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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток сучасних біотехнологій відбу-

вається в галузях сільського господарства, охо-
рони здоров'я, харчової промисловості, охоро-
ни довкілля, альтернативної енергетики. Най-
більшого розвитку та значних результатів на-
було застосування ДНК-технологій в галузі
рослинництва сільськогосподарських культур,
зокрема появі генетично модифікованих сортів
рослин стійких до визначених захворювань,
шкідників та хімічних засобів захисту.

 Генетично модифіковані рослини — це рос-
лини, ДНК яких модифіковане шляхом засто-
сування генетично інженерних методів. Основ-
ною ціллю створення ГМ рослин є представлен-
ня нових сортів із специфічними ознаками, які
не притаманні для рослин цього виду.

Прикладом таких ознак можуть бути стій-
кість до різного роду гербіцидів, шкідників,
стійкість до несприятливих умов зовнішнього
середовища (солестійкість, засухостійкість

УДК 347.77.028:631.526.32:339.13.001.25 (477)
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FORMING OF THE SYSTEM OF INTEGRATION OF SCIENCE AND PRODUCTION
IS IN AGRICULTURE

У статті висвітлено розвиток сучасних біотехнологій як поєднання передових інноваційних технологій в сфері
генно0модифікованих організмів. На сучасному рівні визначено основні проблеми та шляхи їх вирішення щодо фор0
мування системи інтеграції науки і виробництва для вирішення продовольчої проблеми держави та у світі.

Development of modern biotechnologies is reflected in the article, as combination of front0rank innovative
technologies in the sphere of генно0модифікованих organisms. Basic problems and ways of their decision are up0to0
date certain in relation to forming of the system of integration of science and production for the decision of food problem
of the state and in the world.

Ключові слова: інтеграція, наука та виробництво, генетично модифіковані рослини, біо5
технологія, продовольча безпека.

Key words: integration, science and production, genetically modified plants, biotechnology, food
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тощо) чи набуття нових якостей харчового зна-
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Дослідження проблем інтеграції науки і ви-
робництва в АПК, впровадження біотехно-
логій, генно-модифікованих організмів для по-
дальшого нарощення сільськогосподарського
виробництва через активне впровадження
різних методів, прийомів та механізмів шляхом
подальшого зниження вартості виробничих
затрат займалися такі вітчизняні й зарубіжні
науковці, як Н. Малиш [12], М. Соколов [9], В. Зак-
ревський [11], П. Саблук, А. Жученко [10],
Ю. Ярошевська, Б. Баласинович [15] та інші
[14].

МЕТА СТАТТІ
Пошук шляхів усунення перешкод між нау-

кою і виробництвом для можливості розв'язан-
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ня проблеми паливних ресурсів, захисту дов-
кілля та забезпечення населення продуктами
харчування.

ВИКЛАД ОСТАННІХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

 Україна за останні десятиріччя дещо поси-
лила позиції гравця на світових ринках про-
дукції сільського господарства та конкурент-
носпроможного виробника продукції сільсько-
го господарства. Але одним із перспективних
шляхів подальшого нарощення виробництва
вбачається нами через активне впровадження
різних методів, прийомів та препаратів з метою
подальшого зниження вартості виробничих
затрат, зокрема впровадження біотехнології,
що дасть можливість розв'язати проблеми па-
ливних ресурсів, захисту довкілля, забезпечен-
ня населення продуктами харчування, викори-
стання в медицині.

На даний час щодо використання ГМО в
Україні регламентує Закон України від 31 трав-
ня 2007 року № 1103 "Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транс-
портуванні та використанні генетично моди-
фікованих організмів" (далі — Закон про біо-
безпеку) та постанова Кабінету Міністрів Ук-
раїни № 808 "Деякі питання проведення апро-
бації (випробування) та реєстрації генетично
модифікованих організмів сортів сільськогос-
подарських рослин" [4; 7].

Крім того, прийнято постанову КМУ від
18.11.2009 року №1223 "Про затвердження та-
рифів за дії, пов'язані з проведенням апробації
(випробувань) генетично модифікованих
організмів сортів сільськогосподарських рос-
лин у відкритій системі".

Відповідно до статті 13 Закону України про
біобезпеку забороняється вивільнення в навко-
лишнє середовище ГМО до їх державної реє-
страції, а стаття 18 за порушення вимог цього
Закону і прийнятих на його основі норматив-
но-правових актів тягне за собою цивільну, ад-
міністративну, дисциплінарну або кримінальну
відповідальність. На жаль, практичних дій щодо
порушників до сьогодні держава не виконує.

 ГМ сорти це не просто "дар природи", вони
мають власника. Велика п'ятірка біотехнологі-
чного бізнесу на сьогодні включає Монсанто
(Monsanto), Баєр (Bayer), Сінженту (Syngenta),
Піонер (Pioneer) та Доу (Dow). Більшість ГМ
модифікацій належать відомій в Україні ком-
панії Монсанто. Тобто ті фермери або аграрні
об'єднання крім того, що незаконно вирощують
ГМ сорти, ще й порушують права біотехноло-
гічних корпорацій власників ГМ модифікацій.

У зв'язку з відсутністю в нашій державі
структур, які б здійснювали фітоконтроль ек-
спортної продукції сільськогосподарської га-
лузі на наявність ГМО, до експортних поста-
вок українського походження може потрапи-
ти генетично модифікована продукція. Це
може призвести до суттєвих негативних наслід-
ків для нашої держави, завдаючи шкоди іміджу
України як експортера сільськогосподарської
продукції та накладення великих штрафних
санкцій.

Можемо відмітити, що дія Закону "Про на-
сіння і садивний матеріал" не поширюється на
обіг насіння і садивного матеріалу генетично
модифікованих організмів (рослин), що регу-
люється спеціальним законодавством, про який
відзначено нами вище [2].

В Україну ГМО для вирощування ввозить-
ся двома шляхами: під виглядом фуражного
зерна або за підробленими сертифікатами. На
митних пунктах немає ні лабораторій, ні фа-
хівців для визначення вмісту ГМО у ввезеному
до країни насіннєвому матеріалі. При цьому
Мінагропрод не в повній мірі контролює на-
сіннєвий матеріал, що може призвести до виті-
снення традиційно вирощуваних рослин гене-
тично модифікованими.

Проте сьогодні в Україні не зареєстрований
жоден ГМО сорт. Очевидно, відсутність про-
грам нагляду за полями та систематичного об-
ліку та контролю проданого насіння заохочує
сільськогосподарських виробників використо-
вувати нелегальну (на сьогодні) технологію.
Крім того, у законодавчих актах не враховані
положення щодо процедури відстеження і мар-
кування генетично модифікованих організмів,
можливості застосування передбачених Регла-
ментом (ЄС) № 1830/2003 винятків. Необхідно
привести національне законодавство у відпо-
відність до статті 9 Регламенту заходи пере-
вірки (інспекції) та контролю [1].

Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України ведеться розробка норматив-
но-правової та законодавчої бази для створен-
ня прозорої системи реєстрації генетично мо-
дифікованих організмів і видачі дозволів на
польові випробування трансгенних рослин, а
також вирішення проблеми захисту інтелек-
туальної власності у цій галузі та трансферу
технологій. Також планується створити систе-
му контролю біобезпеки відповідно до євро-
пейських стандартів, що включає такі вимоги,
як ізольованість посівів, утилізація залишків
виробництва та переробки, роздільне транс-
портування і зберігання продукції, її маркуван-
ня для споживача.
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Впровадження генетично модифікованих
культур у сільськогосподарське виробництво в
Україні має здійснюватися на засадах дотри-
мання національних економічних інтересів,
збереження та раціонального використання
найбагатшого генофонду рослинного світу.
Неприйнятними є пропозиції іноземних біотех-
нологічних компаній ("Монсанто", "Піонер" та
інших) повністю перейти на використання
тільки їх сортів та технологій.

Широко застосовуватися комерційне куль-
тивування ГМО у світі почало у середині 1990-
х років. З того часу їх використання зростає з
кожним роком. Найбільше вирощують генетич-
но модифіковану сою, кукурудзу, бавовну та
ріпак. Вперше вони були комерціалізовані 1994
року в США. Станом на 2014 рік, через 20 років
після початку комерціалізації, трансгенні рос-
лини згідно з Міжнародною службою з прид-
бання агробіотехнічних розробок (ISAAA) ви-
рощувалися вже на площі 175,2 млн га (12% від
загальних 1,5 млрд га світових площ сільсько-
господарських земель, або майже 5 посівних
площ України).

Зараз трансгенні рослини вирощують у 27
країнах, в яких проживає майже 4,0 млрд або
більша половина світового населення. Шість
країн з найбільшими площами вирощування
генетично модифікованих культур — це США
(70,1 млн га), Бразилія (40,3 млн га), Аргентина
(24,4 млн га), Індія (11,0 млн га), Канада (10,8
млн га), та Китай (4,2 млн га). З 1996 по 2013 рр.
світові площі, на яких вирощуються ГМ росли-
ни, зросли у 100 разів.

У 2013 році вирощували генетично модифі-
ковані сорти переважно 4 видів сільськогоспо-
дарських культур: соя (79% від загальної площі
посівів, що займають 84,5 млн га), бавовна (70%
від загальної площі посівів, що займають 23,9
млн га), кукурудза (32% від загальної площі
посівів, що займають 57,4 млн га) та ріпак (24%
від загальної площі посівів, що займають 8,2
млн га).

Загальна комерційна цінність біотехноло-
гічних культур, вирощених у 2013 році була оці-
нена у майже 200 мільярдів доларів.

В Україні допуск ГМ продуктів, як вже ми
відмітили, регулюють: Закон "Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні гене-
тично модифікованих організмів" та Закон
"Про захист прав споживачів", а саме п. 5 ст.
15, де зазначається, що інформація про продук-
цію повинна містити: позначку про наявність
або відсутність у складі продуктів харчування
генетично модифікованих компонентів. Таким

чином, маркуванню підлягають не тільки про-
дукти отримані з ГМО, а також харчові добав-
ки, отримані за допомогою ГМО. Ні Європейсь-
ке законодавство, ні Сполучених Штатів Аме-
рики не передбачає маркування харчових до-
бавок, отриманих за допомогою генетично мо-
дифікованих мікроорганізмів. Окрім того, Ук-
раїна стала першою державою в світі, яка зо-
бов'язала виробників та імпортерів харчових
продуктів вказувати позначення "Без ГМО" в
маркуванні всіх без винятку харчових про-
дуктів, навіть тих, у яких ГМО не може бути ні
теоретично, ні практично.

На сьогодні жодна організація України не
володіє достовірною інформацією про кількість
засіяних площ рослинами ГМО, кількість про-
дукції, виробленої та ввезеної з ГМО. Однак в
Україні вже давно така продукція вирощуєть-
ся на полях, використовується під час вироб-
ництва харчових продуктів та потрапляє до
українського споживання без будь-якого по-
відомлення. Офіційні дані щодо поширення
ГМО сортів рослин в Україні, площі під ними
відсутні. Оскільки відсутній державний конт-
роль та нагляд. За різними неофіційними дже-
релами від 30 до 90 % сої, яка вирощується в
Україні, є трансгенною.

У результаті незаконного і неконтрольова-
ного вирощування генетично модифіковані
культури поширилися по всій території Украї-
ни. Окремі науковці та експерти вважають, що
за найменшими розрахунками близько одного
мільйона гектарів української землі, або 3,0%
від загальної її кількості, зайнято ГМ культу-
рами, з яких понад 60% припадає на сою, 30%
— на кукурудзу, решта — на ріпак, картоплю
та цукрові буряки.

Наявність дієвої системи біологічної безпе-
ки є необхідною ознакою сучасної країни, яка
дбає про своїх громадян. А дієва система біо-
безпеки потребує зваженої державної політи-
ки, професійного підходу та експертного гро-
мадського контролю.

У проекті Закону України № 1844 "Про вне-
сення змін до Закону України "Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні гене-
тично модифікованих організмів" (щодо запро-
вадження спрощеної процедури реєстрації на
території України ГМО та продукції, виробле-
ної з їх застосуванням, зареєстрованих в Євро-
пейському Союзі) передбачається державна
реєстрація ГМО та продукції, виробленої з їх
застосуванням.

На жаль, до цього часу жодного зареєстро-
ваного ГМ сорту та продукції, виробленої з їх
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застосуванням, в Україні досі немає, тому існує
можливість, що виробники сільськогоспо-
дарської продукції будуть намагатися ввозити
за запроваджувати такі сорти і пов'язану з
ними продукцію нелегально.

Оскільки Україна підписала та ратифікува-
ла Угоду про асоціацію з Європейським Со-
юзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами і пра-
цює на даний момент над уніфікацією власно-
го законодавства із законодавством ЄС, тому
пропонується передбачити спрощену реєстра-
цію на території України ГМО та продукції,
виробленої з їх застосуванням, за умови їх реє-
страції в Європейському Союзі.

На наш погляд, ми повинні досить доскона-
ло вивчити позитивні та негативні сторони за-
стосування генно-модифікованих організмів з
врахуванням досвіду передових країн й перс-
пектив забезпечення продовольчої безпеки як
в Україні, так й світі.

Позитивні сторони застосування ГМО-
культур:

— спрощення технологій вирощування с/г
культур;

— відсутність забруднення навколишнього
середовища пестицидами та отрутохімікатами;

— значне підвищення врожайності за раху-
нок зниження шкідливих впливів комах та
мікроорганізмів;

— зниження енергозатрат, собівартості, а
звідси й цін на продукти харчування;

— енергетичне забезпечення за рахунок ви-
робництва біопалива (біоетанолу та біодизеля).

Негативні сторони застосування ГМО-
культур:

— ГМ-рослини являють собою певний ри-
зик, адже невідомо, як вони виявлять себе в еко-
системах;

— генетично змінені організми, які з'явля-
ються випадково, можуть перетворитися в
носіїв нових хвороб;

— безконтрольний перенос чужорідних
генів з трансгенних організмів у природні може
призвести до активації раніше невідомих або
утворення нових патогенів.

Регулювання активності стосовно ГМО
впроваджене в США та в країнах Західної
Європи. Більшість країн Європи офіційно дек-
ларують та дотримуються позиції обережного
ставлення до ГМО. Законодавча база ЄС та
окремих країн-членів і кандидатів в члени ЄС
містить норми про обов'язкове маркування та
розділення продукції за критерієм вмісту ГМ-
компонентів. Хоча ЄС тривалий період взагалі
блокував втілення ГМО у сільське господар-

ство, мотивуючи свою позицію необхідністю
більш детального вивчення нових властивостей
цих організмів.

На сьогодні більшість провідних держав
світу мають чітку нормативно-правову базу, що
в значній мірі регулює науково-дослідну та ви-
робничу діяльність в галузі біотехнології і ге-
нетичної інженерії. Ця нормативна база по суті
відображає та закріплює відповідні національні
стратегічні програми та концепції біологічної
безпеки держав в контексті широкого впровад-
ження й розвитку біотехнологій.

У країнах так званого "третього світу", в
Азії, Африці та Латинській Америці, впровади-
ли національне законодавство стосовно регу-
ляції, вивільнення та маркування генетично
модифікованих рослин як для комерційної
мети, так і для наукових цілей. Практично всі
країни-сусіди України мають законодавчо-нор-
мативну базу, що регулює генно-інженерну
активність і правила поводження з ГМ органі-
змами. На жаль, України в цьому списку й досі
немає.

За словами прибічників генно-інженерних
технологій, необхідність вирощування ГМ
культур продиктована збільшенням виробниц-
тва продовольства у зв'язку з поширенням на
планеті голоду, а також підвищенням попиту
на продовольчі культури для виробництва біо-
палива. До 2050 року кількість людей, які по-
терпають від голоду, подвоїться й становити-
ме 1,8 млрд Тим більше, нові ГМ рослини бу-
дуть більш стійкі до посухи та шкідників, що
може забезпечити стабільний рівень врожай-
ності цих культур навіть за умов глобальних
кліматичних змін.

На нашу думку, маркування продуктів на
наявність у них ГМО — це вимога сьогоден-
ня в рамках діючого законодавства. Проте
такий вимушений та вистражданий крок вия-
вився, на жаль, ненадійним і малодоцільним
в Україні, де офіційно ГМ культури не виро-
щують.

Сьогодні Україна прагне до членства у
Європейському союзі. Очевидно, шлях до цьо-
го передбачає тісніші зв'язки у торгівлі, інвес-
тиційну та економічну співпрацю між Україною
та блоком.

Європейський союз є одним із головних
імпортерів української сільськогосподарської
продукції. Він використовує імпортовану сою
для виробництва олії для продуктів харчуван-
ня, харчових добавок та інгредієнтів, кормів
для худоби. Кукурудза також використовуєть-
ся як корм для худоби. Ріпак використовуєть-
ся для виробництва біодизелю.
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Щодо ринку Європейського союзу, то,
якщо ГМО, не дозволений ЄС, знаходять у
партії імпортованих товарів, ЄС може застосу-
вати захисні заходи, починаючи від вимог до-
даткового тестування та сертифікації і закін-
чуючи тимчасовим припинення імпорту про-
блемного продукту. У випадку, якщо партія
товарів містить ГМО, але лише ті, що дозволені
у ЄС, вони мають бути відповідно марковані.
Якщо, наприклад, українська кукурудза, один
із основних експортних видів зернових Украї-
ни, буде містити ГМО, як у випадку із соєю, що
споживається на внутрішньому ринку, країна
може зіштовхнутись із серйозними проблеми
під час експорту до ЄС.

Хоча нормативні акти Європейського союзу
із питань генетично модифікованих організмів
дотепер мали досить обмежений вплив на ук-
раїнський експорт, можливості економічного
зростання можуть опинитися перед серйозни-
ми загрозами у майбутньому. Якщо ЄС зали-
шиться одним із головних імпортних ринків
України, Україна має потурбуватись про
відповідність своєї продукції вимогам Євро-
пейського союзу.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Діючий Закон України "Про державну си-

стему біобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні гене-
тично модифікованих організмів" приймався
у свій час поспіхом, без обговорення і дотри-
мання всіх належних процедур і не завжди
відповідає існуючому міжнародному досвіду
та практиці. Зокрема, в Законі про біобезпе-
ку не враховані такі надзвичайно важливі
позиції, що містяться в європейському зако-
нодавстві, як:

— принцип "єдиного вікна" та реєстрації ге-
нетично мододифікованої (ГМ) події (на-
томість, відповідно до діючого законодавства
потрібно окремо реєструвати ГМ-сорти рос-
лин, ГМ-продукти харчування та ГМ-корми,
навіть, якщо йдеться про одну і ту ж ГМ-рос-
лину!);

— експертне оцінювання ризиків ГМО за
інформацією, що подає заявник (натомість,
наша держава бере на себе зобов'язання про-
водити державну апробацію/випробування
ГМО, державну екологічну, санітарно-еміде-
міологічну та ветеринарно-санітарну ескперти-
зи ГМО, процедури проведення яких або досі
не прописані (це стосується правил проведен-
ня польових випробуваннь ГМ сортів рослин та
правил проведення екологічної експеризи
ГМО), або ж є нелогічними та дорогими;

— можливість проведення дореєстраційнх
випробувань самим заявником;

— валідація методів аналізу ГМО та коор-
динація роботи всіх ГМО-тестуючих лабора-
торій з боку спеціально визначеної референт-
ної лабораторії;

— детальні вимоги до маркування і порядок
маркування ГМО-вмісної продукції тощо.
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REGULATION OF ACTIVITY OF HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF WATER PROTECTION
AGAINST NITRATE POLLUTION FROM AGRICULTURAL SOURCES: THE UKRAINIAN
REALITY AND POSSIBILITY OF THE EUROPEAN EXPERIENCE IMPLEMENTATION

У статті обгрунтовано необхідність поглибленого дослідження проблем нітратного забруднення водних об'єктів
із сільськогосподарських джерел, які належать домогосподарствам. Проаналізовано основні тенденції використан0
ня домогосподарствами органічних та мінеральних добрив, охарактеризовано компактність розміщення земельних
ділянок, які використовуються даною категорією господарств. Виявлено європейський досвід захисту поверхневих
та підземних вод від забруднення нітратами, в тому числі із сільськогосподарських джерел.

Встановлено, що магістральним напрямом регулювання діяльності домогосподарств стосовно використання ними
азотовмісних органічних та мінеральних добрив має стати законодавче закріплення запровадження виробничих стан0
дартів сільськогосподарської діяльності, серед яких обов'язковим стандартом необхідно ввести прийнятий в ЄС до0
пустимий рівень попадання азотистих сполук у водні об'єкти із сільськогосподарських джерел. Доведено необхідність
створення на обласному рівні робочих груп для встановлення уразливих зон попадання нітратів у грунтові води,
водотоки та замкнуті водойми.

