бути зацікавленим у шахрайстві або викривленні даних обліку.
10. Аналітичні процедури — це оцінка і аналіз
отриманої інформації, дослідження показників
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Таблиця 1. Частота застосування
аудиторських процедур
№
з.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид процедури
Перерахунок документів
Експертна перевірка
Інвентаризація
Перевірка дотримання правил
обліку господарських операцій
Підтвердження
Спостереження
Перевірка документів
Усне опитування
Сканування
Аналітичні процедури

Частота
застосування
часто
часто
постійно
постійно
часто
рідко
часто
рідко
рідко
постійно

(економічних і фінансових) об'єкта перевірки, з
метою виявлення викривлень, їх причин в бухгалтерському обліку господарських операцій.
Аналітичні процедури виконують протягом
усіх етапів аудиторської перевірки, що підвищує її якість і скорочує витрати праці. Їх можна поєднувати з іншими процедурами на етапі
дослідження.
Типові види аналітичних процедур:
— порівняння показників питомої ваги матеріальних витрат зі середньогалузевими даними;
— порівняння фактичних показників витрат
з нормативними та аналіз причини таких змін;
— зіставлення змін декількох елементів витрат та встановлення їх взаємозв'язку;
— порівняння фактичних даних про матеріальні витрати звітного періоду з показниками попереднього періоду;
— порівняння фактичних даних про витрати з прогнозними, визначеними аудитором.
Частота застосування вищезазначених
аудиторських процедур в аудиті матеріальних
витрат на підприємствах з виробництва залізобетонних конструкцій наведена в таблиці 1.
ВИСНОВКИ

У ході застосування аудиторських процедур
в аудиті матеріальних витрат на підприємствах з
виробництва залізобетонних конструкцій слід
звернути увагу на невелику кількість типів операцій з запасами, повторюваність операцій, велику кількість документів та системність ймовірних
викривлень. Як правило, факт викривлення облікової інформації, у разі його виявлення, буде
виявлено у всіх однотипних операціях досліджуваної сукупності, що забезпечує значну прогнозовану питому вагу такого викривлення.
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MANAGER ADMINISTRATIVE SERVICE: IMPACT ON THE QUALITY AND EFFICIENCY
OF THE ENTERPRISE
Характерною особливістю управління підприємствами в сучасних умовах господарювання є підвищення вимог
до ефективності виробництва. Проведені на підприємствах гірничодобувної промисловості процеси приватизації та
реструктуризації спричинили зміну структури управління і зацікавленість власників у кінцевих результатах діяльності, що найповніше характеризують діяльність підприємства.
Для управління підприємством часто використовуються традиційні методи і інструменти, система оплати праці
характеризується слабким зв'язком між результатами роботи і заробітною платою. Отже, виникає необхідність в
удосконаленні системи управління на підприємстві.
Сьогодні підприємства, в основі діяльності яких лежить інтелектуальна праця, займають ведуче місце у житті
суспільства. Сучасне суспільство — це суспільство великих організованих закладів. У кожному з них найважливішу
роль грає людина розумової праці. Їх ефективність вимірюється їх вкладом в ті підприємства, на яких вони працюють.
Characteristic features of the management of enterprises in the current economic conditions are increasing demands
for efficiency. Carried out in enterprises of the mining industry privatization and restructuring led to changes in the
structure and management of the interest holders in the final results, that fully characterize the company.
To control now commonly used traditional methods and tools wage system is characterized by a weak bond between
the work and wages. Thus, there is a need to improve the management of the enterprise.
Today, the company, at the heart of which is intellectual work to occupy a leading place in society. Modern society —
a society organized large institutions. Each of them plays critical role individual knowledge workers. Their efficiency is
measured by their contribution to the enterprises in which they work.