In the article the necessity of in0depth research of problems of water pollution by nitrates from agricultural sources
owned by households is substantiated. The main tendencies of using organic and mineral fertilizers by households are
analyzed, compactness of placing of land plots used by this category of households are characterized. The European
experience of protection of surface and groundwater against nitrates pollution including from agricultural sources is
revealed.
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It is established that a main direction of regulation households' activities regarding using by them mineral and organic
nitrogen fertilizers should be legislative consolidation implementation of production standards agricultural activities,
among them compulsory standards should implement adopted by the EU permissible levels of nitrogen compounds
penetration into water bodies from agricultural sources. Necessity of foundation of working groups for the establishment
vulnerable zones of penetration nitrates into ground water, streams and ponds at regional level is proved.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інтеграція України у європейський простір,
інституціональним підгрунтям якої виступає
Угода про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, вимагає імплементації ціло-
го комплексу директив, що стосується еконо-
мічного, соціального та екологічного розвит-
ку українського суспільства. Особливу склад-
ність становить реальна імплементація приро-
доохоронних директив Європейського Союзу,
зокрема водних та водоохоронних, яка перед-
бачає комплексну модернізацію всієї системи
водопостачання, водопідготовки та водовідве-
дення, що потребує значних капітальних вкла-
день та застосування нових стандартів водоко-
ристування. Надзвичайно ускладненим прогно-
зується процес імплементації Директиви 91/
676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруднен-
ня, спричиненого нітратами з сільськогосподар-
ських джерел, оскільки у сільському госпо-
дарстві функціонує значна кількість землеко-
ристувачів та товаровиробників, які здійсню-
ють скиди речовин, що містять азотисті речо-
вини. І землекористувачі, і сільськогосподар-
ські товаровиробники, як правило, не відзна-
чаються достатнім фінансовим потенціалом
для впровадження систем водо- та землекори-
стування, які дали б можливість перейти на
європейські стандарти використання мінераль-
них та органічних добрив, а також складуван-
ня азотовмісних речовин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній економічній літературі
діяльність домогосподарств у сільській місце-
вості розглядається доволі грунтовно, зокре-
ма досліджуються інституціональні передумо-
ви становлення діяльності даної категорії

Ключові слова: домогосподарство, водні об'єкти, сільськогосподарські джерела, нітрати,
імплементація, виробничі стандарти.

Key words: household, water bodies, agricultural sources, nitrates, implementation, production
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сільськогосподарських товаровиробників в
умовах демонтажу колгоспно-радгоспної сис-
теми та становлення ринкових відносин, диск-
римінаційний характер державної підтримки
господарств населення-сільськогосподарських
товаровиробників, особливості виходу та за-
кріплення домогосподарств на ринку сільсько-
господарської продукції [1—4; 6]. У латентно-
му стані перебувають дослідження щодо діяль-
ності домогосподарств стосовно переходу на
екологічні стандарти господарювання, які
пред'являються вимогами Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом. Вза-
галі відсутніми є дослідження, які стосуються
формування системи регулювання діяльності
домогосподарств по виробництву рослинниць-
кої та тваринницької продукції, яке пов'язане,
відповідно, з використанням мінеральних та
органічних добрив, які містять азотні сполуки,
та складуванням азотовмісних речовин біля
тваринницьких ферм.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення особливос-

тей використання домогосподарствами міне-
ральних та органічних добрив у процесі сіль-
ськогосподарського виробництва, досліджен-
ня європейського досвіду обмеження забруд-
нення поверхневих та підземних вод нітратами,
в тому числі із сільськогосподарських джерел,
обгрунтування напрямів формування системи
регулювання діяльності домогосподарств у
сільській місцевості з метою зменшення рівня
попадання азотистих речовин у водні об'єкти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Домогосподарства є одними з основних
землевласників і землекористувачів, а в 90-ті ро-
ки минулого століття завдяки цим суб'єктам
аграрного підприємництва вдалося уникнути
голоду в країні. На жаль, неналежна підтрим-
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ка держави не дає змоги цій
категорії господарств перехо-
дити на стандарти господарю-
вання, які вимагаються дирек-
тивами Європейського Союзу.
Особливо ускладненим, на наш
погляд, для домогосподарств
буде вирішення проблеми дот-
римання вимог Директиви 91/
676/ЄЕС стосовно охорони
вод від забруднення, спричине-
ного нітратами з сільськогос-
подарських джерел.

По-перше, азотисті сполу-
ки містяться як в мінеральних,
так і в органічних добривах.
По-друге, домогосподарства
відчувають перманентний фі-
нансовий дефіцит, що унемож-
ливлює здійснення превентив-
них заходів щодо обмеження
попадання нітратів у водні об'єк-
ти із сільськогосподарських джерел (мова йде
про забруднення джерел питного водопоста-
чання внаслідок відсутності належних умов
зберігання гною та забруднення органічними та
мінеральними добривами водних об'єктів по-
близу сільськогосподарських угідь). По-третє,
у латентному стані перебуває система служб
сільськогосподарського дорадництва, які кон-
сультували б домогосподарства щодо поступо-
вого створення умов зниження скидів азотис-
тих речовин у водні об'єкти. По-четверте, самі
стереотипи поведінки домогосподарств щодо
використання земель, проведення сівозмін, аг-
ротехнічного та агрохімічного забезпечення
сільськогосподарського виробництва, які
формувалися більше 20 років, вимагають фун-
даментального перегляду.

Домогосподарства входять в групу підвище-
ного ризику стосовно забруднення водних
об'єктів нітратами також через те, що концен-
трують високу питому вагу поголів'я сільсько-
господарських тварин в загальній їх кількості.
Найбільша питома вага тварин знаходиться
якраз у господарствах населення, а не в
сільськогосподарських підприємствах, тому
основна база утворення органічних добрив пе-
ребуває в цій категорії господарств. На кінець
2013 року у господарствах населення знаходи-
лося 68,3 % поголів'я великої рогатої худоби,
зокрема 77,5 % корів. Питома вага свиней ста-
новила 51,0 %, овець і кіз — 85,7 %, коней —
91,8 %, кролів — 97,0 %. Це свідчить про пер-
шочерговість активізації зусиль держави щодо
формування системи заходів по імплементації

Директиви 91/676/ЄЕС якраз у частині діяль-
ності господарств населення.

Домогосподарства відзначаються значним
варіаційним розмахом рівнів використання
органічних та мінеральних добрив. Відсоток
господарств, які використовують органічні
добрива, є значно вищим, оскільки домогоспо-
дарства утримують велику рогату худобу, свині
та птицю, що дає можливість формувати влас-
ну органічну складову підживлення посівних
площ. За період з 2005 по 2013 рік відсоток гос-
подарств, які використовують органічні добри-
ва, коливався в інтервалі 83—89 % (рис. 1). У
2013 році порівняно з 2005 роком частка гос-
подарств, які використовують органічні добри-
ва, знизилася на 5,7 % і склала 83,3 %. Причи-
ною таких змін є те, що поголів'я великої рога-
тої худоби в особистих селянських господар-
ствах у 2013 році порівняно з 2005 роком змен-
шилося на 789,8 тис. голів, свиней — на 460,4
тис. голів.

Значно меншою є частка господарств, які
використовують мінеральні добрива (за період
з 2005 по 2013 рік вона коливалась в межах
54,5—56,7 %). Це пояснюється тим, що не всі до-
могосподарства мають фінансові можливості
для придбання мінеральних добрив, тим більше
після економічної кризи 2008 року, коли знач-
но зменшилося виробництво вітчизняної про-
дукції і збільшився імпорт.

Ускладнює процеси моніторингу забруд-
нення водних об'єктів із сільськогосподарських
джерел також те, що в майже половини домо-
господарств земельні ділянки знаходяться не
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Рис. 1. Використання органічних та мінеральних добрив
домогосподарствами

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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в єдиному масиві, тобто має місце фрагмен-
тарність землекористувань. Хоча у 2013 році
порівняно з 2005 роком у динаміці частки до-
могосподарств, земельні ділянки яких знахо-
дяться не в єдиному масиві, відбулися зміни в
сторону зменшення даного показника (рис. 2).
Якщо у 2005 році він становив 44,5 %, то у 2013
році — 43,1 %. Незважаючи на деяке зменшен-
ня частки домогосподарств, земельні ділянки
яких знаходяться не в єдиному масиві, у 2013
році порівняно з 2005 роком фактично не зміни-

лася середня віддаленість зе-
мельних ділянок, незважаючи
на те, що у 2012 році спостері-
галося її збільшення.

Приведені вище характери-
стики внесення домогосподар-
ствами органічних та мінераль-
них добрив, а також фрагмен-
тарність належних їм масивів
свідчать про те, що на сьогодні
надзвичайно ускладненим є на-
лагодження моніторингу заб-
руднення водних об'єктів нітра-
тами із сільськогосподарських
джерел саме цією категорією
господарств. При цьому у Єв-
ропейському Союзі забруднен-
ня вод нітратами контролюєть-
ся дуже жорстко.

Основним індикатором ефективності захис-
ту водних об'єктів від забруднення нітратами
із сільськогосподарських джерел є концентра-
ція нітратів у підземних та поверхневих дже-
релах. Багаторічна динаміка концентрації
нітратів у підземних водах країн ЄС (рис. 3)
свідчить про те, що за період 1992—2012 рр.
максимальна величина забруднення 20,40 мг
NO3/л спостерігалася у 2006—2007 рр. З 2009
року спостерігається коливання концентрації
нітратів на рівні 19,00—19,30 мг NO3/л.
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Рис. 2. Характеристика земельних ділянок домогосподарств

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Рис. 3. Динаміка концентрації нітратів у підземних водах країн ЄС
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Європейське агентство з навколишнього
середовища (European Environment Agency)
відмічає, що загального європейського тренду
середньорічних концентрацій нітратів у підзем-
них водах в цілому не спостерігається.

Щодо поверхневих вод ЄС, насамперед рі-
чок, концентрація нітратів неухильно зни-
жується протягом періоду 1992—2012 рр. Так,
з 2009 року встановилася межа концентрації
1,82 мг NO3/л (рис. 4).

Європейське агентство з навколишнього се-
редовища вказує, що сільське господарство є
найбільшим донором забруднення азотом і, у
зв'язку із запровадженням директиви ЄС щодо
нітратів і вжиття відповідних заходів, в окре-
мих регіонах за останні 10—15 років забруднен-
ня нітратами внаслідок сільськогосподарсь-
кого виробництва значно скоротилося. Це й
обумовило тенденцію скорочення концентрації
нітратів у річках ЄС.

Рівень концентрації нітратів у підземних во-
дах також обумовлено часткою та інтенсивні-
стю сільськогосподарської діяльності в окремій
країні. У 2012 році у 23 з 32 країн ЄС за даними
станцій моніторингу підземних вод спостеріга-
лася середня концентрація нітратів вище гра-
ничного рівня (згідно із Директивою 2006/118/
EC — 50 мг NO3/л). Бельгія та Іспанія характе-
ризувалися найвищою часткою (понад 20 %)
підземних вод з середньою концентрацією вище
граничного рівня, висока частка (10—20 %)

підземних вод з середньою концентрацією вище
граничного рівня мала місце в Австрії, Кіпрі,
Чехії, Данії, Німеччині, Італії, Чорногорії,
Нідерландах і Португалії. Частка підземних
вод з середньою концентрацією вище гранич-
ного рівня, як правило, низька (більшість або
всі підземні станції характеризуються концен-
трацією меншою, ніж 10 мг NO3/л) в Албанії,
Боснії і Герцеговині, Хорватії, Фінляндії,
Ісландії, Литві, Норвегії, Сербії, Швеції та Ве-
ликобританії. Тобто переважна більшість
країн, де низькою є частка підземних вод з кон-
центрацією нітратів вище граничного рівня, —
це країни-колишні югославські республіки та
постсоціалістичні країни (Албанія, Литва), а
також скандинавські країни.

Результати спостережень Європейського
агентства з навколишнього середовища пока-
зують, що в Північній Європі концентрація
нітратів у підземних водах є низькою, тоді як у
Західній Європі рівень цього показника був ста-
більним з плином часу. У Східній Європі серед-
ня концентрація нітратів у підземних водах
почала знижуватися після 1996 року, але зно-
ву збільшилась після 2003 року, починаючи з
2008 року концентрація знизилася і відносно
стабілізувалася з 2010 року, сягнувши рівня
1992 р. — нижче 10 мг NO3/л.

З приведеного вище випливає висновок про
те, що Європейський Союз сформував розга-
лужену мережу моніторингу забруднення

Рис. 4. Динаміка концентрації азоту у річках країн ЄС
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нітратами водних об'єктів із сільськогоспо-
дарських джерел, що дало можливість іденти-
фіковувати джерела попадання азотистих спо-
лук і підбирати методи їх локалізації. В Україні
необхідно використати цей досвід, особливо
щодо скидів азотистих сполук у водні об'єкти
домогосподарствами, які не мають змоги утри-
мувати відповідні служби агрохімічного забез-
печення.

У зв'язку з широким використанням нітрат-
них добрив у сільському господарстві та їх
міграцією в грунтові води та харчові продукти
поширення нітратних отруєнь набуло в Україні
епідемічного значення (за даними Всесвітньої
організації охорони здоров'я, гранично допу-
стимі концентрації нітратів у питній воді не
повинні перевищувати 45 мг/л NО3 — або 10 мг/
л азоту нітратів. Добова норма нітратів стано-
вить 5 мг NaNO3 на 1 кг маси тіла людини, або
300—325 мг. Державні санітарні норми та пра-
вила "Гігієнічні вимоги до води питної, призна-
ченої для споживання людиною" (ДСанПіН
2.2.4-171-10) визначають ГДК нітратів у питній
воді 50 мг/д3. Самі нітрати не токсичні. Потен-
ційна токсичність їх зумовлена тим, що в над-
мірних кількостях в організмі людини вони пе-
ретворюються в нітрити, які спричиняють зміни
стану здоров'я).

Основна частка нітратів (70 %) вживаєть-
ся з овочами, близько 20 % — з питною во-
дою. Надлишок нітратів у рослинах виникає
тоді, коли вони їх засвоюють у більших
кількостях, ніж це необхідно для утворення
органічної речовини. Оптимальною дозою
нітратів під час вирощування овочевих куль-
тур є 100 кг/га.

Ще в часи Української РСР спостерігалися
масові захворювання дітей у зв'язку з над-
мірним попаданням у джерела питного водо-
постачання нітратів від тваринницьких комп-
лексів. У 1989 році випадки метгемоглобінемії
(отруєння нітратами) було виявлено серед дітей
в Маневицькому районі Волинської області [5].
Результати лабораторних досліджень показа-
ли, що в 68 % сільських джерел питного водопос-
тачання (шахтні колодязі і місцевий водогін)
вміст нітратів перевищував гранично допусти-
мий рівень. У 84,5 % проб концентрація метге-
моглобіну в крові перевищувала нормативні
величини.

Підвищений вміст нітратів був виявлений
також в 38,7 % рослинних продуктів. Означена
ситуація сталася внаслідок того, що над селом,
яке розташоване в улоговині, протягом бага-
тьох років функціонував великий тваринниць-
кий комплекс. Санітарно-гігієнічні заходи:

влаштування санітарно-захисних зон навколо
артезіанських свердловин, відкачування води,
хлорування і очищення водонапірних башт та
промивання водогінної мережі — сприяло по-
кращенню ситуації.

Наведений приклад масового отруєння у
Маневицькому районі Волинської області внас-
лідок негативного впливу стоків тваринницько-
го комплексу показує наскільки згубним може
бути нерегульоване попадання у водні об'єкти
азотистих сполук із сільськогосподарських
джерел.

Враховуючи те, що в Додатках Директиви
91/676/ЄЕС говориться про доцільність форму-
вання кодексів гарних сільськогосподарських
практик, які встановлюються з метою зменшен-
ня забруднення нітратами та мають містити
обмеження щодо внесення добрив, особливо це
стосується перезволожених, підтоплених, за-
топлених, замерзлих чи вкритих снігом сіль-
ськогосподарських угідь, необхідно законодав-
чо закріпити запровадження виробничих стан-
дартів сільськогосподарської діяльності, в яких
обов'язковим стандартом ввести прийнятий в
ЄС допустимий рівень попадання азотистих
сполук у водні об'єкти із сільськогосподарсь-
ких джерел.

На обласному рівні варто створити робочі
групи з представників департаментів агропро-
мислового розвитку облдержадміністрацій,
громадських організацій, регіональних підроз-
ділів Державного науково-технологічного цен-
тру охорони родючості грунтів "Центрдержро-
дючість", Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру, Державного
агентства водних ресурсів України для розроб-
ки дорожньої карти по імплементації Директи-
ви 91/676/ЄЕС, оскільки через значну кількість
домогосподарств, які займаються сільськогос-
подарським виробництвом, а також їх розосе-
редженість будуть виникати багато проблем з
розробкою заходів щодо налагодження систе-
ми моніторингу за скидами азотистих сполук у
водні об'єкти саме цією категорією госпо-
дарств.

Названі підрозділи мають встановити ураз-
ливі зони попадання нітратів у грунтові води,
водотоки та замкнуті водойми. Взаємодія пе-
рерахованих підрозділів, які реалізують дер-
жавну політику в галузі охорони навколишнь-
ого природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, в період
відсутності повноцінного інституту сільсько-
господарського дорадництва має забезпечити
інструментарій імплементації Директиви 91/
676/ЄЕС.
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Необхідно активізувати роботу громадсь-
ких об'єднань та відповідних підрозділів сис-
теми державного управління щодо реалізації в
зоні діяльності домогосподарств пілотних про-
ектів по створенню систем моніторингу скидів
азотистих сполук та впровадження виробничих
стандартів сільськогосподарської діяльності на
основі застосування передового досвіду Євро-
пейського Союзу.

З метою розбудови матеріально-технічної
бази складування та зберігання гною, який утво-
рюється на тваринницьких фермах, при наданні
дотацій на будівництво об'єктів утримання тва-
рин передбачати окрему статтю фінансування
будівництва відповідних резервуарів. Крім без-
посередньо фінансової підтримки має здійсню-
ватися консультативна робота щодо переко-
нання власників домогосподарств в доцільності
вжиття заходів щодо організованого складу-
вання гною у місцях та на віддалях, які унемож-
ливлюють попадання азотистих сполук в дже-
рела водопостачання, особливо питного.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Домогосподарства є одними з основних
сільськогосподарських товаровиробників, які
використовують органічні та мінеральні добри-
ва для підвищення рівня врожайності сільсько-
господарських культур, а також не завжди за-
безпечують складування азотовмісних сполук
з дотриманням природоохоронних вимог, що
призводить до забруднення вод нітратами.
Імплементація Директиви 91/676/ЄЕС стосов-
но охорони вод від забруднення, спричинено-
го нітратами з сільськогосподарських джерел,
вимагає формування системи регулювання
діяльності домогосподарств в напрямі їх сти-
мулювання до обмеження внесення азотовміс-
них сполук, щоб знизити рівень забруднення
вод нітратами. В умовах нерозвиненості інсти-
туту сільськогосподарського дорадництва важ-
ливим є створення робочих груп на рівні обла-
стей для вчасного виявлення уразливих зон
попадання азотовмісних сполук у водні об'єкти
та здійснення пілотних проектів по впровад-
женню виробничих стандартів сільськогоспо-
дарської діяльності на основі імплементації
досвіду країн Європейського Союзу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еволюція теорії і практики управління ви-

суває на перший план різні проблеми. Так, 40—
50-і роки в центрі уваги — організаційна струк-
тура управління; у 60—70-і роки виникає стра-
тегічне планерування; 80-і роки характеризу-
ються переходом до дослідження можливостей
управління організаційним розвитком у довго-
тривалій перспективі з упором на соціальні ре-
сурси, людський капітал організації. В наші дні
відбувається "управлінська революція" в теорії
і практиці управління, що пов'язано з перехо-
дом суспільства в інформаційну стадію, стадію
глобалізації. На зміну колишній (раціоналі-
стичній) парадигмі управління приходить нова
(неформальна), яку можна охарактеризувати
як оновлену, емпіричну або індивідуалістичну,
"інформаційну". Інакше кажучи, зміна парадиг-
ми сучасного менеджменту пов'язана з новим
розумінням суб'єкта управління. Завдання по-
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лягає в тому, щоб процеси самоорганізації і
саморозвитку локальної організації зробити
цілеспрямованими і свідомими.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними цілями даного наукового до-

слідження є огляд управлінських концепцій
розвитку підприємств та пошук факторів, які
грають ключову роль в управлінні підприємств,
що являє собою інтерес як у методологічному
відношенні, так і в практичному застосуванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз наукових теорій управління показав,

що в історії менеджменту прийнято розрізня-
ти чотири основні підходи до управління:

1. З позицій різних наукових шкіл (кінець
XІХ ст. — по теперішній час).

2. Процесний (20-і рр. XX ст. — по те-
перішній час).
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3. Системний (50—60 рр. XX ст. — по те-
перішній час).

4. Ситуаційний (60-і рр. XХ ст. — по те-
перішній час).

Виділимо п'ять основних шкіл західної
теорії організаційного управління, що фіксу-
ють головні напрями теорії управління:

— школа "наукового менеджменту";
— школа "людських відносин";
— "емпірична" школа;
— школа "соціальних систем";
— "нова школа науки управління".
Виникнення школи "наукового менеджмен-

ту" відноситься на початок минулого століття.
Це історично перший напрям у західній теорії
організаційного управління, який має назву
"класичної", а також "традиційної" школи.
Методологічною основою цього напряму з'я-
вилося виділення блоку "людина-праця" як
першооснови організації. В рамках цього бло-
ку процес праці максимально розділяється на
прості елементи з метою задати працівникові
найбільш оптимальний режим виконання. Влас-
не, відмінною рисою даного напряму з'явило-
ся принципове відділення трудової діяльності
від управління, яке ставало функцією іншої
особи, організація розглядалася виключно як
замкнута, закрита система, позбавлена істот-
них зв'язків із зовнішнім середовищем. Людсь-
кий чинник, мотиви поведінки персоналу в про-
цесі виробництва не розглядалися як активні
складові управлінської діяльності. Проте пред-
ставниками даного напряму вперше було по-
ставлено питання про дуалізм організаційно-
управлінської функції, зв'язаної, з одного
боку, з регулюванням технологічного процесу,
а з іншою, з діяльністю людей. Саме "класич-
на" школа з'явилася передумовою виділення
"наукового управління" як самостійного і по-
тужного напряму. Найбільш відомі представ-
ники цієї школи — Ф. Тейлор, А. Файоль, Л. Ур-
вік, Л. Гьюлік, Д. Муні, А. Рілей, Е. Бреч,
Л. Ален. Їх концепція отримала назву "органі-
зація-машина". Організація в цьому сенсі є
перш за все інструмент вирішення завдань, лю-
дина розглядається не як особа, а як абстракт-
на "людина взагалі". Така технічна система пе-
редбачає і повну керованість та контрольо-
ваність її діяльності.

Те, що залишалося поза увагою "класичної"
школи, а саме: вивчення людського чинника, що
включає мотиви поведінки людей в процесі ви-
робництва, "групові стосунки", "групові нор-
ми", проблеми "конфлікту і співпраці", "кому-
нікаційні бар'єри" і так далі, з'явилося переду-
мовою становлення школи "людських відно-

син", яка ввела в теорію управління поведінкові
елементи в інтегрованому вигляді. Найважли-
вішим положенням цієї школи є концепція
"партисипаційної системи" управління, яка
приходить на зміну "авторитарній системі" кон-
тролю і керівництва. Представники цього на-
пряму Е. Мейо, Ф. Ротлісбергер, Д. Макгрегор,
К. Арджиріс, Р. Лайкерт. Ключовими є стосун-
ки "людина-людина", "людина-група", причому
ці стосунки будуються на міжособовій основі
взаємних прив'язаностей, загальних інтересів
і так далі. Головний регулятор — прийнята в
групі норма поведінки. Структура будується на
основі стихійних первинних стосунках, що
складаються, між індивідами, за "шкалою пре-
стижу", через процеси лідерства. У цьому се-
редовищі утворюються приватні неформальні
асоціації. Подібна організованість задовольняє
соціальні потреби індивіда і контролює його
поведінку. Ця соціально-психологічна "орга-
нізація в організації" малодоступна управлін-
ню, що діє колишніми методами. Єдина дорога
в цьому випадку — включення в її природну си-
стему норм і установок, які складають органі-
заційну культуру.

Спроби інтегрувати основні ідей "класично-
го" напряму і школи "людських відносин" при-
вели до виникнення третього напряму органі-
заційного управління — "емпіричного". Для
"емпіричної" школи характерне поєднання те-
оретичних досліджень з практичною діяльні-
стю. Представлена цією школою соціотехніч-
на модель організації грунтується на залеж-
ності внутрішньогрупових зв'язків від техно-
логії виробництва. Дослідження, проведені
представниками "емпіричної" школи (Е. Дейл,
П. Друкер, Г. Саймон і багато інших) показали
також і зворотний вплив соціально-психологі-
чних якостей групи на продуктивність праці. У
тій мірі, в якій це дозволяють особливості тех-
нологічного процесу, організації слід врахову-
вати і допускати неформальне регулювання на
окремих ділянках. У міру розвитку технічної
бази виробництва ці допуски можна варіювати
аж до зникнення.

Четвертий напрям теорії організації і управ-
ління — школа "соціальних систем" — харак-
теризується розробкою системного підходу до
питань організації і управління, звертаючи пе-
реважну увагу на співвідношення частин сис-
теми з системою в цілому і на взаємозалежності
значного числа змінних чинників. Представни-
ки цієї школи розглядають організацію як коа-
ліцію", що "співробітничає, яка життєздатна
лише коли вона може забезпечити всім своїм
членам "задоволення, достатнє для того, щоб
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гарантувати продовження їх вкладу в органі-
зовуваний процес". Теоретики цього напряму
досліджують організацію як ціле, моделюючи
організаційні процеси і поєднуючи їх один з
одним, з'ясувавши, які з цих комбінацій вияв-
ляються найбільш сприятливими для досягнен-
ня мети, що стоїть перед організацією. Заснов-
никами школи "соціальних систем" можна вва-
жати Ч. Барнарда, Г. Саймона. Саме від них
отримала розвиток "інтернаціониська модель"
організації, згідно з якою остання розглядала-
ся як система тривалих взаємодій між праців-
никами. Важливий спосіб підтримки контролю
— системний аналіз і побудова організації з
врахуванням кордонів її формалізації і нефор-
мальних наслідків внутрішньогрупових сто-
сунків.

Наступний напрям теорії організації і управ-
ління утворює "нова школа науки управління"
(Л. Берталанфі, К. Боулінг, Р. Акоф, Д. Екман).
У основі даного напряму лежить вивчення про-
цесів ухвалення рішення з використанням ма-
тематичних методів і новітніх технічних за-
собів. Отже, основним завданням цієї школи
можна вважати підвищення раціональності
рішень, а її підхід до проблеми організації уп-
равління можна охарактеризувати як норма-
тивний на відміну від дескриптивного. В рам-
ках "нової школи науки управління" має місце
об'єднання різних напрямів досліджень, серед
них можна виділити "дослідження операцій",
"системний аналіз", "загальну теорію систем",
економетрику.

Системний підхід у дослідженні проблем
управління придбав домінуюче значення, на
його основі розвиваються різні керівники. Він
виходить з того, що будь-яка організація є си-
стема, кожен з елементів якої, хоча і має свої
обмежені цілі, але при цьому найтіснішим чи-
ном пов'язаний з іншими елементами. Тому ко-
жен керівник, приймаючи власні рішення, по-
винен враховувати їх наслідки для загальних
інтересів.

Розглянемо декілька напрямів розвитку си-
стемного підходу. На рубежі 60-х років пере-
важала управлінська концепція ухвалення
рішень (Ч. Барнард, Г. Саймон), що розглядає
рішення як первинний елемент функціонуван-
ня і розвитку організації. Підсистеми органі-
зації — центри ухвалення рішень, що діють в
умовах невизначеності. Таким чином, організа-
ційне функціонування і розвиток безпосеред-
ньо залежить від ефективності одиничних
управлінських рішень.

Концепція організаційної поведінки (Ч. Пер-
роу, Д. Кац, Р. Кан) — напрям розвитку систем-

ної теорії у напрямі психологізації організації.
У її основі "школа людських відносин", згідно
з якою в основі управління організацією, — уп-
равління індивідуальною поведінкою.

Одним з найпослідовніших представників
системного підходу вважають П. Друкера. За-
пропонована ним наприкінці 50-х років концеп-
ція управління за цілями мала революційний
характер.

У 1980-ті роки однією з найбільш популяр-
них теорій в рамках системного підходу стала
концепція "7-S", розроблена Е. Атосом, Р. Пас-
калем, Т. Пітерсом і Р. Уотерменом. "7-S" — це
сім взаємозалежних змінних, назви яких в
англійській мові починаються з літери "S": стра-
тегія, структура, система управління, персонал,
кваліфікація співробітників, організаційні
цінності, системи і процедури соціальної тех-
нології. Зміни в однієї змінної через систему
зв'язків впливають на стан інших, тому підтрим-
ка балансу і гармонії між ними становить го-
ловне завдання сучасного менеджменту.

Сучасна науково-технічна революція при-
вела до того, що внутрішнє і зовнішнє середо-
вище організації на противагу раніше порівня-
но плавного і цілком визначеного ходу подій
весь час стрімко змінюються, причому часто
різко і в найнесподіваніших напрямках. Нові
реалії відбив ситуаційний підхід до менеджмен-
ту, який, втім, не виключив колишні.

Ситуаційний підхід найбільшою мірою пе-
реносить системний підхід до організацій в
плоскість практичних рішень. Ситуаційний
підхід узагальнює різні системні переконання
і, спираючись на порівняльні дослідження, як
емпірична база розробляє практичні реко-
мендації (П. Лоуренс, Д. Лорш, Дж. Томпсон,
П. Блау). Таким чином, відбувається зсув ак-
центів від теорії управління організацією у бік
дослідження конкретних ситуацій, що обмежує
можливості вироблення типових управлінських
рекомендацій.

Проте інституційний підхід (Дж. Гелбрейт,
Ф. Селзник, Ч. Перроу) доповнює ситуаційний
підхід, розглядаючи середовище організаційно-
го розвитку ширше.

Підхід до організації з точки зору політич-
них інтересів (Р. Сайерт, Д. Марч) розглядає
конфлікт інтересів в організації і використан-
ня влади в процесі ухвалення рішень, що доз-
воляє виділити складові процесу управління
організацією, і власне сама організація з'яв-
ляється як результат політичного компромісу
інтересів.

Структурний підхід до організації дозволяє
виділити систему формальних і неформальних
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зв'язків, вертикальний і горизонтальний роз-
поділ праці, обсяг контролю і його моделі, різні
види дроблення організації на окремі частини і
ланки. Тобто в рамках цього підходу розгля-
даються можливості оптимального обліку
внутрішніх можливостей організації для досяг-
нення її цілей. В рамках структурного підходу
можна визначити міру централізації функцій і
механізмів ухвалення рішень в організаціях,
співвідношення між централізацією і децентра-
лізацією в управлінні, напрями і методи деле-
гування повноважень і відповідальності. В цьо-
му випадку управлінням організацією є процес
зміни старих, створення і впровадження нових
підструктур в організації.

Багато дослідників виділяють структуру в
рамках організації по різних критеріях. Аналі-
зуючи соціальну організацію, дослідники виді-
ляють в її складі формальні і неформальні орга-
нізаційні структури. На нашу думку, як осо-
бисті, так і соціальні аспекти організації зна-
ходять віддзеркалення в "організаційній куль-
турі". Основні концепції, пов'язані з культу-
рою, викладені Е. Шейном [6], а саме:

— спостережувані поведінкові стереотипи
при взаємодії людей: мова, звичаї і традиції,
ритуали (Goffman, 1959, 1967; Jones, Moore, and
Snyder, 1988; Trice and Beyer, 1984, 1985; Van
Maanen, 1979).

— групові норми (Homans, 1950; Kilmann and
Saxton, 1983).

— проголошувані цінності (Deal and Ken-
nedy, 1982).

— формальна філософія: найбільш загальні
політичні та ідеологічні принципи, якими ви-
значаються дії групи по відношенню до акціо-
нерів, працівників, клієнтів або посередників
(Ouchi, 1981; Pascale and Athos, 1981).

— правила гри: правила поведінки при ро-
боті в організації; (Schein, 1968, 1978; Van
Maanen, 1976, 1979b; Ritti and Funkhouser, 1982).

— клімат: почуття, обумовлене фізичним
складом групи характерною манерою взаємодії
членів організації один з одним, клієнтами або
іншими сторонніми особами (Schneider, 1990;
Tagiuri and Litwin, 1968).

— існуючий практичний досвід: методи і
технічні прийоми, які використовувалися чле-
нами групи для досягнення певних цілей, здат-
ність здійснювати певні дії, що передається з
покоління в покоління і не вимагає обов'язко-
вої письмової фіксації (Argyris and Schоn, 1978;
Cook and Yanov, 1990; Henderson and Clark, 1990;
Peters and Waterman, 1982).

— склад мислення, ментальні моделі і/або
лінгвістичні парадигми: прийняті когнітивні

(пов'язані з пізнанням) системи, що визначають
сприйняття, мислення і мову, використовувані
членами групи і передаються новим членам на
етапі первинної соціалізації (Douglas, 1986;
Hofstede, 1980; Van Maanen, 1979b).

— прийняті значення: миттєве взаєморозу-
міння, що виникає при взаємодії представників
групи один з одним (Geertz, 1973; Smircich, 1983;
Van Maanen and Barley, 1984).

— "базові метафори", або інтеграційні сим-
воли: ідеї, почуття і образи, вироблені групою
для самовизначення, які не завжди оцінюють-
ся на свідомому рівні, але знаходять втілення у
будинках, офісних структурі та інших матері-
альних аспектах існування групи. Цей рівень
культури відображає не когнітивні або оці-
ночні, а емоційні та естетичні реакції членів гру-
пи (Gagliardi, 1990; Hatch, 1991; Pondy, Frost,
Morgan, and Dandridge, 1983; Schultz, 1991).

Вказані концепції не є вичерпними, проте
вони пов'язані з культурою і є віддзеркаленням
її складових як системи.

У рамках процесного підходу організація
розглядається як сукупність різноспрямованих
процесів, обмежених просторово-часовими
рамками. В зв'язку з цим, управління зводить-
ся до координації цих процесів і вироблення
стратегічної лінії розвитку організації.

Важливим етапом розвитку процесного
підходу в управлінні з'явилася стандартизація
управлінських дій. Г. Емерсона, який запропо-
нував серед своїх 12 принципів управління
принцип створення на підприємстві "писаних
стандартних інструкцій" [4], обгрунтувавши
необхідність стандартизації управлінської
діяльності у вигляді моделей процесів управлі-
ння і навіть їх покращення.

Подальша еволюція процесного підходу
пов'язана з розробкою конкретних методів, що
дозволяють на практиці організувати стійке
управління міжфункціональними процесами,
орієнтованими на досягнення потрібних пара-
метрів продукції і націлити менеджерів на по-
стійне їх удосконалення. До числа тих, хто
звернув увагу на необхідність міжфункціональ-
ного управління при постійному вдосконаленні
процесів, слід виділити В. Шухарта, Е. Демінга,
Д. Джурана, які вважаються засновниками про-
цесного підходу в сьогоднішньому його ро-
зумінні. Їх розробки лягли в основу концепції
управління якістю, саме тому так часто процес-
ний підхід асоціюється саме з управлінням як-
істю. Необхідно зазначити, що рішення даної
задачі стало можливим, насамперед, завдяки
бурхливому розвитку статистичних методів та
інформаційних технологій.
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Статистичні методи, як джерело інформації
про виробничі операції, є основою стандартних
управлінських процесів управління якістю про-
дукції. Заслуга В. Шухарта полягає в тому, що
ще в 1924 р. він запропонував перейти від інди-
відуального контролю конкретної деталі (за
Ф.Тейлором), до контролю, спрямованого на
забезпечення стабільності операцій на всьому
протязі технологічного процесу. Це дозволяє
досягти запланованого рівня якості кінцевої
продукції. Запропоновані ним контрольні кар-
ти є не що інше як стандартизований процес
управління (виявлення і усунення) варіацій па-
раметрів якості продукції.

Е. Демінг обгрунтував застосування ідей
В. Шухарта про статистичний контроль і для ін-
ших напрямів, наприклад, в адмініструванні,
обслуговуванні, фінансах, прогнозуванні і т. ін.
Однак більш значущі досягнення Е. Демінга у
запровадженні в практику циклу PDCA ("P" —
plan, "D" — do, "C" — check, "A" — action) як схе-
ми управління будь-яким видом діяльності на
основі спільної командної роботи та сформу-
льованої ним закінченої концепції безперерв-
ного (процесного) поліпшення якості — 14 прин-
ципів Е. Демінга.

Вагомий внесок у розвиток процесного
підходу внесла кібернетика, творцем якої є
Н. Вінер, як наука про складні системи, що пере-
творюють входи у виходи. У відповідності з та-
ким розумінням бізнес-процес розглядається
як сукупність видів діяльності (підпроцесів), що
споживає певні ресурси на вході і дає продукт
(результат), цінний для споживача, на виході.
Іншими словами, цінність продукту для спожи-
вача є результат бізнес-процесу. Ціннісна орі-
єнтація діяльності організації була активно
сприйнята як в теорії (М. Портер, Дж. Томп-
сон, М. Хаммер, Д. Чапми, Д. Харрінгтон, В. Ше-
ер, Т. Давенпорт), так і на практиці.

Вважається, що сучасне розуміння про-
цесної орієнтації бізнесу на цінність вперше
було запропоновано М. Портером у 1985 р.
при обгрунтуванні теорії конкурентних пере-
ваг у вигляді ланцюжка створення цінності як
послідовності "стратегічно важливих видів
діяльності". Він ідентифікує п'ять первинних
(забезпечення поставок сировини і матері-
алів, вхідна логістика, виробництво, вихідна
логістика, маркетингові заходи і продаж,
післяпродажне обслуговування) і чотири вто-
ринних дії (формування інфраструктури, уп-
равління людськими ресурсами, розвиток
технологій та матеріально-технічне забезпе-
чення), що складають такий ланцюжок на
будь-якій фірмі [3].

Наприкінці 60-х з розвитком комп'ютерних
технологій, а також у зв'язку з застосуванням
системного аналізу в програмуванні процесний
підхід знайшов своє застосування при описі і
моделюванні етапів проектування в першу чер-
гу, програмного забезпечення. Цілий ряд роз-
роблених нотацій (наприклад, SADT (Struct-
ured Analysis and Design Technique, технологія
структурного аналізу і проектування), WFD
(Work Flow Diagram, діаграми потоків робіт),
DFD (Data Flow Diagram, діаграми потоків да-
них), ERD (Entity Relation Diagram, діаграми
"сутність-зв'язок"), STD (State Transition Diag-
rams, діаграми переходів станів), що дозволя-
ють візуально представляти різні процеси (по-
слідовності дій, потоки інформації та ресурсів)
у вигляді графічних моделей, дали можливість
проводити оптимізацію процесів з метою ско-
рочення циклу розробки.

Стандартизація правил опису процесів доз-
волила розширити можливості візуального
моделювання і описувати також процеси фун-
кціонування підприємств, що послужило осно-
вою для подальшого створення інформаційних
моделей бізнес-систем. Зокрема широку попу-
лярність придбало сімейство стандартів IDEF,
методологія ARIS, розроблену компанією IDS
Scheer AG (Німеччина), мова UML (Unified
Modeling Language — уніфікована мова моде-
лювання), діаграми BPD (Business Process
Diagram, "діаграма бізнес-процесів").

Необхідно зауважити, що процесуальність
є сучасним розумінням будь-якої діяльності,
тому процесний підхід слід розглядати як уні-
версальний управлінський принцип, що дозво-
ляє удосконалювати й підвищувати ефек-
тивність різноманітних видів діяльності неза-
лежно від їх специфіки.

Зміни, що відбуваються в сучасному світі,
вимагають свого відображення і в зміні основ-
них парадигм і теорій менеджменту. Швидкість
технологічних і продуктових інновацій вимагає
організаційних інновацій, динамічність зовні-
шнього середовища, в якому діють компанії,
диктує вимоги до гнучкості стратегій розвит-
ку, споживчий вибір диктує необхідність управ-
ління глибинними підставами поведінки людей,
розвиток інформаційних технологій потребує
від компаній максимальної інформаційної про-
зорості їх систем управління і так далі. Очевид-
но, що сучасні концепції менеджменту повинні
відповісти на цей виклик швидкості розвитку
сучасного світу.

Проте всі найважливіші відкриття менедж-
менту в основному справа далекого минулого.
Принципи класичного менеджменту сформува-
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лись в умовах ресурсної економіки, де голов-
ними чинниками успіху на ринку були мате-
ріально-виробничі і фінансові можливості ком-
панії. Для побудови ефективних систем управ-
ління, що відповідають цим вимогам, необхід-
но було керуватися принципами спеціалізації,
стандартизації, планування і контролю, ієрар-
хії, винагороди співробітників. В основі такої
традиційної моделі управління лежить неокла-
сична парадигма, яка виходить з ідеї раціональ-
ності людських дій. Проте дослідження прий-
няття управлінських і політичних рішень, аналіз
ситуацій і реалізації стратегії компаній пока-
зали, що людина зовсім і не завжди є раціональ-
ною істотою. Сучасна практика менеджменту
не може ігнорувати нераціональність людської
поведінки, що викликає динамічність внутріш-
нього і зовнішнього середовища підприємства.

Підсумком еволюції управлінської думки
стало формулювання нової програми менедж-
менту, зроблене групою відомих вчених і кері-
вників відомих компаній, яка отримала назву
"Менеджмент 2.0" [5]. Ключові завдання сучас-
ного менеджменту вимагають переосмислення
самої філософії менеджменту, відмови від
ієрархічної структури управління, зміни моти-
ваційної системи організації і формування
лідерської культури, створення гнучкої орга-
нізаційної структури управління і розвитку
внутрішньої системи навчання співробітників
як внутрішнього чинника постійного оновлен-
ня.

У науці склався цілий спектр досліджень,
пов'язаних з вивченням ринкових і інфраструк-
турних механізмів саморозвинених і самоорга-
нізованих систем.

У рамках цих досліджень інноваційний роз-
виток сучасної організації пов'язаний з пере-
осмисленням самого поняття "саморозвитку" і
його ширшим розумінням. Перехід від одного
стану економічної системи до іншого розгля-
дається як саморозвиток під впливом процесів
самоорганізації на рівні окремих економічних
суб'єктів, а підприємницький індивідуалізм ви-
ступає як розуміюче сприйняття і основа про-
цесів трансформації і переходів до іншого ста-
ну окремих організацій і всієї системи в ціло-
му. Проте, якщо саморозвиток в рамках вели-
ких соціально-економічних систем досягаєть-
ся як сумарний ефект процесів ринкової пове-
дінки (самоорганізації) окремих ринкових
суб'єктів, то для самих цих локальних суб'єктів
їх зовнішня ринкова активність і конкурентний,
довгостроковий, стійкий стратегічний розви-
ток визначаються власними внутрішніми про-
цесами самоорганізації.