Ключові слова: керівник адміністративної служби, адміністративно-управлінський персонал, управління підприємством, інтелектуальна (розумова) праця, результат управління,
ключові показники ефективності діяльності.
Key words: head of administrative services, administrative management, business management,
intellectual (mental) work, result of management's key performance indicators.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На шляху побудови ефективної економічної системи в Україні виникає необхідність
у вирішенні складних питань, пов'язаних із
забезпеченням вітчизняного ринку конкурентоспроможними товарами та послугами,

а також виходом на міжнародний ринок.
Відомо, що на конкурентоспроможність
підприємства впливає багато факторів (наука, технологія, капітал, інфраструктура,
інформація, робоча сила, менеджмент тощо).
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Все більшо го поши рення серед науковців набуває думка, що рівень конкурентоспроможності підприємств, крім зазначених факторів, залежить і від рівня конкурентоспроможності персоналу підприємства.
Отже, ще не так давно основною проблемою
у будь-якій організації була результативність
робітника фізичної праці, який виконував покладені на нього завдання.
Історично склалося, що робітники розумової праці займали невелику частку всіх занятих на будь-якому підприємстві. Їх ефективність або її відсутність хвилювала тільки їх
самих.
Сьогодні підприємства, в основі діяльності яких лежить інтелектуальна праця,
займають ведуче місце у житті суспільства.
Сучасне суспільство — це суспільство великих організованих закладів. У кожному з них
найважливішу роль грає людина розумової
праці. Їх ефективність вимірюється їх вкладом в ті підприємства, на яких вони працюють.
Для управління підприємством часто використовуються традиційні методи та інструменти, система оплати праці характеризується
слабким зв'язком між результатами роботи і
заробітною платою. Отже, виникає необхідність удосконалення системи управління на
підприємстві.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам удосконалення управління
підприємством та управління персоналом
присвячена значна увага багатьох вітчизняних
та зарубіжних вчених, серед яких І Ансофф,
Д.П. Богиня, Н.Ю. Брюховецька, Б.М. Генкін,
В. М. Геєць, В.М. Горбатов, М. А. Горєлов,
В.Ф. Гриньов, В.М. Гриньова, М.І. Долішній,
М.С. Дороніна, С.М. Ілляшенко, О.П. Єгоршин,
А.Я. Кібанов, М.О. Кизим, А.М. Колот, В.Д. Лагутін, М.Б. Махсма, М. Х. Мескон, О.Ф. Новікова, І.В. Петенко, В.А. Савченко, М.В. Семикіна, Р. М. Соловйов, В.В. Стадник, Д.В. Феоктистов, Ф. І. Хміль, Л.В. Шаульська, В.Г. Щербак, О.М. Ястремська та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження науковців здебільшого зосереджені на функціях управління робітниками і
майже не містять пропозицій щодо поліпшення управління керівниками.
Недостатня розробленість зазначеної проблеми, а також її теоретичне та практичне зна-