Внутрішні процеси самоорганізації, в свою
чергу, виступають як результат рефлексії,
внутрішньої мотивації і управління поведінкою
суб'єктів діяльності всередині організації, тоб-
то пов'язані із зростанням міри суб'єктивності
персоналу. В рамках цього цільові механізми
розвитку організації мають бути направлені на
"поєднання", "збіг" цілей індивіда і цілей всієї
організації. Якщо інтереси працівника і ком-
панії сильно розходяться, то поведінка людей,
в повному розумінні слова, стає ірраціональ-
ною, деструктивною, демотивованою для
організації.

Використання людського потенціалу є для
організації практично необмеженим ресурсом
розвитку. Ефект саморозвитку полягає саме в
тому, що джерелом розвитку організації ста-
ють не ресурси, а лідерство, пріоритет, прагнен-
ня працівника до самореалізації, внутрішня
мотивація на ефективність і досягнення довго-
строкових результатів, здібність до самонав-
чання і розвитку, внутрішнє підприємництво і
децентралізація ухвалення рішень. Завдання
полягає в тому, щоб процеси самоорганізації і
саморозвитку локальної організації зробити
цілеспрямованими і свідомими.

Інакше кажучи, зміна парадигми сучасного
менеджменту пов'язана з новим розумінням
суб'єкта управління. Зміна аспекту в новому
розумінні суб'єктності управління полягає в
створенні:

— механізмів формування нових суб'єктів
управління (лідерів змін); організація може і
повинна використовувати здібності працівників
до самореалізації (self-development) як чинник
ефективного саморозвитку;

— механізмів самоорганізації як поєднан-
ня процесів адміністративного управління і
свідомого саморозвитку працівників.

У цих умовах мова повинна йти про систе-
му управління саморозвитком і самоорганіза-
цією (2С-системою) компанії. Мета створення
такої системи управління полягає в створенні
активного механізму залучення працівників в
управління і в постійному нарощуванні людсь-
кого потенціалу як головного джерела і ресур-
су інноваційного розвитку організації для за-
безпечення її довгострокового конкурентного
розвитку.

Ознаками, або характеристиками, такої 2С-
системи є деякі базові, забезпечуючи і резуль-
тативні характеристики організації.

До базових відноситься цілепокладання як
забезпечення єдності цілей і інтересів індивіду-
умів, груп, організацій, перейняття на себе від-
повідальності і самоконтроль працівників, ба-
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гаторівневе лідерство і залучення працівників,
командна робота і синергетичний ефект їх ді-
яльності.

До забезпечуючих відносяться внутрішня
довгострокова мотивація і її напруженість як
двигун індивідуальної активності працівників,
децентралізація управління і внутрішнє підпри-
ємництво як організаційні механізми самороз-
витку і самонавчання, накопичення і обмін
знаннями між працівниками як потенціал орга-
нізаційного розвитку.

Нарешті, до результативних характеристик
2С-системи відноситься прояв професійної ак-
тивності і ініціативи працівників і досягнення в
результаті цього стійкого, довгострокового,
конкурентного ринкового положення органі-
зації.

Мета створення 2С-системи визначається
тим, що вказані внутрішні механізми самоор-
ганізації і саморозвитку дозволять організації
постійно змінюватися, відповідаючи на ринкові
виклики, і бути ефективнішою і конкурентною
в довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ
Основи сучасного менеджменту були за-

кладені ще на початку двадцятого століття. Ме-
неджмент формувався для вирішення проблем
ефективності — забезпечення того, щоб квалі-
фіковані співробітники узгоджено, сумлінно,
компетентно та результативно виконували по-
вторювану роботу і масштабу — забезпечення
випуску складної продукції у значній кількості.
Рішенням була бюрократія, її ієрархічна струк-
тура, цілі, що спускаються зверху вниз, чітке
визначення ролей і ретельно опрацьовані пра-
вила і процедури.

Сьогодні організаціям доводиться працю-
вати в умовах безперервних змін і зростаючої
взаємозалежності, їм необхідно своєчасно
мінятися, щоб утриматися на плаву, шукати
шляхи стимулювання співробітників до прояву
ініціативи і творчості, намагатися враховува-
ти інтереси все більшого числа зацікавлених
сторін. Принципи стандартизації, спеціалі-
зації, ієрархії, контролю і першорядної важ-
ливості інтересів власників організації, недо-
статні для вирішення зазначених завдань.
Тому, менеджмент висуває нові вимоги. Для
руху вперед менеджерам необхідно в першу
чергу усвідомити необхідність назрілих змін.
Для цього потрібна сміливість, щоб вийти за
звичні рамки та цілі, які містять виклик і ста-
нуть стимулом для пошуку радикально нових
способів мобілізації та організації людських
здібностей. Сучасна модель менеджменту по-

винна являти собою цілісний інтегрований під-
хід до управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамізм складних сучасних соціально-

економічних перетворень, необхідність пошу-
ку оптимальних умов для успішного їх перебігу
та глобальний характер пов'язаних з ними зав-
дань та проблем ставлять перед економічною
наукою завдання поглибленого та всебічного
дослідження акціонерного сектора сучасного
ринкового господарства. Акціонерний сектор
є складною, субординованою та ієрархічною
системою, структурна цілісність якої забезпе-
чується дією певного координуючого механіз-
му. Стосовно національної економіки в цілому,
то у науковій літературі щодо механізму її фун-
кціонування використовується категорія гос-
подарського механізму. Його роль зводиться
до узгодження і упорядкування усіх елементів
економічної системи у процесі їх взаємодії для
забезпечення ефективного функціонування.
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COORDINATION MECHANISM OF JOINT RELATIONS,
ITS CONTENTS AND STRUCTURAL COMPONENTS

У статті розкривається зміст механізму координації акціонерних відносин за допомогою методів логічного та
абстрактно0дедуктивного аналізу, діалектичного та системного підходів. У процесі історичного розвитку акціонер0
ний сектор набув ознак складної, субординованої та ієрархічної системи, за розвиток та функціонування якої відпо0
відають економічні та інституційні компоненти. Їх органічне поєднання з ринковими та державними регуляторами
забезпечує внутрішню цілісність та стабільність акціонерного сектора. Механізм координації охоплює сукупність
інструментів, засобів, методів і принципів, за допомогою яких досягається баланс інтересів суб'єктів акціонерних
відносин, а відтак, і умови для ефективного функціонування акціонерного сектора загалом.

The article deals with the coordination mechanism of joint relations by the methods of logical and abstract0deductive
analysis, dialectical and system approaches. With the history development the equity sector acquired the features of
complex, subordinated and hierarchic system, so economic and institutional components are responsible for its
functioning. Their organic combination with market and government regulators secures the internal integrity and stability
of the equity sector. The coordination mechanism embraces totality of the tools, means, methods and principles which
help to achieve the interest balance of joint relations subjects and consequently the conditions for efficient functioning of
the equity sector in general.

Ключові слова: акціонерний сектор, акціонерні відносини, ринок акцій, економічний ме5
ханізм, інституційний механізм.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загалом теорія "господарського механізму"
представлена значною кількістю досліджень як
вітчизняних, так і закордонних науковців. Се-
ред них доцільно відмітити праці Абалкина Л.,
Вольчик В., Гейця В., Гриценка А., Гурвіца Л.,
Істоміна С., Кульмана А., Ніколенка С., Майє-
рсона Р., Маскіна Е., Осипова Ю., Слєпова В.,
Чухна А. та ін. Серед вітчизняних науковців, які
займаються теоретичними та практичними ас-
пектами функціонування акціонерного секто-
ра, доцільно відмітити розробки Супрун Н.,
Сірка А., Шкодіної І., Петруні Ю., Лупенка Ю.,
Тараш Л., Кублікова В. Водночас, сучасні дос-
лідження, особливо теоретико-методологічно-
го характеру, недостатньо приділяють уваги
механізму функціонування акціонерного сек-
тора як підсистеми національної економіки.
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Більшість розробок вітчизняних науковців об-
межуються аналізом механізму управління ак-
ціонерним товариством. Проте, акціонерний
сектор не зводиться лише до сукупності това-
риств. Для нього характерною є достатньо
складна внутрішня будова, яка визначається
взаємодією багатьох суб'єктів акціонерних
відносин. Саме тому актуальним є досліджен-
ня механізму, який забезпечує внутрішню
цілісність та сталий розвиток акціонерного сек-
тора як складної підсистеми національного гос-
подарства

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні змісту та

функціональної ролі механізму координації ак-
ціонерних відносин, шляхом виокремлення
його структурних компонентів.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У найбільш загальному розумінні, госпо-
дарський механізм — це спосіб організації та
управління виробництвом з притаманними йо-
му формами, методами і засобами, які реалізу-
ють соціально-економічні, організаційно-еко-
номічні та науково-технологічні принципи й
відносини в інтересах задоволення потреб як
кожного господарюючого суб'єкта, так і суспіль-
ства в цілому [8, с. 61].

Дослідження існуючих поглядів виявило,
що в цілому категорія господарського механі-
зму розглядається або як спосіб упорядкуван-
ня певного виду діяльності, або як спосіб, що
приводить у дію систему певних ланок та еле-
ментів. У сучасній ринковій економіці існує
маса різних механізмів, які стосуються конк-
ретних сфер, суб'єктів або об'єктів господарсь-
кої діяльності. Як синоніми у науковій літера-
турі використовуються терміни "організаційно-
економічний механізм", "механізм управління",
"механізм регулювання" тощо. Вважаємо, що
при дослідженні акціонерного сектора, як під-
системи національної економіки, доцільно вико-
ристовувати поняття "механізм координації ак-
ціонерних відносин" (МКАВ). Термін "коорди-
нація" означає взаємозв'язок, узгодження,
приведення у відповідність. Основні принципи
координації — це взаємозв'язок, ієрархічна
підпорядкованість, узгодження, збалансо-
ваність, рівновага, резервування, єдність ко-
манд і дій, загальна ціль. Тобто, дослідження
механізму координації полягає у виявленні
причин неузгодженості і розрізненості еконо-
мічних явищ та процесів.

Як гносеологічна одиниця, механізм коор-
динації може набувати різних аспектів відоб-
раження особливостей функціонування со-
ціально-економічних систем, якою власне і є ак-
ціонерний сектор. По-перше, це структурна
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причина очікуваного або фактичного стану си-
стеми; по-друге, це сукупність причинно-на-
слідкових зв'язків компонентів системи; по-
третє, це спосіб забезпечення цілісності (гоме-
остазу) системи; по-четверте, це спосіб забез-
печення стійкості функціонування та розвит-
ку (еквіфінальності) системи. Таким чином, дія
МКАВ грунтується на використанні принципів
цілісності та узгодженості, що припускає інтег-
рованість, ієрархічність та гнучкість усіх еле-
ментів та підсистем акціонерного сектора. Це
дозволяє адекватно реагувати на можливі
зміни ринкового середовища.

Модель МКАВ органічно поєднує в собі
компоненти, що відрізняються за функціональ-
ним призначенням і характером дії (рис. 1).

На основі розмежування двох діалектично
протилежних регуляторів сучасної ринкової
економіки (об'єктивних економічних законів та
суб'єктивної діяльності економічних агентів) у
структурі МКАВ виокремлюється два функ-
ціональних компонента: економічний та інсти-
туційний механізм. Потрібно відмітити, що су-
часна високорозвинена економіка хоча і грун-
тується на конкурентно-ринкових засадах са-
морегуляції, зазнає свідомого та організовано-
го впливу зі сторони держави та міжнародних
регуляторів.

У науковій літературі "економічний меха-
нізм" розуміється як система об'єктивних
відносин, обумовлених економічними закона-
ми певного способу виробництва. В сутнісно-
му розумінні — це певним чином субординова-
ний механізм дії законів певної господарської
системи, це об'єктивована частина господарсь-
кого механізму товарно-грошової економіки.
Дія економічного механізму полягає у тому, що
певне економічне явище зумовлює ланцюгову
реакцію взаємодії з іншими явищами без-яких
небудь додаткових імпульсів. Об'єктивний ха-
рактер економічних механізмів не тільки допус-
кає, але й передбачає вплив на процеси їх фун-
кціонування чинників зовнішнього середовища.
Ці фактори в залежності від їх особливостей
можуть здійснювати як позитивний, так і нега-
тивний вплив на економічні механізми.

Відносини, які виникають між суб'єктами
акціонерного сектора, за своєю економічною
сутністю представляють відтворення акціонер-
ного капіталу як самозростаючої вартості. В
умовах товарно-грошового господарства цей
процес пов'язаний із функціонуванням систе-
ми національних ринків: благ, праці, капіталу,
фінансових активів. Водночас для акціонерно-
го сектора економічна складова МКАВ пов'я-
зана, в першу чергу, з функціонуванням ринку

акцій. Його виникнення є об'єктивним резуль-
татом розвитку товарно-грошового господар-
ства. Посилення процесів централізації та кон-
центрації капіталів потребували відповідного
економічного механізму, який би сприяв нако-
пиченню капіталів.

Роль ринку акцій у сучасному ринковому
господарстві зводиться до наступного. По-пер-
ше, завдяки йому відбувається мобілізація
вільних грошових капіталів та їх трансформа-
ція у асоційований капітал. Використання рин-
ку акцій як джерела інвестиційних ресурсів дає
можливість диверсифікувати ризики і знизити
витрати на залучення капіталу. По-друге, ри-
нок акцій сприяє розподілу та перерозподілу
інвестиційних ресурсів між галузями та окре-
мими підприємствами. Він дає можливість
відносно легко здійснювати трансакції з пра-
вами власності на активи фірми і, відповідно,
знижує ризики ліквідності і зміни в продуктив-
ності. По-третє, ринок акцій є вагомим чинни-
ком економічного зростання, хоча однозначної
позиції щодо цього в науковій літературі немає.
Емпіричні дослідження показують, що розви-
ток фондового ринку по-різному впливає на
економічне зростання: у розвинених країнах
активізація фондового ринку посилює еконо-
мічне зростання, в країнах з нерозвиненими
ринками — активізація фінансового сектора
призводить до зниження темпів зростання.

Ефективний ринок акцій створює умови для
відповідності особистих інтересів інвесторів
(акціонерів) і ефективності економіки у ціло-
му. Як відмічає Сірко А.В., "ринок акцій слугує
тим об'єктивним механізмом, яким забезпе-
чується внутрішня інституціональна і функ-
ціональна цілісність ринкової системи відносин.
Не маючи таких регуляторів, ринок насправді
є неповноцінним, а економіка незбалансованою
й неефективною, оскільки реальний капітал не
знає своєї дійсної ціни, а відтак, приватна влас-
ність стає ефемерною" [6, с. 83].

Історичний розвиток ринку акцій свідчить,
що його еволюція визначається кількома за-
гальними і довгостроковими тенденціями. Для
нього став характерним постійний розвиток та
пошук нових інструментів залучення інвестиц-
ійних ресурсів. Постійне прагнення розшири-
ти власні географічні межі призвело до того, що
сучасний світовий ринок акцій (і фінансовий
ринок загалом) є надзвичайно інтернаціоналі-
зованим та глобалізованим.

Ринок акцій України на теперішній час до-
сить обмежено виконує функцію по залучен-
ню коштів у реальний сектор економіки. Основ-
ними стримуючими факторами цього стали по-
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стприватизаційний перерозподіл акціонерного
капіталу, нерозвинена інфраструктура фондо-
вого ринкуй, низька захищеність інвесторів,
інвестиційна непривабливість акціонерних то-
вариств, відсутність достатніх коштів для інве-
стування, недосвідченість менеджменту ком-
паній тощо. Український ринок акцій має над-
звичайно низький рівень інтеграції у європейсь-
кий і світовий ринки. Це відбувається через
низьку капіталізацію, невідповідність міжна-
родним стандартам, нерозвиненість інфраст-
руктурних елементів, слабку правову базу
щодо захисту інтересів інвесторів. На сучасно-
му етапі він малоефективний і характеризуєть-
ся недостатньою прозорістю і ліквідністю. Вод-
ночас заходи, які направлені на прискорену
модернізацію лише фінансового сектора Украї-
ни, не дадуть очікуваного ефекту (зростання
економіки) та ще більше загострять соціально-
економічні проблеми.

Сформований акціонерний сектор еконо-
міки включає в себе розвинену інституційну
структуру, що складається з упорядкованого
набору внутрішніх і зовнішніх інститутів. Інсти-
туційне середовище, відповідно до термінології,
запропонованої Л. Девісом і Д. Нортом [1, с. 6],
це правила гри, що визначають контекст, у яко-
му здійснюється економічна діяльність. Вона
складається з базових політичних, соціальних і
правових норм, що утворюють основу виробниц-
тва, обміну і розподілу. Таким чином, інституц-
ійне середовище складають такі "правила гри",
які задають загальні обмеження для всіх, і зок-
рема правила, що задають можливі форми
організації та контролю господарської діяль-
ності. Вважається, що в сучасних умовах саме
якість інститутів визначає можливості економ-
ічного зростання та рівень розвитку національ-
них економік. Власне процеси формування,
трансформації та удосконалення інституційно-
го середовища репрезентовані дією інституцій-
ного механізму, який приводить систему взає-
мовідносин економічних агентів у відповідність
до загальноприйнятих норм і правил організації
господарської діяльності. Як зазначає Ніколен-
ко С., "інституціоналізація, являючись пород-
женням об'єктивних економічних законів товар-
но-грошової системи, охоплює усі рівні госпо-
дарського механізму і при свідомій організації
цього процесу може значно підвищувати ефек-
тивність його роботи" [5, c. 19].

Інституційний механізм акціонерного секто-
ра передбачає створення, існування та дотри-
мання норм і правил взаємодії різних суб'єктів
акціонерних відносин з метою реалізації їх еко-
номічних інтересів та оптимізації внутрішнього

середовища акціонерного сектора. Мова йде про
специфікацію прав власності та норм поведін-
ки, а також встановлення певних форм контро-
лю за дотриманням прав і обов'язків учасників
акціонерних відносин. Ринок акцій, який до цьо-
го розглядався лише як економічний механізм
дії об'єктивних економічних законів, стимулює
процес власної інституціоналізації. Він напов-
нюється певними господарськими, економіко-
правовими формами, на основі яких відбуваєть-
ся формування і відбір найбільш ефективних
економічних і соціальних інститутів. Таким чи-
ном, інституційна складова МКАВ визначає ос-
новний напрямок розвитку акціонерного секто-
ра як соціально-економічної системи. На наш
погляд, головними структурними компонента-
ми інституційного механізму є три складові: нор-
мативно-правове поле, інфраструктурне поле та
інформаційне поле.

Сучасний акціонерний сектор є не лише яви-
щем суто економічного характеру. Цивілізова-
не здійснення господарської діяльності вима-
гає чіткої системи нормативно-правового ре-
гулювання, яке може здійснюватися як держав-
ними, так і ринковими інституціями. Норматив-
но-правова складова інституційного механізму
забезпечує впорядкування, взаємодію і захист
інтересів суб'єктів акціонерного сектора на
основі встановлення певних правил, критеріїв
і стандартів. Їх порушення з боку окремих
агентів створює загрозу для існуючого поряд-
ку на ринку, а відтак, зачіпає інтереси інших
учасників. Структура нормативно-правового
поля відповідає умовам і особливостям кожної
конкретної країни і формується під впливом
таких чинників: законодавчої бази, що регулює
права й обов'язки сторін, які беруть участь у
акціонерних відносинах; практики ділових
взаємостосунків, що складаються в акціонер-
ному секторі; внутрішніх нормативів і стан-
дартів суб'єктів акціонерного сектора.

Нормативно-правова база функціонування
акціонерного сектора національної економіки
України представлена відповідними кодексами
і законами України, указами Президента, по-
становами Кабінету Міністрів України, поста-
новами і рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. З вересня
2008 р. головним нормативним актом, який виз-
начає правові основи діяльності підприємств
акціонерного сектора, є Закон України "Про
акціонерні товариства". На думку фахівців, він
включає в себе як ряд позитивних нововведень,
так і не позбавлений певних недоліків.

Окремим чинником потрібно виділити кор-
поративне управління, основні принципи якого,
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згідно з Організацією економічного співробіт-
ництва та розвитку, враховують: права акціо-
нерів та основні функції власників; рівні умови
для акціонерів; роль зацікавлених сторін; розк-
риття інформації та прозорість; обов'язки ради
директорів [2]. Основним завданням корпора-
тивного управління визначено формування си-
стеми однакового відношення до акціонерів та
забезпечення ефективного захисту їх прав. Зап-
ровадження цих засад дає змогу створювати
універсальні акти переважно рекомендаційно-
го характеру, які в практиці іменують кодекса-
ми корпоративного управління. Вважається, що
"якісне корпоративне управління є запорукою
довіри інвесторів — як вітчизняних, так й іно-
земних — і сприяє налагодженню нормальної
виробничо-господарської діяльності, створен-
ню робочих місць, сплаті податків до бюджету,
підвищенню прибутковості й довгострокової
ефективності виробництва, зростанню вартості
акцій" [4, c. 88]. Загалом, корпоративне управл-
іння має забезпечити баланс інтересів зацікав-
лених груп, до яких належать акціонери, уп-
равлінці, працівники підприємства, бізнес-парт-
нери, кредитори, рейтингові агентства, держа-
ва та суспільство в цілому.

Ефективність функціонування інституційної
складової МКАВ багато в чому визначається і
розвиненістю інфраструктурного поля, під яким
потрібно розуміти сукупність приватних і дер-
жавних організаційних структур, що забезпечу-
ють розвиток акціонерного сектора. Розвинену
ринкову інфраструктуру поділяють на регуля-
тивну, функціональну і технічну. Кожен із ком-
понентів інфраструктурного поля взаємопов'я-
заний з іншим, а також здійснює вплив на інші
структурні частини акціонерного сектора.

Так, регулятивна інфраструктура може бу-
ти представлена як державними, так і саморе-
гульованими організаціями учасників акціонер-
них відносин, які забезпечують дотримання
правил поведінки суб'єктами акціонерних від-
носин. Функціональна інфраструктура забез-
печує систему торгівлі цінними паперами, до
якої належать фондові біржі, емісійна діяль-
ність, позабіржові організатори ринку, посе-
редницька діяльність (інвестиційні компанії та
банки, дилери, брокери, представницька діяль-
ність, торговці цінними паперами та ін.). Техн-
ічна інфраструктура забезпечує систему роз-
рахунків та виконання угод, зберігання і облік
цінних паперів. До неї відноситься реєстра-
торська, депозитарна і розрахунково-клірин-
гова діяльність. Спільною метою функціону-
вання суб'єктів технічної інфраструктури є за-
безпечення швидкої перереєстрації прав влас-

ності, своєчасної оплати і поставки цінних па-
перів новим власникам.

Важливим фактором забезпечення ефектив-
ності функціонування акціонерного сектора є
інформаційна відкритість і прозорість. Акціо-
нерам і потенційним інвесторам потрібен доступ
до регулярної, надійної та досить детальної
інформації. Вважається, що розкриття інфор-
мації є дієвим інструментом впливу на акціонер-
не товариство та захисту прав інвесторів, осно-
вою для ринкового моніторингу і реалізації ак-
ціонерами свого права голосу. Водночас для ак-
ціонерного сектора характерною особливістю є
асиметрія інформації, тобто неоднакового дос-
тупу до інформації різних суб'єктів акціонерних
відносин. Нерівномірний розподіл інформацій-
них потоків особливостей та характеру діяль-
ності акціонерного товариства розкриває перед
окремими агентами можливість зловживати
своїм становищем. Так, на рівні окремих акціо-
нерних товариств це проявляється у виникненні
різних корпоративних конфліктів між різними
групами акціонерів, між менеджментом і акціо-
нерами, між інсайдерами та аутсайдерами тощо.
В результаті окремі суб'єкти мають змогу про-
водити опортуністичну поведінку та отримува-
ти рентні доходи, не пов'язану безпосередньо із
господарською діяльністю. Зважаючи на це, ос-
новним інформаційним джерелом для оцінки
ризику вкладень та прогнозування дохідності
акцій, а також порівняння між собою альтерна-
тивних напрямів інвестування, є публічна фінан-
сова звітність. На її основі інвестори оцінюють
якість управління акціонерним капіталом, прий-
мають обгрунтовані рішення з питань оцінки
власних акцій і голосування на зборах акціо-
нерів.

Ще більш гостро питання недосконалої
інформації проявляється в процесі функціону-
вання ринку акцій, на якому визначається рин-
кова вартість фінансових активів акціонерних
товариств. Зловживання та маніпулювання
професійних учасників ринку цінних паперів,
розповсюдження ними неправдивої інформації
впливає на активність фондового ринку, сприяє
розповсюдженню спекулятивних операцій, по-
силює нестабільність та волатильність на фі-
нансових ринках.

Усе вищесказане особливо актуально для ак-
ціонерного сектора України. Як відмічає Шкод-
іна І.В., "олігополістична структура фондового
ринку, його інформаційна асиметрія, надмірна
концентрація на кількох цінних паперах прово-
кує неминучу маніпуляцію цінами. Державні ре-
гуляторні інститути не здатні пом'якшувати і
коригувати наслідки погіршення ринкової кон-
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'юнктури" [9, c. 57]. Це означає, що для вітчиз-
няного акціонерного сектора нагальною потре-
бує є створення таких ринкових інститутів, які
сприятимуть захисту прав власності, зростанню
інвестиційної ролі ринку цінних паперів і підви-
щенню ефективності акціонерних товариств.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи усе вищесказане, дамо на-

ступне визначення механізму координації ак-
ціонерних відносин. Це органічна єдність рин-
кових та державних, економічних та інститу-
ційних компонентів регулюючої дії, вплив яких
відбувається на усіх рівнях функціонування
акціонерного сектора, завдяки чому забезпе-
чується його внутрішня цілісність та сталий
розвиток. Дієвий механізм установлює баланс
інтересів суб'єктів акціонерних відносин, забез-
печує умови для економічної безпеки акціонер-
ного сектора та ефективного функціонування
капіталу. Саме тому подальший розвиток ак-
ціонерного сектора національної економіки
України можливий лише за умов політичної та
законодавчої стабільності, формування еконо-
мічно обгрунтованої політики держави, роз-
витку ринкової інфраструктури, інтеграції у
світові господарські і фінансові комунікації.
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На сучасному етапі ринкових реформ роз-
виток регіонів України зіткнувся з низкою
об'єктивних і суб'єктивних чинників, що зумо-
вили його розбалансований, асиметричний та
диспропорційний характер [4].

На території України з 1999-го по 2004 роки
було створено 11 спеціальних економічних зон
(СЕЗ) і в дев'яти регіонах уведений спеціальний
режим інвестиційної діяльності (ТПР). У бе-
резні 2005 року законом про держбюджет 2005
були скасовані пільги зі сплати податку на при-
буток і ПДВ для суб'єктів, які реалізують інве-
стиційні та інноваційні проекти в СЕЗ і ТПР.
Фахівці тоді відзначали, що в українському ва-
ріанті ці зони неефективні і є клондайком по-
рушень законодавства. На сьогодні ідея відрод-
ження СЕЗ зон стає дедалі актуальнішою.
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У статті проаналізовано діяльність СЕЗ в Україні та досліджено їх діяльність, організаційно0правову база в Польщі
для здійснення рекомендацій щодо впровадження закордонного досвіду в нашій країні як важливого елементу дер0
жавної регіональної економічної політики. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи:
аналізу та синтезу, порівняльно0історичний або територіальний, метод еталонів та аналогії, індукції та дедукції.

У результаті дослідження висвітлено інституційний механізм створення спеціальних економічних зон в Польщі,
охарактеризовано діяльність основних спеціальних економічних зон, встановлено основну їх відмінність від спец0
іальних економічних зон інших країн, зазначені позитиви та негативні сторони функціонування спеціальних еконо0
мічних зон. У висновках зазначено про те, що в Польщі названа форма співпраці отримала широкий розвиток, є
вагомим засобом для залучення іноземних інвестицій та пом'якшення проблеми зайнятості. Незважаючи на тиск зі
сторони ЄС, ця форма співпраці продовжує існувати і приносити свої благотворні результати.

The article analyzes the activities of free economic zones in Ukraine and investigated their activities, organizational
and legal base in Poland to implement the recommendations concerning the introduction of foreign experience in our
country as an important element of state regional policy. To achieve the objectives used the following methods: analysis
and synthesis, comparative historical or territorial, method and standards of analogy, method of induction and deduction.

The study highlights the institutional mechanism of the creation of special economic zones in Poland described the
activities of major special economic zones established their main difference from the special economic zones of other
countries, said positive and negative aspects of functioning of special economic zones.

The findings indicated that in Poland named form of cooperation received extensive development, is an important
tool for attracting foreign investment and alleviate employment. Despite pressure from the EU, this form of cooperation
continues to exist and bring their beneficial results.

Ключові слова: спеціальна економічна зона, пільги, інвестиції, територія пріоритетного
розвитку.

Key words: free economic zone, benefits, investments, territory of priority development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі створення спеціальних економі-
чних зон присвятили свої праці такі, як С.В. Сі-
дак, О.С. Чмир та О.Р. Зельдіна, Н. В. Сморо-
динська, А.А. Капустін, В.І. Пила, О.С. Чмир,
В.М. Загородній, Т.Г. Морозова та інші, проте
постає необхідність вивчення практики країн,
які успішно впровадили цей дієвий інструмент,
та як результат мають підвищення економічно-
го розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — проаналізувати діяль-

ність СЕЗ в Україні та дослідити діяльність СЕЗ,
їх організаційно-правову базу в Польщі для
здійснення рекомендацій щодо впровадження
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закордонного досвіду в нашій країні як важли-
вого елементу державної регіональної еконо-
мічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах глобалізації урядам важче встано-

вити надмірне оподаткування, оскільки плат-
никам стає легше перемістити свою діяльність
на територію зі сприятливішим податковим клі-
матом. Отож, держави частіше змушені скоро-
чувати податкові ставки з ціллю запобігання
"втечі" власної податкової бази до пільгових
юрисдикцій, що призводить до загострення
податкової конкуренції [5].

На думку деяких науковців, вся Україна
повинна стати єдиною вільною економічною
зоною, без виключень і обмежень. Поліпшен-
ня інвестиційного клімату в Україні — єдиний
варіант для забезпечення залучення інвестицій
як внутрішніх, так і зовнішніх. Минулий досвід
показав, що із точковими СЕЗ пов'язані вели-
чезні корупційні ризики та скривлення конку-
рентного середовища.

Відзначимо, що СЕЗ успішно функціонують
в Польщі, де розглядаються як один з важли-
вих інструментів проведення регіональної пол-
ітики. Вважаємо, що вивчення польського дос-
віду розвитку СЕЗ є дуже корисним для його
впровадження в нашій країні.

На відміну від класичних вільних економіч-
них зон (СЕ3), створюваних в інших країнах, у
Польщі організовуються спеціальні економічні
зони (СпЕЗ). Відмінності між цими двома ти-
пами зон складаються в основному в тому, що
в першому випадку діє пільговий митний ре-
жим, та / або преференційний податковий ре-
жим. У другому — головним чином надаються
податкові пільги.

Отже, спеціальна економічна зона (СпЕЗ)
у Польщі — це окрема адміністративна части-
на території країни, в якій економічна діяль-
ність може проводитися на пільгових умовах,
тобто компанії, які були уповноважені діяти в
зоні, мають право на державну допомогу, зок-
рема, у вигляді звільнення від податків.

Основна мета їх створення — активізація
господарського життя в депресивних регіонах
з високим рівнем безробіття. 23 липня 2013 р.
Рада Міністрів польського уряду прийняла по-
правки до 14 положення Закону про СпЕЗ, про-
довживши діяльність СпЕЗ до 31 грудня 2026 р.,
та розширивши межі площі СпЕЗ (від 12 тис. до
20 тис. га).

У 1994 р. був прийнятий Закон про СпЕЗ, але
на той час Єврокомісія вела масштабну бороть-
бу проти індивідуальних і регіональних пільг,

що перешкоджають нормальному розвитку
конкуренції. В результаті переговорів з ЄС
польський парламент зменшив пільги при опо-
даткуванні господарюючих суб'єктів, що діють
в СпЕЗ. У 2000 р. був прийнятий закон про зміну
закону про СпЕЗ, який набув чинності 1 січня
2001 р. Європейська комісія висуває серйозні
заперечення проти польських СпЕЗ і норм, за
якими вони діють. Експерти ЄС вважають, що
діапазон податкових пільг занадто широкий,
зокрема тому, що вони стосуються не тільки
придбання основних фондів, а й матеріалів і
компонентів, що використовуються для поточ-
ного виробництва. На їхню думку, термін на-
дання пільг є надто тривалим. Крім того, тери-
торіальна роздробленість зон (тільки Мелець-
кий і Тарнобжезький зони розташовані на
єдиній території в межах міста, решта склада-
ються з декількох субзон) призводить до того,
що фактично в Польщі функціонують кілька де-
сятків зон.

У середині 1999 р. в функціонуванні СПЕЗ і
в планах їх розвитку відбулися значні зміни, по-
в'язані з переговорами про вступ Польщі до
Європейського союзу. Уряд виніс рішення, що
Польща не буде створювати нові зони і не роз-
ширить площі вже існуючих, проте придбані
права інвесторів будуть збережені. Дозволи на
розгортання діяльності в інших зонах видава-
лися інвесторам тільки до кінця 2000 р., а в 2001 р.
вони видаються тільки в тих зонах, в яких рівень
безробіття буде на 50% вище середнього по
країні. З 2002 р. входження нових інвесторів в
зони в принципі вже не буде можливим.

Тільки у виняткових випадках відповідні
дозволи видавав міністр економіки за погод-
женням з міністром фінансів. Не буде також
можливим розгортання у СпЕЗ виробничої
діяльності в таких секторах, які Європейський
союз вважає "чутливими" (суднобудування,
чорна металургія, виробництво синтетичних
волокон і ін.).

СпЕЗ вважається спеціально відведена зона
з створеною допоміжною інфраструктурою, в
якій господарська діяльність ведеться на
пільгових умовах (звільнення від сплати при-
буткового податку з юридичних осіб). Щоб ста-
ти резидентом особливої економічної зони,
інвестор повинен отримати спеціальний дозвіл,
що видається органами управління особливої
економічної зони. Ефективному розвитку та
роботі малого та середнього бізнесу в Польщі
сприяє урядова програма "Підприємництво
передусім". Одним з пунктів цієї програми,
який є головним фактором успішного розвит-
ку малого та середнього бізнесу, є функціону-
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вання спеціальних економічних зон (СпЕЗ).
Спочатку СпЕЗ створювалися строком на 20 ро-
ків, проте польський уряд вирішив продовжи-
ти їх дію до 2026 р.

У дозволі на проведення ділової активності
в рамках СпЕЗ інвестор має надати повну ха-
рактеристику інвестицій, передбачуваний
рівень зайнятості, дату початку ділової актив-
ності і граничні терміни для виконання всіх
своїх зобов'язань, перелічених у дозволі, який,
діє до кінця терміну існування СпЕЗ.

При наявності у підприємця зацікавленості
в іншій локалізації свого інвестиційного про-
екту, поза територією СпЕЗ, за певних умов
можливо включити це місце до її складу.

Умови для ведення бізнесу в межах особли-
вої економічної зони:

— обсяг інвестицій має перевищити 100 000
євро, при цьому частка власного капіталу
підприємця не може бути менше 25%;

— капіталовкладення повинні освоюватися
протягом не менше п'яти років, рахуючи з дня
завершення проекту (три роки для малих і се-
редніх підприємств);

— робочі місця на новостворених об'єктах
повинні підтримуватися і зберігатися протягом
не менше п'яти років з дня прийняття на роботу
(три роки — для малих і середніх підприємств).

Гарантована податкова пільга у вигляді
звільнення від сплати прибуткового податку від
юридичних осіб повинна бути повністю вико-
ристана інвестором до кінця існування даної
СпЕЗ, але вона не може перевищувати встанов-
лений ліміт з боку місцевих органів влади.

Найстарша польська СпЕЗ створена в 1995
р., СЕЗ ЄВРО-ПАРК Мелец.

Станом на 31 грудня 2013 р. СпЕЗ включає
території, розташовані в 151 містах і 217 муні-
ципалітетах із загальною площею 16 203,68 га
та вартістю інвестицій в компанії, що переви-
щила 93 млрд 141 млн злотих. За даними 2013 р.,
на територіях СпЕЗ працювало 266700 чоловік.

У 2014 р. урядом Польщі було задекларова-
но додаткове завдання для компаній у СпЕЗ —
співпраця з вузами та університетами, для ко-
ригування попиту та пропозиції на ринку праці.

Спеціальна економічна зона створюється
Радою Міністрів на прохання міністра з регу-
лювання економічних питань, після отримання
висновку Правління воєводства і згоди муніци-
пальної ради. СЕЗ можете створити суб-зони
по всій країні. Підзони СпЕЗ у Польщі, розта-
шовані в основному в містах з округу і муніци-
палітетів. Тільки СпЕЗ Легніца знаходиться в
одному воєводстві, решта СЕЗ мають підзони
у двох або більше областей.

Не всі підприємці можуть отримати дозвіл
на роботу в СпЕЗ — він не видається для робо-
ти в таких сферах, як: виробництво вибухових
речовин, тютюну, обробки моторного паливу,
розливу та переробка алкогольних напоїв, іг-
рові центри, а також послуги, пов'язані з відчу-
женням і очищення стічних вод.

Вигоди від діяльності в СпЕЗ:
— звільнення від податку на прибуток від

доходу від діяльності, здійснюваної на тери-
торії СпЕЗ і зазначених у дозволі в межах від
15 до 50%;

— можливість отримати державну підтрим-
ку, що розраховується на основі спеціальні
формули;

— доступність до земель з усією необхідною
інфраструктурою; можливість використовува-
ти й інші інвестиційні стимули, що пропоновані
в СпЕЗ, зокрема звільнення від податку на май-
но (часто пропонуються для нових інвесторів
муніципалітетами) інвестиційних грантів з
офісів праці субсидія районних державних і
підтримці фінансування ЄС (державна допомо-
га додає, тобто загальний рівень підтримки
компанії зі всіх джерел, не може перевищува-
ти 30—70% цих капітальних видатків.);

— адміністративна підтримка від компаній
з управління СпЕЗ в правових і організаційних
питаннях, пов'язаних із здійсненням інвестицій
(ЗМІ постачальники, місцеві органи влади то-
що) і так звані

Мінуси діяльність в СпЕЗ:
— зобов'язання нести певні витрати і про-

водити заходи протягом 3—5 років, що може
бути ризиковано з огляду на раптове погіршен-
ня ринкових умов або змін у бізнес-стратегії;

— додаткові зобов'язання щодо звітності
пов'язаних з виконанням умов дозволу перед
податковими органами;

— у випадку, коли компанія працює і в СпЕЗ
і за межами зони, необхідність вести окремі
рахунки;

— ціни на нерухомість, придбане в СпЕЗ
можуть бути вищими за ціни на аналогічну не-
рухомість, розташованих за межами зони;

— обмеження видів діяльності, які можуть
здійснюватися в зонах.

Польські банки надають позики підприєм-
цям на розвиток бізнесу під 5% річних, а в дея-
ких європейських країнах процентна ставка
може знижуватися до 3%. Багато що залежить
від виду діяльності, наприклад, для отримання
кредитування у сфері будівельної галузі став-
ки можуть бути ще нижче. При кредитуванні
використовується індивідуальний підхід: банк
оцінює галузь, компанії, розмір початкового
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внеску в проект самого підприємця і, виходячи
з цього, встановлює процентну ставку по кре-
диту. У Польщі підприємцю легше отримати
замовлення — будь-яка компанія може брати
участь у державному тендері і, запропонував-
ши кращі умови, по праву його виграти.

У рамках СпЕЗ підприємці можуть отрима-
ти державну допомогу (регіональна програма
допомоги), яка надається щодо: нових інвес-
тицій — створення нових робочих місць. Розмір
звільнення від податків для покриття витрат на
нові інвестиції і створення робочих місць ста-
новить:

50% від капітальних вкладень з боку вели-
ких підприємств; 60% від капітальних вкладень
з боку середніх підприємств; 70% від капіталь-
них вкладень з боку малих підприємств. Під-
приємці, які інвестують на території СпЕЗ, мо-
жуть отримати державну допомогу у вигляді
звільнення від сплати податку на прибуток до
31.12.2020 року і звільнення від сплати податку
на нерухомість терміном на 3 роки.

Досить поширеними є науково-технологічні
парки, що являють собою партнерські установи
регіональних і місцевих органів влади, навчаль-
них закладів і науково-дослідних організацій, а
також компаній і установ, що працюють у сфері
підтримки розвитку підприємництва. Основним
завданням таких парків є сприяння розвитку
Люблінського воєводства. На території парків,
зокрема, працюють Лабораторія генетичних
досліджень і Центральна агроекологічна лабо-
раторія Природничого університету в Любліні,
яка оснащена найсучаснішим обладнанням та
надає спеціалізовані послуги в галузі фізико-
хімічних досліджень зразків грунту, води,
кормів, продуктів харчування, сировини рослин-
ного і тваринного походження .

Академічні інкубатори підприємництва
об'єднують молодих, освічених людей, даючи
їм можливість реалізовувати теоретичні знан-
ня, отримані за період навчання, а також набу-
вати практичних навичок під час самостійної
роботи. Академічні бізнес-інкубатори функ-
ціонують на базі більшості люблінських ВУЗів.
У такому випадку існує можливість для молоді
у віці до 30 років втілити мрію відкриття влас-
ного бізнесу і отримати допомогу при створенні
та веденні підприємницької діяльності.

Спеціальні економічні зони засновує Рада
міністрів, яка визначає назву, територію і межі
СпЕЗ, діапазон господарської діяльності, керу-
ючого СпЕЗ, період, на який вона встанов-
люється, пільги та преференції для суб'єктів,
які ведуть господарську діяльність на території
зони.

Доходи від господарської діяльності, що
ведеться на території зони юридичними або
фізичними особами, можуть бути повністю
звільнені від прибуткового податку за період,
рівний половині періоду, на який встановлена
дана зона. У період, що залишився суб'єкти, що
діють в зоні, можуть бути звільнені від прибут-
кового податку в розмірі, що не перевищує 50%
доходів.

Величина одержуваних пільг залежить від
масштабу здійснюваних інвестицій, числа зай-
нятих і від рівня виробництва продукції, при-
значеної для експорту.

Спочатку в Польщі було створено 17 СпЕЗ,
в теперішній же час функціонують 15 (дві СпЕЗ
були ліквідовані у зв'язку з тим, що до середи-
ни 1999 в них не було видано жодного дозволу
на ведення господарської діяльності).