чення визначило вибір теми дослідження й зумовило її актуальність.
Враховуючи наведене вважаємо необхідним удосконалити систему управління на
підприємстві шляхом розробки збалансованої системи ключових показників діяльності
(або КРІ), використання якої на підприємстві є прикладним інструментом системи
мотивації, що дозволяє спрямувати бізнес на
досягнення поставлених стратегічних цілей,
підвищити продуктивність процесів і оцінити працю керівників різних структурних
підрозділів підприємства по досягнутим результатам.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Д. Кеннеді стверджує, що керівник і робітник неминуче знаходяться у ворожнечі [2]:
"… керівник "воює", тому що його інтереси
вступають у протиріччя з інтересами працівників, тому керівник постійно заважає їм переслідувати свої інтереси. Щоб переслідувати власні інтереси керівнику потрібно позбутися інтересів працівників, замінивши своїми
або зруйнувавши". Але при цьому, зазначає
автор, співробітники не є поганими людьми
тільки внаслідок того, що у них є безліч інших
більш важливих та цікавих для них проблеми, ніж та одна, що є важливою для керівника.
Отже, працівники підприємства мають
свої власні пріоритети, адже бізнес належить не їм, а керівнику або власникам. Тому
очікувати від співробітників підходу власників безглуздо. Бізнес керівника (власника)
— це його життя, і його життя — це його бізнес [2].
Керівник прагне досягти максимально
можливого прибутку. Працівники підприємства, як правило, не думають про це взагалі, а
якщо думають, то тільки тоді, коли зацікавлені
у отриманні більшого розміру заробітної плати. Керівник підприємства має право на застосування як позитивних, так і негативних
санкцій.
Адміністративно-управлінський персонал (адміністративна служба організації) —
г рупа п ра ці вн иків а па ра ту упр ав лі нн я
організацій, підприємств, установ усіх
форм власності, котрі здійснюють функції
управління чи забезпечують діяльність цих
структур, реалізацію їх планів і програм. Це
керівники, заступники керівників організацій і підприємств, керівники, які виконують функції управління: адміністративно-
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Рис. 1. Ключові показники ефективності діяльності гірничо-збагачувального комбінату
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організаційні, фінансові, юридично-правові, маркетингові, зовнішньоекономічних
зв'язків, облікові, аудиторські, контрольні,
кадрового забезпечення, інформаційного,
технічного забезпечення, соціального розвитку, охорони та безпеки організацій тощо.
Суттєвим є питання з'ясування того, які категорії працівників відносяться до адміністративно-управлінського персоналу (адміністративної служби), адже немає єдиної думки серед науковців, дослідників, працівників кадрових служб.
Одна точка зору грунтується на тому,
що до управлінського персоналу відносяться всі працівники апарату управління організацією. Інша полягає в тому, що в основу
вирішення питання про віднесення того чи
іншого працівника до персоналу управління повинен бути покладений функціональний принцип: саме зміст виконуваних працівником основних функцій управлінської
праці.
Керуючись цим критерієм, до персоналу управління слід віднести працівників, що цілком
чи частково зайняті адміністративно-управлінською діяльністю (керівники, їхні заступники
та фахівці).
На більшості промислових підприємств
лінійні та функціональні підрозділи підприємства представлені наступними службами:
— апарат управління;
— виробничий відділ;
— відділ маркетингу;
— відділ збуту;
— відділ постачання;
— відділ якості;
— відділ управління персоналом;
— фінансовий відділ;
— відділ НДДКР;
— відділ зовнішньоекономічної діяльності;
— відділи обслуговування виробничого та
технологічного процесів.
Від того наскільки ефективно побудовані
взаємовідносини між підрозділами підприємства залежить загальний результат діяльності
підприємства. Без співпраці керівників всіх
рівнів неможлива якісна та ефективна робота
підприємства в цілому.
Керування визначається як розумовий та
фізичний процес, що призводить до того, що
підлеглі виконують визначені їм офіційно доручення і вирішують певні поставлені їм задачі.