Іноземні інвестори здійснюють активну
діяльність на території польських зон, при цьо-
му їх не бентежить той факт, що тільки 6 СпЕЗ
отримали гарантії в тому, що умови госпо-
дарської діяльності на їх територію не будуть
змінюватися протягом 20 років. У 11 зонах,
створених в 1997 р., вже вступила в силу по-
правка до Закону про діяльність Спе, що сто-
сується можливості змін і пріоритету норм
Європейського союзу над польським законо-
давством після приєднання Польщі до ЄС.

Спеціальні економічні зони створювалися в
основних регіонах з високим рівнем безробіт-
тя. Наприклад, у м. Легніца створення зон було
пов'язано, зокрема, з необхідністю подолання
міднорудной "монокультури" і з планованим
скороченням зайнятості на міднорудному ком-
бінаті "KGHM Polska Miedz".

Тарнобжезька зона була створена з метою
прискорення реструктуризації підприємств з
виробництва сірки і заводів військово-промис-
лового комплексу, Лодзинская зона — для по-
долання текстильної "монокультури" і скоро-
чення безробіття, пов'язаної з кризою у легкій
промисловості.

Створення Каменногурскої, Слупської і
Сувалксківської зон також пов'язане з подо-
ланням безробіття в цих районах. Для залучен-
ня інвесторів у зони надаються значні пільги та
преференції — звільнення від прибуткового
податку строком на 10 років і 50 відсоткова
пільга з цього податку на наступні роки. Деякі
регіональні влади додатково звільняють інвес-
торів від сплати місцевих податків.

Найвищі вимоги для інвесторів у Лодзінсь-
кої зоні — 2 млн екю при мінімальній зайнятості
100 чоловік. СпЕЗ в Польщі відрізняються один
від одного не тільки інвестиційними мінімума-
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ми, але і ступенем розвитку інфраструктури,
при цьому найбільшим успіхом користуються
зони з високим рівнем інфраструктури — Ка-
товіцка і Мелецька.

Катовіцка зона складається з чотирьох суб-
зон. Для того щоб отримати звільнення від при-
буткового податку на 10 років і 50% пільгу на
чергові 10 років, тут треба інвестувати мінімум
2 млн екю. Катовіцка зона привернула найбіль-
ший обсяг іноземних інвестицій (864400000. дол.
на кінець 1999 р.). Найбільші інвестиції в цій зоні
(500 млн дол.) Були вкладені в завод з вироб-
ництва автомобілів "Опель" фірми "General
Motors".

Зацікавленість у Катовіцкій зоні з боку
польської автомобільної промисловості після
того, як у ній опинились гіганти світового ав-
томобілебудування ("General Motors" і "Isuzu"),
була настільки величезною, що довелося прий-
няти рішення, про обмеженняє площі території
галузі, що відводиться під підприємства до 40%,
для того, щоб ця галузь не стала єдиною в зоні.

Легніцка зона займає площу в 382 га в трьох
субзонах — в Польковіце, Кшіва і самої Лег-
ниці. Тут фірми звільняються від сплати при-
буткового податку на 10 років, отримують 50
відсоткову пільгу на наступні 10 років і по-
вністю звільняються від податку на неру-
хомість, якщо інвестують 850 тис. екю або прий-
муть на роботу 100 чоловік. Станом на кінець
1999 р. інвестиції в цю зону досягли 230300000.
дол. У Польковіце побудований завод з вироб-
ництва дизельних двигунів концерну "Volks-
wagen", який розрахований на випуск 540 тис.
двигунів на рік. Спочатку двигуни будуть зби-
ратися з імпортних комплектуючих з поступо-
вим переходом на виробництво окремих вузлів
і деталей в Польщі. Вся продукція йде на екс-
порт. Обсяг інвестицій в це виробництво склав
200 млн марок. У 1999 р. в зоні також здані в
експлуатацію американо-канадський завод з
виробництва елементів збірних будинків (обсяг
капіталовкладень — 43 млн дол.) І підприємство
з виробництва водних обігрівачів (інвестиції —
24 млн марок) німецької групи "Winkelmann".
У Польковіце працює будівельна компанія
"Royal Europe", що виробляє будинку, що зби-
раються з пластмасових модулів.

Мелецький Європарк був утворений в 1995 р.
Тут на території площею в 575 га працює понад
60 підприємств, що представляють різні галузі,
зокрема автомобільну промисловість ("UT
Automotiv Poland", що виробляє дроти для мон-
тажу схем на автомобілі, компанія "Kirchhoff
Polska", що входить до складу німецької групи
"Kirchhoff" і випускає підвузли для автомобіль-

ної промисловості). Податкові преференції,
звільнення від прибуткового податку на 10
років і 50 відсоткова пільга на наступні 10 років
надаються господарюючим суб'єктам, що інве-
стували на території СпЕЗ мінімум 2 млн екю.
Крім того, регіональні влади звільняють інвес-
торів від усіх місцевих податків [1].

У Валбжіхскую зону входять міста Валб-
жих, Нова-Руда, Клодзко і Держонюв. Інвес-
тиційний мінімум, який дозволяє звільнити
інвестора від сплати прибуткового податку на
10 років, становить тут 500 тис. екю. не піддаєть-
ся оподаткуванню і 20% доходу, що припадає
на кожних 10 працівників, найнятих підприєм-
цем. Всі фірми, господарюючі в межах зони,
звільняються від сплати податку на неру-
хомість. Іноземні капіталовкладення в цій зоні
наприкінці 1999 р. досягли 117 200 000. дол.

У Валбжіхскую зону свої інвестиції вклали
такі фірми, як "Petri" і "Grossman" (виробники
автомобільних частин), "Plan Meble", що вхо-
дить в групу одного з найбільших у Європі меб-
левих концернів "Steinhoff Moebel", "BTR
Automotiv" і "Orion Polyurethanes "(вироби
хімічної промисловості)," Metal Serwis "(мета-
ловироби)," General Electric Power Controls
"(електроапаратура), фірма" Sniezka Invest "з
російським капіталом (кондитерські вироби).

Костшінско-Слубіцкая зона знаходиться
недалеко від німецького кордону. Податкові
пільги тут надаються фірмам, які інвестували
не менше 1 млн екю. У зоні передбачається та-
кож можливість використовувати підвищені
ставки амортизації, звільняти від податку на
нерухомість, дозволяти спрощені будівельні
процедури і спрощений порядок видачі доз-
волів на придбання земельних ділянок. У цій
зоні свої інвестиції здійснила відома хорватсь-
ка фірм "Podravka" (10 млн дол.).

Лодзинска зона складається з чотирьох
субзон загальною площею 205 га. На території
цієї зони повним звільненням від сплати при-
буткового податку строком на 10 років і 50 від-
сотковим в наступні 10 років можуть скорис-
татися підприємці, що інвестували не менше 2
млн екю або забезпечили роботою не менше 100
чоловік на місяць. Капіталовкладення в Лодзі-
нської зоні здійснюють, зокрема, фірма "Kart-
druk" (виробництво упаковки з картону та па-
перу, поліграфія), виробничо-комерційне
підприємство "РНН Tuba" (пластмасові упаков-
ки), фірми "Dakri-Strefa" (переробка продо-
вольчих товарів), "Orsa "(пінополіуретан для
автомобільної промисловості і для виробницт-
ва ортопедичних матраців, а також автомо-
більні приналежності). Фірма "Orsa", наприк-
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лад, вже інвестувала в Польщу 10 млрд італійсь-
ких лір. Загальна сума іноземних капітало-
вкладень в Лодзінської зоні на кінець 1999 р.
склала 15500000 дол.

Тарнобжезький зона розташована на тери-
торії в 609 га і складається з чотирьох субзон
— у Стальова-Волі, Тарнобжеге, Сташув і Нова
Демба. У цій зоні повністю звільняються від
податку на 10 років інвестори, сума вкладів
яких у розвиток зони перевищує 2 млн екю.
Можна також звільняти від податку еквівален-
тно інвестовану суму аж до вичерпання суми
здійснених витрат. Протягом 10 років призна-
чається 10% податкова пільга за кожних 10 но-
вих прийнятих на роботу співробітників і,
відповідно, 5% — в наступні роки.

Дозвіл на діяльність у цій зоні отримали,
зокрема, німецька компанія "Stahlschmidt &
Maiworm" — виробник алюмінієвих дисків для
автомобільних коліс — і фірма "Progres Eco SA"
(текстильні та хімічні вироби, будівельні мате-
ріали). На кінець 1999 р. іноземні інвестиції в
Тарнобжезький зоні склали 11 млн дол. У решті
СпЕЗ на території Польщі іноземні інвестиції
були менш 10 млн дол. [3].

Сувалкська зона займає територію площею
432 га і складається з трьох субзон — у містах
Сувалки, Елк і Голдап з двома безмитними зо-
нами в Будзіске і Голдапі. Найважливіші цілі
стратегії розвитку Сувалкскій зони, розробле-
ної на період до 2016 р., — це 15 тис. нових ро-
бочих місць, а також створення центру еконо-
мічного співробітництва з суміжними країна-
ми — колишніми республіками СРСР. У цій зоні
зацікавлені підприємства харчової промисло-
вості ("Sido & Partners"), швейної ("Leder",
"Lecman", "Leslie") та хімічної промисловості
("Atlas Wigry"), виробники обладнання для охо-
рони навколишнього середовища ("Prodeco
Elk"), а також продукції для автомобільної про-
мисловості ("Daewoo") [10].

У Сувалкській зоні — найнижчий в Польщі
інвестиційний мінімум: достатньо інвестувати
350 тис. екю або прийняти на роботу 40 осіб, щоб
отримати повне звільнення від сплати прибут-
кового податку на 10 років і 50 відсоткову — на
10 наступних років. Інвестори тут повністю
звільнені від сплати податку на нерухомість.

Підприємства, які не отримали право на
податкові пільги, можуть віднести на собівар-
тість витрати, які вони понесли на діяльність у
зоні. У Сувалкской зоні стабільність податко-
вих пільг забезпечується законом.

Вармінсько-Мазурське зона займає площу
в 335 га в субзонах Бартошице, Добре Місто,
Щитно. Інвестиційний мінімум для отримання

податкових преференцій (звільнення від при-
буткового податку на 10 років і 50 відсоткова
пільга на наступні 10 років) становить 350 тис.
екю. Його альтернативою може бути створен-
ня 50 нових робочих місць [9].

Підприємці не платять тут податок на май-
но і можуть скористатися положеннями про
прискорену амортизацію основних фондів. У
інвестиціях в цій зоні зацікавлені в основному
підприємства харчової промисловості.

Стараховіцкая зона займає 110 га поблизу
центру м. Стараховіце. Податкові преференції
надаються тут за умови інвестування мінімум
600 тис. екю. За надання роботи 10 співробіт-
никам протягом місяці належить також 10
відсоткова пільга, яка, однак, сумарно не може
становити 100%. Крім того, фірми мають право
користуватися пільгами, які надаються у разі
високого рівня безробіття, а також пільгами,
які надаються місцевою владою.

Площа Слупської зона становить 135 га.
Податкові преференції можуть надаватися на-
ступним чином протягом перших 10 років (за
вибором):

— 20% доходу звільняється від оподатку-
вання на кожних 10 зайнятих у даний місяць
(проте не менш 10% і не більше 99%);

— Якщо інвестиційні витрати перевищать
700 тис. екю, то це дає право на повне звільнен-
ня від оподаткування, а якщо не перевищать
цього порога — преференції надаються адек-
ватно здійсненим інвестиційних витратам.
Після закінчення 10 років податкові пільги не
можуть перевищувати 50% доходу [7].

СпЕЗ Тчев-Жарновец займає територію в
300 га. Інвестиційний мінімум, що потребуєть-
ся для отримання податкових пільг, у цій зоні
становить 1 млн екю (або необхідно кожного
місяця забезпечувати зайнятість 100 праців-
ників).

У 1997 г. в Польщі стали створюватися тех-
нологічні парки. Вони мають статус спеціаль-
них економічних зон і користуються податко-
вими пільгами, передбаченими для СпЕЗ. Тех-
нологічні парки засновані строком на 12 років,
проте податковими преференціями в них мо-
жуть користуватися тільки ті фірми, які зайняті
виробництвом високотехнологічних виробів.

Зона Краківський технологічний парк зай-
має територію в 70 га. Вона складається з трьох
ділянок — ділянки Ягеллонського університе-
ту в Пиховіце, ділянки Краківського політехн-
ічного інституту в Чіжінах і належить металур-
гійному комбінату ім. Сендзимира ділянки
Краків — Схід. Зона почала свою діяльність у
1998 р. і буде функціонувати до 2009 р Повним
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звільненням від сплати прибуткового податку
інвестори (за умови інвестування 2 млн екю)
можуть користуватися тут протягом перших 6
років і 50 відсотковим звільненням — у наступні
6 років. Зацікавленість у Краківському техно-
парку досить висока. У 1999 р. чотири фірми от-
римали дозвіл на здійснення капіталовкладень
в цій зоні, а фірма "Motorola" направила звер-
нення на отримання дозволу на будівництво
програмного центру та складального цеху (за-
гальний обсяг передбачуваних інвестицій —
близько 110 млн дол.) [2].

Торунський технопарк має субзони в То-
руні і Грудзьондз. Умови інвестування та опо-
даткування тут такі ж, як у Краківському тех-
нопарку.

ВИСНОВКИ
З огляду на вищезазначене, слід зазначити

про те, що в Польщі названа форма співпраці
отримала широкий розвиток, є вагомим засо-
бом для залучення іноземних інвестицій та по-
м'якшення проблеми зайнятості. Незважаючи
на тиск зі сторони ЄС, ця форма співпраці про-
довжує існувати і приносити свої благотворні
результати.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Аграрний сектор України, базовою складовою

якого є сільське господарство, формує не тільки
продовольчу, але і економічну, екологічну та енер-
гетичну форми національної безпеки. Сільське гос-
подарство сприяє розвитку харчової і переробної
промисловості, а також інших технологічно пов'я-
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THE AGRARIAN SECTOR OF NATIONAL ECONOMY: SOFTWARE STRATEGY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти використання програмних стра0
тегій стійкого розвитку в аграрній галузі національної економіки. Об'єктом дослідження є процеси проведення ре0
форми в сільському господарстві. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових
досліджень: системний підхід, критична оцінка положень стратегічних програмних документів держави в аграрній
сфері. Метою статті є узагальнення змісту державних стратегій розвитку аграрної сфери національної економіки,
викладеного у програмних документах, та його критична оцінка на предмет удосконалення. Визначено зв'язок ре0
форми сільського господарства з реформами у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, спри0
яння міжнародній торгівлі і ефективного розвитку сільських територій на основі децентралізації, що відповідає кон0
цепції сталого розвитку і вимогам інтеграції до Євросоюзу. Основними напрямами реформ, передбачених у про0
грамних заходах, є: гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС,
зміна підходів до державної підтримки сільськогосподарського виробництва, дерегуляція підприємницької діяль0
ності в галузі, перехід до інноваційно0інвестиційної моделі економічного зростання, фінансова підтримка фермерсь0
ких господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, формування ефективного організова0
ного аграрного ринку, залучення до нього самозайнятих форм господарювання, законодавче закріплення сімейного
типу господарювання, кооперація і об'єднання особистих селянських і сімейних фермерських господарства.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of programming strategies
of sustainable development in the agricultural sector of the national economy. Object is the reform process in agriculture.
In preparing the article used modern methods of research: a systematic approach, critical evaluation provisions strategic
policy documents state in agriculture. The article is a synthesis of the content of public policies agricultural sector of the
national economy, as set out in policy documents and its critical evaluation of improvement. The connection of agricultural
reforms with reforms in the field of safety and food quality, promoting international trade and effective rural development
based on decentralization, which corresponds to the concept of sustainable development and the requirements of EU
integration. The main directions of reforms envisaged in program events are: harmonization of legislation on food safety
with the laws of the EU, changing approaches to state support of agricultural production, deregulation of business activities
in the industry shift to innovative investment model of economic growth, financial support for farms small and medium
agricultural producers, forming an effective organized agrarian market, involvement of the forms of self0management,
legislative strengthening of family type management, cooperation and unification of personal peasant and family farms.

Ключові слова: національна економіка, аграрна галузь, програмні стратегії, стійкий розвиток.
Key words: national economy, agricultural sector, program strategies, sustainable development.

заних галузей, які поставляють засоби виробницт-
ва та споживають продукцію сільського господар-
ства як сировину, а також надають транспортні,
торговельні та інші послуги тощо. В умовах соціаль-
но-економічної кризи, яку необхідно подолати Ук-
раїні, ефективний розвиток аграрної галузі є над-
звичайно важливим із погляду на її роль для фор-
мування доходів бюджету та створення соціально-
економічних умов сільського розвитку.

Особлива роль аграрного сектору в соціально-
економічному житті країни обумовлюється уні-
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кальним поєднанням сприятливих природно-
кліматичних умов та геостратегічним положенням,
спроможністю України зайняти вагоме місце на
міжнародному продовольчому ринку. Сільсько-
господарська діяльність проводиться на всій тери-
торії країни, до неї залучено майже третину за-
гальної кількості населення країни. Утім, конку-
рентні позиції вітчизняної сільськогосподарської
продукції на зовнішніх ринках не є стабільними
внаслідок незавершеності процесів адаптації до
європейських вимог щодо якості та безпечності
харчових продуктів, значних коливань цін на світо-
вому ринку, нестійкості торговельних відносин з
країнами-імпортерами тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми розвитку аграрної галузі національ-

ної економіки знаходяться у центрі уваги багать-
ох вчених. У статтях Чигринець О.А., Федулової
І.В. досліджено основні принципи побудови сис-
теми національної продовольчої безпеки у тісно-
му взаємозв'язку із глобалізаційними процесами,
зовнішньоекономічною діяльністю, забезпеченням
конкурентоспроможності національної економі-
ки тощо. Зокрема запропоновано модель розвит-
ку внутрішнього виробництва органічних про-
дуктів харчування як напрям підвищення продо-
вольчої безпеки України [1, c. 103]. Робиться ак-
цент на тому, що суттєве значення в формуванні
фондів споживання м'яса і м'ясних продуктів, мо-
лока і молочних продуктів відіграють експорт і
імпорт [2, с. 379]. Це потребує визначення кола
заходів з метою захисту вітчизняного виробника і
збільшення рівня задоволення споживача. Оцінка
експортної орієнтації та імпорто-залежності ос-
новних продуктів харчування дозволила визначи-
ти основні напрями розвитку ринків м'яса, моло-
ка, олії і зерна в контексті забезпечення продо-
вольчої безпеки держави [3, c. 198].

 У статті Тараненко Г.Г. розглянуто підходи до
державного регулювання продовольчої політики
на сучасному етапі; визначено, що оптимальним
варіантом видається ефективне поєднання інстру-
ментів державного регулювання та принципів рин-
кової економіки для розвитку національного аг-
рарного виробництва, забезпечення продовольчої
безпеки та соціальної підтримки населення
сільських територій [4, c. 54]. Закревською Л.М.
визначено особливості формування економічних
важелів державного регулювання аграрного рин-
ку в умовах Світової організації торгівлі та інтег-
рації до Європейського Союзу [5, c. 54]. Основні
засади забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних промислових та аграрних товарови-
робників на інноваційній основі досліджено Тка-

ченко Н.М. [6, c. 285], а Гуткевич С.О. робить ак-
цент на інвестиційний стратегічний розвиток АПК,
зорієнтований на задоволення внутрішніх та екс-
портних потреб країни в аграрній продукції [7, c.
73], а також на регіональні аспекти розвитку аг-
рарної сфери економіки [8, c. 3]. У статті Скопен-
ко Н.С. з'ясовано перспективи розвитку АПК Ук-
раїни на основі формування інтегрованих струк-
тур [9, c. 95]. Високо оцінюючи науковий доробок
указаних авторів, слід визнати недосконалість
програм реформування аграрного сектору та їх
невідповідність вимогам законодавства і принци-
пам права Європейського Союзу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення змісту державних
стратегій розвитку аграрної сфери національної
економіки, викладеного у програмних документах,
та його критична оцінка на предмет удосконален-
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Програмні засади розвитку аграрної сфери
виникли близько десяти років назад. У 2007 р.
було прийнято Державну цільову програму роз-
витку українського села на період до 2015 року,
яка визнала такі найгостріші проблеми:
відсутність мотивації до праці, найнижчу серед
галузей економіки середньорічну заробітну пла-
ту в сільському господарстві, бідність, трудову
міграцію, безробіття, занепад соціальної інфра-
структури, поглиблення демографічної кризи та
відмирання сіл [10]. Основною метою Програми
є забезпечення життєздатності сільського госпо-
дарства, його конкурентоспроможності на внут-
рішньому і зовнішньому ринку, гарантування про-
довольчої безпеки країни, збереження селянства
як носія української ідентичності, культури і ду-
ховності.

Основними завданнями Програми було ви-
значено: створення організаційно-правових та
соціально-економічних умов для комплексного
розвитку сільських територій, наближення та ви-
рівнювання умов життєдіяльності міського та
сільського населення; підвищення рівня ефектив-
ної зайнятості, посилення мотивації сільського
населення до розвитку підприємництва у сільській
місцевості як основної умови підвищення рівня
життя населення; підтримка конкурентоспромож-
ності аграрного сектору в умовах інтеграції Украї-
ни у світовий економічний простір; подолання сти-
хійності та тінізації аграрного ринку; створення
екологічно безпечних умов для життєдіяльності
населення, збереження навколишнього природно-
го середовища та раціонального використання
природних ресурсів, особливо земель сільськогос-
подарського призначення.
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Після підписання Угоди про Коаліцію депу-
татських фракцій "Європейська Україна" у листо-
паді 2014 р. [11] Міністерство аграрної політики
України розробило план заходів, орієнтованих на
виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України [12], а також проект структури
Програми розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року, який виноситься на гро-
мадське обговорення [13]: Структура програми
включає два рівні перший — мета, завдання, шля-
хи і способи вирішення: 1) в розрізі укладів; 2) в
розрізі функціональних напрямів; другий — в
розрізі галузей аграрного сектору.

На першому рівні програми укладами визна-
ються: господарства з високою соціально-еконо-
мічною роллю для сільських громад; ("внутрішнь-
осільські", виключно та переважно самозайняті
господарюючі суб'єкти: малі, дрібні сільськогос-
подарські виробники; ОСГ, сімейні ферми; коопе-
ративи; "внутрішньосільські" сільськогосподарські
господарюючі суб'єкти із працевлаштуванням пе-
реважно односельчан: сільгосппідприємства; фер-
мерські господарства; великі сільгосптоварови-
робники: міжгосподарські формування; група
підприємств афілійованих із одним власником, аг-
рохолдинги; вертикально інтегровані господар-
ства. Шляхами, способами і механізмами в розрізі
функціональних напрямів є: забезпечення продо-
вольчої безпеки; земельні відносини; фінансово-
кредитна та податкова політика; регуляторна пол-
ітика в аграрному секторі, технічне регулювання;
організація та регулювання ринків; конкурентос-
проможність сільськогосподарської продукції;
раціональне використання природних ресурсів,
залучених до господарського процесу в аграрно-
му секторі.

Другим рівнем акценту програми справедливо
визнаються розвиток галузей аграрного сектору еко-
номіки: тваринництво, рослинництво, харчова та пе-
реробна промисловість, лісове і рибне господарство,
сільськогосподарське машинобудування, логістична
інфраструктура, мережа складських та елеваторних
потужностей, альтернативна енергетика.

Концепція Державної цільової програми роз-
витку аграрного сектору економіки на період до
2020 року пропонує варіант реформи, який дасть
змогу аграрному сектору економіки задовольни-
ти потреби внутрішнього ринку та забезпечити
провідні позиції у світі шляхом стабільного екс-
порту сільськогосподарської продукції та про-
дуктів її глибокої переробки [14]. Він передбачає
визначення, розробку та імплементацію напрямів
розвитку аграрного сектору економіки на основі
оптимізації його виробничої і соціальної інфрас-
труктури, підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарського виробництва, нарощуван-
ня його обсягів, покращення якості і безпеки
сільськогосподарської продукції, охорони довкі-
лля та відтворення природних ресурсів, підвищен-
ня рівня зайнятості сільського населення, створен-
ня нових робочих місць.

Однією з першочергових проблем є гармоніза-
ція законодавства щодо безпечності харчової про-
дукції із законодавчими актами ЄС, а також спри-
яння просуванню вітчизняних виробників
сільськогосподарської продукції та продуктів хар-
чування на зовнішні ринки збуту. Для цього необ-
хідно активізувати участь України у міжнародних
виставках із брендом "Продукт України", розви-
вати портову та залізничну інфраструктури для
нарощування експорту, використовувати аграрні
квоти на ринках держав-членів ЄС та збільшувати
їх обсяги.

Розробка Концепції розвитку сільських тери-
торій має передбачати стимулювання підпри-
ємницької активності, диверсифікацію зайнятості
сільського населення (зелений (сільський) туризм,
промисли і ремесла, послуги), механізми впливу
громадського самоуправління та регіонального
саморегулювання на соціально-економічні скла-
дові життєдіяльності громад та територій. Реалі-
зація цієї концепції передбачає забезпечення
фінансовими ресурсами, збільшення обсягів яких
на місцях очікується в результаті проведення ре-
форми децентралізації.

В основу реформи сільського господарства має
бути покладена зміна підходів до державної
підтримки сільськогосподарського виробництва на
основі забезпечення її прозорості за рахунок
зменшення кількості програм, чіткого і неодноз-
начного формулювання вимог до заявників. Знач-
ну роль у цьому процесі можуть відіграти ПАТ
"Державна продовольчо-зернова корпорація Ук-
раїни" та ПАТ "Аграрний фонд" за умови створен-
ня ефективної системи корпоративного управлін-
ня.

Важливо продовжити дерегуляцію підприєм-
ницької діяльності в галузі за рахунок: удоскона-
лення процедур отримання дозволів на водокори-
стування для сільськогосподарських підприємств,
екологічних вимог до споруджуваних об'єктів тва-
ринництва, лібералізації карантинного та фітоса-
нітарного регулювання; спрощення процедури ви-
користання земель сільськогосподарського при-
значення для будівництва господарських будівель
сільськогосподарського призначення; делегуван-
ня окремих функцій держави саморегулівним
організаціям та органам місцевого самоврядуван-
ня; формування конкурентних ринків послуг (зок-
рема сертифікації та проведення лабораторних
досліджень).

Для зменшення витрат, пов'язаних із реаліза-
цією сільськогосподарської продукції, необхідно
скасувати надмірні процедури обов'язкової реєст-
рації, сертифікації та дозвільних документів (зок-
рема, карантинні та ветеринарні сертифікати), ско-
ротити час та витрати, пов'язані зі здійсненням
встановлених процедур оцінки відповідності ви-
могам щодо безпеки споживання та фітосанітар-
ним вимогам.

Для переходу до інноваційно-інвестиційної
моделі економічного зростання необхідно розро-
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бити концепцію реформування аграрної науки на
основі з метою підвищення її ефективності, перед-
бачивши, зокрема, збереження державного фінан-
сування фундаментальних наукових досліджень і
досліджень у сфері збереження навколишнього
природного середовища, та скорочення державно-
го фінансування прикладних досліджень, прива-
тизацію (із паюванням земель між працівниками
та жителями прилеглих сільських населених
пунктів) та ліквідацію неефективних підприємств,
установ та організацій Національної академії аг-
рарних наук. Пріоритетною має стати розробка та
впровадження механізму стимулювання створен-
ня нових виробництв з глибокої переробки
сільськогосподарської продукції з метою
збільшення доданої вартості та нарощування екс-
порту; створення національної системи насінниц-
тва та розсадництва з ефективним експортним
потенціалом; поліпшення племінних і продуктив-
них якостей тварин; впровадження енергозберіга-
ючих технологій тощо. Фінансове забезпечення
реформи сільського господарства передбачає дер-
жавну підтримку фермерських господарств, малих
та середніх сільськогосподарських товаровироб-
ників шляхом надання пільгових кредитів для
фінансування проектів, спрямованих на виробниц-
тво (з можливою подальшою переробкою)
сільськогосподарської продукції та здешевлення
страхових платежів (премій) за договорами стра-
хування сільськогосподарських культур від ризи-
ку загибелі.

Передумовою формування ефективного аграр-
ного ринку є законодавче врегулювання та практич-
не запровадження фінансових інструментів на рин-
ках сільськогосподарської продукції (аграрні роз-
писки, ф'ючерсні і форвардні контракти, у тому
числі укладені на світових товарних та фондових
біржах). Необхідно залучати в організований аг-
рарний ринок малі та самозайняті форми господа-
рювання (особисті селянські господарства) за умо-
ви дотримання ними законодавчо встановлених ви-
мог щодо якості та безпечності харчової продукції,
законодавчо закріпити сімейний тип господарюван-
ня (сімейні фермерські господарства) з наданням їм
статусу сільськогосподарських товаровиробників,
а також розвивати дрібні та сімейні фермерські гос-
подарства на засадах їх кооперації та об'єднання.
Це дозволить збільшити обсяги виробництва вало-
вої сільськогосподарської продукції господарства-
ми населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Реформа сільського господарства тісно по-

в'язана з реформами у сфері забезпечення безпеч-
ності та якості харчових продуктів, сприяння
міжнародній торгівлі і ефективного розвитку сіль-
ських територій на основі децентралізації, у т. ч.
фінансової. Це відповідає концепції сталого роз-
витку і вимогам інтеграції до Євросоюзу.

2. Основними напрямами реформ, передбаче-
них у програмних заходах, є: гармонізація законо-
давства щодо безпечності харчової продукції із за-
конодавчими актами ЄС, зміна підходів до держав-
ної підтримки сільськогосподарського виробницт-
ва, дерегуляція підприємницької діяльності в галузі,
перехід до інноваційно-інвестиційної моделі еконо-
мічного зростання, фінансова підтримка фермерсь-
ких господарств, малих та середніх сільськогоспо-
дарських товаровиробників, формування ефектив-
ного організованого аграрного ринку, залучення до
нього самозайнятих форм господарювання, зако-
нодавче закріплення сімейного типу господарюван-
ня, кооперація і об'єднання особистих селянських і
сімейних фермерських господарства.

3. Очікуваними результатами є: збільшення об-
сягів виробництва сільськогосподарської діяль-
ності; розширення бази формування власних фінан-
сових ресурсів та покращення умов доступу до
зовнішніх джерел; вдосконалення системи держав-
ної підтримки сільськогосподарського виробницт-
ва, забезпечення її прозорості; збільшення частки
сільських домогосподарств, залучених у функціо-
нуючі ланцюги доданої вартості у корпоративному
секторі; насичення внутрішнього ринку високоякі-
сною сільськогосподарською продукцією за дос-
тупними цінами; створення ефективної інформа-
ційно-маркетингової системи на аграрному ринку;
підвищення розміру середньомісячної заробітної
плати працівників сільського господарства до се-
реднього рівня за галузями економіки; зростання
щороку обсягів експорту вітчизняної сільськогос-
подарської продукції; збільшення експортних мож-
ливостей харчової та переробної промисловості
України за рахунок продукції глибокої переробки,
виробленої із застосуванням новітніх інноваційних
параметрів, зокрема, на ринку ЄС.

Перспективами подальших досліджень є удос-
коналення програмно-цільового управління в кон-
тексті стійкого розвитку національної економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА

УМОВ РОЗВИТКУ МСФЗ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
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FEATURES OF FORMING OF ACCOUNTING ARE AT THE TERMS OF DEVELOPMENT OF IFRS
AND HER INFLUENCE ON THE PROCESS OF ORGANIZATION OF ACCOUNT OF AGRARIAN
ENTERPRISES

Досліджено особливості формування звітності за умов розвитку міжнародних стандартів, а також виявлено зв'язок
між процесом організації обліку та формуванням звітності за міжнародними стандартами. Дослідження проведено з
метою виявлення зв'язку між формуванням звітності за умов розвитку МСФЗ та процесом організації обліку аграр0
них підприємств. Встановлено, що від направлення облікової політики агроформування та регламентного регулю0
вання організації обліку буде залежати який формат звітності має надавати користувачам підприємство. Обгрунто0
вано переваги звітності за міжнародним форматом — це зрозумілість, достовірність, простота використання, що
вплине на своєчасне виявлення недоліків і їх усунення керівниками підприємства, а також на залучення іноземних
інвесторів.

 Запропоновано враховуючи, направленість розвитку України у Європейське співтовариство, аграріям поступо0
во переходити на складання звітів за міжнародними стандартами. Але це вимагає розробки нової облікової політики
підприємства відповідно МСФЗ. Новизною дослідження є використання системного підходу щодо організації проце0
су формування облікової політики на підприємстві та його деталізація. Розроблено структуру Наказу про облікову
політику згідно з МСФЗ.

The features of forming of accounting are investigational at the terms of development of international standards,
and also connection is educed between the process of organization of account and forming of accounting on international
standards. This study is undertaken a with the aim of exposure of connection between forming of accounting at the terms
of development of IFRS and process of organization of account of agrarian enterprises. It is set that from direction of
registration politics of agrarian enterprise and regulation adjusting of organization of account will depend what format
of accounting must give an enterprise to the users. Advantages of accounting are reasonable after an international format
is a clearness, authenticity, simplicity of the use that will influence on the timely exposure of defects and their removal
the leaders of enterprise, and also on bringing in of foreign investors.

The orientation of development of Ukraine is offered taking into account, in the European concord, to the agrarians
gradually to pass to the stowage of reports on international standards. But it requires development of new registration
politics of enterprise accordingly IFRS. A research novelty is the use of approach of the systems in relation to organization
of process of forming of registration politics on an enterprise and his working out in detail. The structure of Order is
worked out about registration politics concordantly IFRS.

Ключові слова: звітність, міжнародні стандарти, облікова політика, аграрні підприєм5
ства, організація обліку.

Key words: accounting, international standards, registration politics, agrarian enterprises,
organization of account.

фінансової звітності (МСФЗ) створює до-
даткові можливості для використання як
бухгалтерського, так і управлінського об-
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ліку.  Наприклад,  стандарт "Сегментна
звітність" також є інструментом, що надає
правдиву та зрозумілу інформацію про
фінансовий стан господарства, формує чітку
базу доходів і витрат агроформувань, відоб-
ражає існуючі та можливі фінансові ризики,
надає можливість адекватної оцінки наявно-
го ресурсного забезпечення у підзвітному
формуванні для прийняття правильних уп-
равлінських рішень. Проте такі зміни ство-
рюють низку проблем адже не усі українські
аграрні підприємства мають можливість
функціонувати і вести облік та надавати
звітність за міжнародними стандартами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перехід на МСФЗ значно покращує умо-
ви для потенційних інвесторів у агросферу
України, оскільки створює необхідні рамкові
умови, щодо прозорості звітності та систем
обліку, взагалі. Така позиція з боку закор-
донних інвесторів пояснюється тим, що на-
ціональні бухгалтерські стандарти недостат-
ньо розкривають інформаційну сутність та
корисність відповідних операцій.

У біль шості розвинутих країн  світу
(Франція, США, Канада, тощо) перші кроки
складання МСФЗ відбулися у 1973 році. Го-
ловним керуючим органом було призначено
Комітет з міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності розташований у Лондоні, саме
він займався питаннями уніфікації стан-
дартів обліку та звітності.

Використання МСФЗ в Україні зустріча-
лось до 2015 року лише в окремих випадках,
коли господарство функціонувало завдяки
іноземним вливанням або мало безпосередні
зв'язки з міжнародними ринковими операц-
іями. Але більшість українських підприємств
розуміють, що принципи МСФЗ на яких фор-
мується дана звітність дозволяють відобра-
зити істині майнові можливості підзвітного
підприємства, що надасть можливість отри-
мання інформації для прийняття управлінсь-
ких рішень, залучення вітчизняних та іно-
земних інвесторів, розширення ринків збу-
ту продукції, збільшення довіри з боку існу-
ючих та потенційних партнерів. На сьогодні
законодавством України передбачено захо-
ди щодо співробітництва Мінфіну з Радою
міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності щодо впровадження та регулювання
МСФЗ. Одним із основних напрямів стра-
тегії є законодавче регулювання порядку за-
стосування міжнародних стандартів.

Офіційно наказ стосовно складання відпо-
відними підприємствами звітності за МСФЗ
у нашій країні існує і для більшості органі-
зацій забезпечення сучасного міжнародно-
го рівня звітності є завданням реальним, що
допоможе стабілізувати та розвинути мож-
ливості підприємства на світовому ринку.
Крім того, використання МСФЗ зацікавить і
ті господарства, які не планують виходити на
світовий ринок, бо надання інформації у да-
ній звітності покращить ефективність управ-
ління підприємством.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дане дослідження проведено з метою ви-

явлення зв'язку між формуванням звітності
за умов розвитку МСФЗ та процесом орган-
ізації обліку аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для формування якісної, правдивої, дос-

товірної, зрозумілої фінансової звітності (що
дозволить їй стати зрозумілою керівникам,
інвесторам тощо) необхідним є чіткий по-
етапний період адаптації ведення бухгал-
терського обліку та складання звітності
відповідно до міжнародних стандартів. Вра-
ховуючи таку ситуацію в нашій країні було
редаговано Закон України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні",
доповнено його окремою статтею 12-1 "Зас-
тосування міжнародних стандартів", відпов-
ідно якої для складання фінансової звітності
застосовуються міжнародні стандарти, якщо
вони не суперечать цьому Закону та офіцій-
но оприлюднені на веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної фінансової політики.
Публічні акціонерні товариства, банки, стра-
ховики, а також підприємства, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, складають фінансову звітність та кон-
солідовану фінансову звітність за міжнарод-
ними стандартами. Підприємства, крім тих,
що зазначені в частині другій цієї статті, са-
мостійно визначають доцільність застосуван-
ня міжнародних стандартів для складання
фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності.

Відповідні доповнення були внесені і до
Податкового кодексу України (п. 44.2), де
зазначено, що платники податку, які відпо-
відно до Закону України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні"
застосовують міжнародні стандарти фінан-
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сової звітності, ведуть облік доходів і вит-
рат та визначають об'єкт оподаткування з
податку на прибуток за такими стандарта-
ми з урахуванням положень цього Кодек-
су.

Але сучасний напрямок розвитку Украї-
ни у складі Європейського союзу вимагає від
деяких аграріїв вміння і знання формування
звітів відповідно до МСФЗ. Тому процес
організації обліку, перш за все, потребує
визначення керівником аграрного підприє-
мства стратегії впровадження МСФЗ. Нині
пропонується у більшості підприємств вико-
ристовувати два підходи впровадження з
формування звітів відповідно до МСФЗ, по-
перше, конверсія — подвійне ведення обліку,
за національними і міжнародними стандар-
тами. По-друге, трансформація звітності —
звітність сформована за національними

стандартами коригується у кінці періоду до
МСФЗ.

Облікова політика може розглядатись з
позиції двох рівнів — загальнонаціональна
облікова політика та облікова політика
підприємства. Загальнонаціональна обліко-
ва політика складається із сукупності аль-
тернативних принципів та правил, які вис-
тупають відправним моментом при виборі
облікових процедур та здійсненні обліково-
го процесу підприємством. У широкому ро-
зумінні загальнонаціональну облікову полі-
тику можна визначати як управління об-
ліком. Підприємство самостійно визначає
за погодженням з власником (власниками)
або уповноваженим ним органом (посадо-
вою особою) відповідно до установчих до-
кументів облікову політику підприємства
[9].

Облікова 
політика 

агроформув
ання 

Правове, регламентне, 
інформаційне та технічне 

забезпечення 

Визначення 
суб’єктів, об’єктів, 
цілей і завдань 

Формування 
принципів 

організації та 
методики, етапи 

процесу формування 

Структура і зміст обліково-
економічної інформації та 

основних напрямів її 
використання 

Рис. 1. Організація процесу формування облікової політики аграрних підприємств
за системним підходом

Рис. 2. Структура Наказу про облікову політику згідно з МСФЗ

Наказ про облікову політику 

Загальні положення  
(мета функціонування аграрного підприємства та завдання до неї, 

визначення обраної облікової політики з урахуванням можливих змін) 

Організація бухгалтерського обліку відповідно міжнародних вимог 
(форми організації обліку підприємства, склад і структура бухгалтерської 

служби, надання переліку посадових осіб із матеріальною відповідальністю, 
вказати технологію обробки облікової документації, процес  

інвентаризації, архівації документів тощо) 

Методико-технічний розділ 
(вказано правила та методику відображення інформації у фінансовій 

звітності за вимогами МСФЗ) 
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Облікова політика підприємства фіксу-
ється документом, в якому повинні врахову-
ватися вимоги державного регулювання, ме-
тодологічні засади бухгалтерського обліку
та позиції суб'єктів підприємницької діяль-
ності щодо їх дотримання. Якщо розгляда-
ти процес організації обліку чи формування
облікової політики відносно міжнародних
аспектів, то вона буде грунтуватись лише на
принципах ринкової економіки та конкурен-
ції. У такому випадку доцільно використо-
вувати системний підхід щодо організації
процесу формування облікової політики на
підприємстві, його деталізацію розглянемо
на рисунку 1.

Розглядаючи процес організації обліку
за міжнародними стандартами, що відповід-
но буде формуватись на складанні бухгал-
терської звітності згідно міжнародних ви-
мог, не можна упускати моменту формуван-
ня внутрішніх документів. У даному випад-
ку основним таким документом можемо вва-
жати Наказ про облікову політику.

Професор Л.А. Суліменко розглядає у
своїх працях розпорядчий документ про об-
лікову політику, складений відповідно до ви-
мог МСФЗ, що має відображати такі розді-
ли: загальні положення; організаційно-тех-
нічний розділ; методичний розділ [1].

На думку І.В. Жолнера [1], наказ про об-
лікову політику за міжнародними стандар-
тами, може містити такі розділи: нормативи
та методичні принципи бухгалтерського об-
ліку; техніка бухгалтерського обліку; орган-
ізація бухгалтерського обліку. Аналізуючи
структуру таких двох внутрішніх документів
підприємства можна зазначити, що вини є
обидва інформаційно якісними, але за логі-
чним розміщенням більш зручним, на нашу
думку, є перший документ. Відображення
власного документу розглянемо на рисунку
2.

Інтеграційні процеси, що відбуваються у
нашій країні призводять до поступової уні-
фікації документообігу в Україні. Якість
бухгалтерського обліку може впливати на
економічне процвітання аграрного підприє-
мства.