Робота керівника адміністративної служби
полягає в тому, щоб бути ефективним, адже від
нього вимагається правильне виконання завдань.
Проблема ефективності управління включає в себе розгляд:
— управлінського потенціалу — сукупності
всіх ресурсів, якими володіє і які використовує
система управління;
— сукупності витрат на управління — визначаються змістом, організацією, технологією
та обсягом робіт з реалізації відповідних
функцій управління;
— ефективності управління — ефективності дій людей у процесі діяльності організації, реалізації інтересів у досягненні певних
цілей.
В управлінському процесі використовуються людські, матеріальні, інформаційні та фінансові ресурси. Залежно від того, як вдало вони
використовуються досягається і відповідний
результат.
Ефективність менеджменту — це результативність функціонування системи та процесу
управління як взаємодії керованої і керуючої
систем, тобто інтегрований результат взаємодії
компонентів управління.
Іншими словами ефективність менеджменту — це зіставлення спожитих ресурсів з отриманим результатом.
Результати та ефективність управлінської
праці в кінцевому підсумку управління в цілому залежать від багатьох умов і передумов, а
саме: потенціалу співробітника, його здатності виконувати певну роботу, засоби виробництва, соціальні аспекти діяльності персоналу і колективу в цілому, культура організації, а також і від особистості самого керівника — його авторитету, стилю управління
тощо.
Кінцевий результат управління — це ефект
управління, або результат, отриманий внаслідок здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва, бізнесу й організації
в цілому.
Отже, внаслідок посилення конкуренції
сучасні підприємства повинні мати певний
набір якостей, без яких суттєвих перспектив подальшого розвитку у них немає, а саме:
— ефективність — здатність перемагати у
ціновій конкуренції;
— гнучкість — здатність швидко пристосовуватись до змін на ринку;
— інноваційність — товари, що виготовляються, і послуги, що надаються, повинні бути
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конкурентоспроможними, орієнтованими на
клієнта;
— ефективна система управління підприємством, що дозволяє продуктивно обробляти
управлінську інформацію для прийняття бізнес-рішень.
Основна структурна ідея збалансованої системи показників (BSC) полягає в тому, щоб
збалансувати систему показників за фінансовим напрямком, споживчим напрямом, напрямом внутрішніх процесів, напрямом навчання і
росту.
Отже, BSC представляє собою збалансовану систему ключових показників діяльності (КРІ), представлених за чотирьма напрямами:
1) фінансові КРІ, що надають уявлення
про кінцеву ефективність діяльності підприємства;
2) ринкові КРІ, що характеризують взаємовідносини підприємства з клієнтами і постачальниками;
3) КРІ внутрішніх бізнес-процесів, що характеризують операційну досконалість компанії;
4) КРІ навчання і росту, що вказують рівень
персоналу і перспективи розвитку.
Для того, щоб розробити систему збалансованих показників необхідно:
— по кожному з чотирьох сегментів сформулювати стратегічні цілі;
— для кожної цілі прописати показник;
— установити взаємозв'язки між показниками окремих груп.
Проведені на підприємствах гірничодобувної промисловості процеси приватизації
та рес труктури заці ї сп ричи нили змі ну
структури управління і зацікавленість власників у кінцевих результатах діяльності, що
найпо вніше хар актеризують діяль ність
підприємства. При цьому кінцевий результат
діяльності безпосередньо залежить від роботи кожного структурного підрозділу
підприємства, а отже, і від вдалого керування. Керівник може оцінити свою відповідальність і свій вклад у загальні результати
підприємства.
Запропонована збалансована система ключових показників ефективності діяльності
гірничо-збагачувальних комбінатів представлена на рисунку 1.
Для того, щоб система добре працювала
вона повинна бути доступно і зрозуміло формалізована. Для цього необхідно на підприємстві:

1. Розробити положення про КРІ — визначає мету, задачі і напрямки використання системи КРІ; принципи формування системи КРІ;
склад, процедури встановлення, використання
і розрахунку значень КРІ; склад, формати і порядок формування звітності про виконання
КРІ.
2. Запровадити методику розрахунку КРІ
— визначає найменування показника і його
призначення, аспект оцінки, алгоритм розрахунку, діапазон допустимих відхилень,
джерела даних для розрахунку показника,
виконавці.
3. Впровадити карти виконання КРІ —
фіксується склад і значення показників, по
яким здійснюється оцінка діяльності керівника/підрозділу.
У ключових характеристиках доцільно
виокремити аспекти оцінки ефективності:
1. Основа для прийняття управлінських
рішень — чистий прибуток, збільшення грошового потоку, EVA.
2. Логічний зв'язок між результатом діяльності підприємства і результатом діяльності
окремих підрозділів.
3. Аспекти оцінки ефективності управління
сформовані за напрямами діяльності:
— "Фінанси і економіка", що характеризують фінансово-економічний стан підприємства
по напрямках діяльності;
— "Ринок", що характеризує ринково-конкурентний статус підприємства;
— "Внутрішні процеси", що характеризують
внутрішню діяльність підприємства;
— "Персонал", що характеризує процеси
управління персоналом.
4. Інтеграція з системою винагороди керівників підприємства.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зміна прибутку підприємства може залежати від різних факторів, а саме: за відхилення в нормах витрачання несуть відповідальність технічні служби; за відхилення в
обсягах виробництва — виробничі підрозділи;
за відхилення в номенклатурі продукції —
служба збуту тощо. Отже, кожен керівник
адміністративної служби може оцінити свою
відповідальність і свій вклад у загальні результати підприємства.
Подальшу оцінку ефективності діяльності
керівників адміністративної служб пропонується визначати шляхом розрахунку та
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інтерпретації комплексного показника, що
враховуватиме вклад кожного керівника у загальні результати підприємства, визначення
розміру недоотриманого прибутку підприємства з вини керівництва та розробкою системи відповідальності за розмір завданої
шкоди.
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