Міжнародний бухгалтерський облік, на
відміну від українського, протягом багать-
ох років обслуговував іншу господарську
систему, а саме ринкову. Відомо, що в рин-
ковій економіці діяльність підприємств
спрямована на отримання прибутку та зба-
гачення власників підприємств, тому і ве-
дення бухгалтерського обліку здійснюєть-

ся, насамперед, в інтересах власників під-
приємств [1, с. 47].

Підтримуючи точку зору професора Л.А.
Суліменко, можемо зазначити, основні скла-
дові процесу формування облікової політи-
ки та їх нормативно-правове забезпечення
для агроформувань нашої країни:

— базові аспекти розкриття інформації
у фінансовій звітності (МСФЗ 1 "Перше за-
стосування МСФЗ", МСБО 8 "Облікові пол-
ітики, зміни в облікових оцінках та помил-
ки, МСБО 10 "Події після дати балансу");

— основні засоби (МСБО 16 "Основні за-
соби",  МСБ О 40 "Інвестиційна неру-
хомість");

— нематеріальні активи (МСБО 38 "Не-
матеріальні активи");

— запаси (МСБО 2 "Запаси");
— втрата вартості активів (МСБО 36

"Зменшення корисності активів");
— іноземна валюта (МСБО 21 "Вплив

зміни валютних курсів");
— інвестиції та ін.  фінансові активи

(МСБО 32 "Фінансові інструменти: подан-
ня", МСБО 39 "Фінансові інструменти: виз-
нання та оцінка", МСФЗ 7 "Фінансові інстру-
менти: розкриття");

— позики (МСБО 23 "Витрати на позики");
— виплати персоналу та пенсійне забез-

печення (МСБО 19 "Виплати працівникам",
МСБО 26 "Облік та звітність за програмами
пенсійного забезпечення");

— оренда (МСБО 17 "Оренда");
— сіль ськогосподарсь ка діяльність

(МСБО 41 "Сільське господарство");
— забезпечення, непередбачені зобов'я-

зання (МСБО 37 "Забезпечення, непередба-
чені зобов'язання та непередбачені активи");

— доходи і витрати (МСБО 18 "Дохід");
— консолідовані та окремі фінансові

звіти (МСБО 27 "Консолідована та окрема
фінансова звітність", МСФЗ 10 "Консолідо-
вана фінансова звіт-ність", МСБО 24 "Розк-
риття інформації щодо пов'язаних сторін");

— фінансова звітність (МСБО 1 "Подан-
ня фінансової звітності", МСБО 7 "Звіт про
рух грошових коштів", МСБО 34 "Проміжна
фінансова звітність").

Сьогодні в Україні основними важелями,
що заважають використанню у більшості аг-
рарних підприємств МСФЗ є:

— замала кількість кваліфікованих спеці-
алістів;

— відсутність юридичної й організацій-
ної прозорості діяльності самих керівників
підприємств, їх заангажованість;
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— дороговизна автоматизації ведення
звітності на аграрних підприємствах відпо-
відно міжнародних стандартів.

Більшість агроформувань України не бачать
сенсу переходити самостійно на ведення бух-
галтерського обліку за міжнародними стандар-
тами і відповідно формувати звітність за ними,
але враховуючи напрям розвитку нашої краї-
ни є потреба в здійсненні даного процесу, що
дозволить покращити не лише процес органі-
зації обліку, а й діяльність аграрного підприє-
мства в цілому. Передумовами переходу на
МСФЗ можна вважати:

— поступова інтеграція в європейський
економічний простір;

— розширення вертикальних і горизон-
тальних господарських зв'язків, що призве-
ло до активізації самостійності суб'єктів
господарювання, яким для прийняття рішень
необхідна якісна інформація;

— активізація ролі грошей призвела до
збільшення потреби на кредитні кошти, для
отримання яких банки вимагають від суб'єк-
тів господарювання надання фінансових до-
кументів, які б дали змогу провести фінан-
совий аналіз підприємства швидко, якісно і
доступно;

— простежується стійка тенденція щодо
збільшення кількості підприємств, що займа-
ються міжнародним бізнесом;

— потреба в значних іноземних інвести-
ціях.

Тільки ті аграрні підприємства, котрі вчас-
но відреагують на зміни у економічному ме-
ханізмі нашої країни зможуть ефективно фун-
кціонувати і в них не буде потреби швидко і
кардинально змінювати систему обліку через
їх небажання завчасно щось змінювати.

ВИСНОВКИ
Процес організації обліку пропорційно

пов'язаний із формуванням звітності як за
міжнародними, так і за національними стан-
дартами. Від направлення облікової політи-
ки агроформування та регламентного регу-
лювання організації обліку буде залежати
який формат звітності має надавати корис-
тувачам підприємство. Враховуючи, направ-
леність розвитку України у Європейське
співтовариство, аграріям доцільно поступо-
во переходити на складання звітів за міжна-
родними стандартами. Але це вимагає роз-
робки нової облікової політики підприєм-
ства відповідно МСФЗ.

Крім того, перевагами звітності за міжна-
родним форматом є зрозумілість, достовір-

ність, простота використання, що вплине на
своєчасне виявлення недоліків і їх усунення
керівниками підприємства, а також на залу-
чення іноземних інвесторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до ринкових відносин обумовлює

застосування методів стратегічного плануван-
ня та управління для вітчизняних підприємств
різної форми власності. Нинішній стан розвит-
ку підприємництва в аграрній сфері вимагає
нового підходу щодо вибору стратегії, аналізу
оцінки та прогнозування змін і особливостей
функціонування підприємств, тому зростає
роль і значення системи управління, що роз-
глядається як безперервний процес впливу на
людей і на виробничі колективи з метою коор-
динації та організації їхньої діяльності і на цій
основі отримання найкращих результатів. Ре-
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
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PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP ECONOMIC
DEVELOPMENT

Сутність менеджменту як корисної діяльності полягає у використанні сукупності сучасних принципів, методів, за0
собів та форм управління підприємством з метою підвищення ефективності його роботи, збільшення прибутку, що також
передбачає управління людським капіталом, яке у комплексі повинно забезпечувати досягнення поставлених цілей. Саме
останні визначають концепцію розвитку підприємства та основні напрями його ділової активності, що обумовлює не0
обхідність розробки власної економічної політики.

Формування стратегії необхідно проводити на підставі трьох взаємопов'язаних компонентів: суспільних потреб,
внутрішніх можливостей виробника і ситуації, яка склалася в галузі.

Використання системного аналізу в процесі управління суттєво полегшує задачу класифікації та визначення шляхів
розвитку підприємництва в єдності його складових елементів та у взаємному впливі на об'єкти зовнішнього оточення.
Використання ситуаційного підходу в управлінні, згідно з яким вся організація всередині підприємства є відповіддю на
різні по своїй природі види впливу ззовні, є об'єктивною необхідністю. Його центральний момент — ситуація, тобто кон0
кретний набір обставин, що має суттєвий вплив на роботу організації за даний проміжок часу. З цього виходить визнання
важливості специфічних заходів, за допомогою яких виділяються фактори, впливаючи на які можна досягнути мети.

The essence of management as a useful activity is in using a totality of modern principles, methods, means and forms of
managing enterprise in order to improve its efficiency, increase profits, which also includes human resources management,
which together should ensure the achievement of the goals. It is the latest which defines the concept of enterprise development
and main directions of its business activity, that courses the need to develop its own economic policy,

Formation of the strategy should be carried out on the basis of three interrelated components: social needs, internal
capacity of manufacturer and the situation in the industry.

The use of system analysis in management greatly simplifies the task of classifying and determining ways of developing
entrepreneurship in the unity of its elements, and in mutual influence over the external environment. Using situational approach
in management, according to which the entire organization within the enterprise responds to various in nature outside impacts,
is an objective necessity. Its central point is a situation that is a specific set of circumstances that have a significant impact on
the organization in a given period of time. From this it follows the recognition of the importance of specific measures with the
help of which the factors, influenced on one can achieve the goal, are selected.

Ключові слова: підриємництво, економічний розвиток, мікрорівень, інновації, системний
аналіз, екстраполяція, емерджентне середовище, стратегічний менеджмент.

Key words: enterprise, economic development, microlevel, innovations, System analysis,
extrapolation, emergent environment, strategic management.

зультатом підприємницької діяльності є макси-
мальна вигода, отримана за найменших затрат.
Менеджмент являє собою сукупність прин-
ципів, методів, засобів та форм управління ви-
робництвом з метою підвищення його ефектив-
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі,
наукових дослідженнях і публікаціях велику
увагу приділяють питанням принципам та ме-
тодологічним засадам економічного розвитку
підприємництва. Цьому питанню присвячено
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багато праць таких вчених, як Малік М.Й., Ко-
лодко Г.В., Балабанов І.Т. та інші. Однак, не-
зважаючи на достатню кількість теоретичного
матеріалу на цю тему, на практиці це питання
розкрито недостатньо та потребує подальшо-
го дослідження.

МЕТА РОБОТИ
Розкрити формування поглядів на принци-

пи та методологічні засади економічного роз-
витку підприємництва та дати оцінку їх сучас-
ного стану.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим моментом сучасної системи по-

глядів на менеджмент є таке принципове поло-
ження, як відмова від управлінського раціона-
лізму класичних шкіл, який полягає у тверд-
женні, що успіх підприємства визначається,
раціональною організацією виробництва про-
дукції, зниженням втрат, розвитком спеціалі-
зації, тобто впливом управління на внутрішні
фактори виробництва.

Замість цього, на перше місце виходить про-
блема гнучкості і адаптації до постійних змін
зовнішнього середовища. Останнє характери-
зується сукупністю змінних, що знаходяться за
межами підприємства і не є сферою впливу ме-
неджменту.

Це ті підприємства та люди, які пов'язані з
даним підприємством у силу цілей і задач, які
стоять перед ними: постачальники, споживачі,
акціонери, кредитори, конкуренти, проф-
спілки, торговельні організації, спілки спожи-
вачів, урядові органи тощо. Існує інший ряд
змінних зовнішнього середовища — соціальні
фактори і умови, які прямо не впливають на
оперативну діяльність підприємства, а обумов-
люють стратегічно важливі рішення, які прий-
маються менеджментом.

Важлива роль належить економічним, по-
літичним, правовим, соціально-культурним,
технологічним, екологічним, фізико-геогра-
фічним факторам і перемінним. Значення фак-
торів зовнішнього середовища підвищуються у
зв'язку з ускладненням всієї системи суспіль-
них відносин (соціальних, економічних, по-
літичних тощо), які складають середовище ме-
неджменту. Саме зовнішнє оточення диктує
стратегію і тактику підприємства.

Використання системного аналізу в процесі
управління суттєво полегшує задачу класифі-
кації та визначення шляхів розвитку підприєм-
ництва в єдності його складових елементів та у
взаємному впливі на об'єкти зовнішнього ото-
чення. Внутрішнє виробниче середовище фор-

мується під впливом змінюваних елементів, що
мають стосунки до перетворень (виробництво
продукції, послуг, використання матеріально-
сировинних ресурсів, праці тощо). Не дивля-
чись на те, що ці фактори діють у межах під-
приємства (підприємства в своїй діяльності за-
лежать від енергії, інформації та інших ре-
сурсів, які надходять ззовні), вони не завжди
знаходяться під прямим контролем менедж-
менту. Використання ситуаційного підходу в
управлінні, згідно з яким вся організація все-
редині підприємства є відповіддю на різні по
своїй природі види впливу ззовні, є об'єктив-
ною необхідністю. Його центральний момент —
ситуація, тобто конкретний набір обставин, що
має суттєвий вплив на роботу організації за
даний проміжок часу. З цього виходить визнан-
ня важливості специфічних заходів, за допомо-
гою яких виділяються фактори, впливаючи на
які можна досягнути мети [1].

Соціальна відповідальність менеджменту є
одним з таких факторів. Вона полягає як заз-
начають деякі науковці, з одного боку, у відпо-
відальності перед суспільством, а з іншого —
перед окремими людьми, що залучені до вироб-
ництва та працюють на підприємствах різних
організаційно-правових фори і власності. Роль
людини як ключового виробничого фактора
вимагає додаткових зусиль від менеджерів
щодо створенню умов для реалізації прихова-
ного потенціалу до саморозвитку працівників.
Звідси випливає необхідність уваги до таких
факторів, як організаційна культура. Різні фор-
ми демократизації управління, участь праців-
ників у прибутках, власності, управлінні. Най-
важливішою характеристикою менеджменту на
сучасному етапі є орієнтація на нову соціальну
групу в організаціях, потужність якої грун-
тується на знанні та використанні інтелекту. Ця
група має доступ до інформації та інновацій-
них технологій, володіє високою культурою і
само організована, а тому не може бути про-
сто трудовим фактором з-поміж інших еконо-
мічних виробничих факторів. Така соціальна
група в сучасному виробництві розглядається
як ключовий ресурс, від ефективного викорис-
тання і зміцнення інтелектуального потенціа-
лу якого залежить розвиток підприємництва.
Кожне промислове підприємство, незалежно
від його розмірів і галузевої спеціалізації, мож-
на розглядати як виробничо-економічну систе-
му, для якої формулюються загальні законо-
мірності і принципи розвитку.

Управлінські рішення щодо розвитку під-
приємства можуть прийматися на різних рів-
нях:
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— рівень загальнонаціональної і галузевої
економіки;

— регіональний рівень;
— рівень підприємства.
Прийняття управлінських рішень на перших

двох рівнях мають характер побічних регуля-
торів розвитку підприємництва. Їхня спрямо-
ваність пов'язана з розробкою певних норм і
правил, що визначають загальний вплив на сфе-
ру мотивації підприємств, установ і організацій,
таких, як перерозподіл вільних економічних
ресурсів, або їхнє виведення з виробництва,
залучення ресурсів, що вивільнилися або на-
дійшли з інших сфер і регіонів, шляхом ство-
рення певних ринкових механізмів.

На рівні підприємства, в задачі розвитку сис-
теми управлінських рішень можна виділити, в
свою чергу, ще три рівні. Перший рівень пов'яза-
ний з рішеннями відносно перерозподілу зусиль
між функціонуванням і розвитком (рішення щодо
цінностей, сфер інтересів, стратегій і кількісних
показників ресурсів). Задачі другого рівня спря-
мовані на формування портфелю інновацій, вибір
динаміки реалізації інновацій і способів активі-
зації їх потоків. Третій рівень пов'язаний з рішен-
нями щодо технології реалізацій нововведень і
створення їх детальних проектів.

Сутність менеджменту як корисної діяль-
ності полягає у використанні сукупності сучас-
них принципів, методів, засобів та форм управ-
ління підприємством з метою підвищення ефек-
тивності його роботи, збільшення прибутку, що
також передбачає управління людським капі-
талом, яке у комплексі повинно забезпечувати
досягнення поставлених цілей. Саме останні
визначають концепцію розвитку підприємства
та основні напрями його ділової активності, що
обумовлює необхідність розробки власної еко-
номічної політики, суть якої полягає в:

— формуванні стратегічних цілей та задач;
— аналізі сильних та слабких сторін діяль-

ності підприємства;
— оцінці існуючих і перспективних напря-

мів господарської діяльності;
— аналізі зовнішнього оточення і його впли-

ву на функціонування підприємства;
— визначенні альтернативних видів вироб-

ничо-господарської діяльності;
— виборі стратегії;
— щорічному складанні бюджету підприє-

мства, визначенні його функціональних та гос-
подарських складових.

Під поняттям "стратегічний менеджмент"
ми розуміємо такий вид управління, який грун-
тується на стратегічних цілях підприємства і
передбачає визначення концептуальних по-

зицій на перспективу, в залежності від пріори-
тетних напрямів розвитку [2].

Розвиток підприємництва в аграрній сфері,
створення і функціонування агроформувань
різних форм власності и організаційно-правових
укладів може проходити шляхом саморозвитку
або через керований розвиток. У практиці управ-
ління підприємствами широко використовується
як довгострокове, так і стратегічне планування,
що мають відповідати стану прямих і побічних
факторів, змінюватися разом з трансформація-
ми, що відбуваються у внутрішньому середовищі
і які безпосередньо впливають на ці зміни. В нау-
ковій літературі зазначається, системи управлі-
ння проходять такі етапи розвитку:

1. Етап реактивної адаптації, коли відпові-
дна реакція організації проявляється лише
після завершення управлінських дій, а сам про-
цес менеджменту здійснюється на основі кон-
тролю за реалізацією поставлених завдань.
Управління вимагає достатньо багато часу а
зміни проходять повільніше, однак керовано.

2. Етап на принципах екстраполяції, коли
майбутні зміни можна передбачити на основі
екстраполяційних моделей, що враховують
вплив минулих тенденцій. Темпи змін з часом
прискорюється, а управління має характер дов-
гострокового планування.

3. Етап передбачення змін — управління
здійснюється на основі побудови сценарію роз-
витку, що дає можливість врахувати зміни, які
відбуваються раптово, але реакція організації
має характер невизначеності.

4. Етап екстреного управління, що застосо-
вується з метою розв'язання багатокритеріаль-
них задач, які характеризують поведінку орга-
нізації в емерджентному середовищі (така си-
стема управління застосовується при страте-
гічному управлінні) [3].

Довгострокова і стратегічна системи плану-
вання відрізняються тлумаченням майбутнього.
Так, система довгострокового планування грун-
тується на принципах прогнозування майбутніх
змін та екстраполяції минулих змін шляхом виз-
начення історичних тенденцій розвитку підприє-
мництва. Зазвичай, при довгостроковому плану-
ванні, керівництво організації вважає, що май-
бутній результат діяльності буде кращім, ніж в
минулому і цю ідею покладено в обгрунтування
плану. Як наслідок, цілі розвитку не мають реа-
лістичного обгрунтування і реальні результати
не збігаються з запланованими. Як правило, ре-
альні результати нижчі за заплановані.

У системі стратегічного планування не ро-
биться передбачення, що майбутні події по-
винні бути краще подій минулих та їх можна
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досліджувати методами екстраполяції. Важли-
ве місце займає аналіз перспектив розвитку
підприємства, особливо щодо виявлення загроз
і небезпечних тенденцій, розкриття потенцій-
них можливостей, запобігання негативним на-
слідкам надзвичайних ситуацій. У стратегічно-
му плануванні такий аналіз обов'язково має
враховувати зміни позицій організації у конку-
рентній боротьбі.

Для того, щоб визначити термін "стратегіч-
не управління", звернемося до аналізу поведі-
нки комерційних і некомерційних підприємств.
Ці підприємства демонструють різні стилі по-
ведінки, але основними є два: прирістний і
підприємницькій.

Прирістний стиль поведінки підприємства
характеризує метод постановки цілей "від до-
сягнутого"; він спрямований на максимізацію
відхилень від традиційної поведінки як в само-
му підприємстві, так і у взаємовідносинах з ото-
чуючим середовищем. Підприємства, які вико-
ристовують цей стиль поведінки, прагнуть до
уникнення змін, їх обмеження та мінімізації.
При прирістній поведінці дії приймаються в
тому випадку, якщо необхідність стає немину-
чою. Пошук альтернативних рішень здійс-
нюється методом ітерації, коли приймається
перше рішення, що задовольняє встановлені
критерії. Таку поведінку використовують
більшість комерційних підприємств, які успіш-
но працюють впродовж тривалого часу та всі
некомерційні підприємства в галузі освіти, охо-
рони здоров'я, релігії тощо. Значна кількість
підприємств і організацій, керівництво яких
використовують дані методи стратегічного уп-
равління, прагнуть до підвищення економічної
ефективності комерційної діяльності (якщо має
місце) та впроваджують заходи щодо раціо-
нального використання ресурсів (енергоощадні
технології, підтримка родючості грунтів тощо),
інша група підприємств і організацій схильні до
бюрократизації, відсутність комерційної скла-
дової в їхній діяльності породжує прагнення до
збереження свого поточного стану і не спону-
кає до подальшого розвитку [4].

Підприємства, в діяльності яких відсутня
комерційна складова (неприбуткові органі-
зації, обслуговуючі сільськогосподарські коо-
перативи), використовують цей стиль у страте-
гічному планування лише на початкових етапах
свого розвитку з метою визначення основних
задач, формування організаційної структури та
розв'язання інших стратегій розвитку. На-
ступні етапи вони проходять вже з використан-
ням стратегій прирістного характеру. Підприє-
мницьку поведінку частіше використовують

приватні комерційні підприємства, ефек-
тивність діяльності яких прямо пов'язана з рин-
ковими змінами. Приватні комерційні підприє-
мства і одноосібні господарства ведуть комер-
ційний пошук можливостей подальшого росту
також за рахунок цих змін.

Підприємства, які використовують різні
стилі поведінки, суттєво відрізняться за свої-
ми характеристиками. Наприклад, підприєм-
ство, яке використовує прирістний стиль пове-
дінки, бачить свою мету в підвищенні прибут-
ковості, його організаційна структура порівня-
но стабільна, робота ведеться відповідно до
ходу технологічного процесу, економія на мас-
штабах виробництва вважається головним фак-
тором ефективної діяльності, управлінські
рішення являють собою реакцію підприємства
на проблеми, які виникають.

Стратегічне управління розвитком підприє-
мницької діяльності базується на принципах
підтримки стабільних взаємостосунків з зов-
нішнім середовищем, дотримання яких дає йому
можливість досягати поставлених цілей. Однак
ці принципи мають відповідати внутрішнім мож-
ливостям підприємства. Для досягнення цілей
підприємства використовується його наявний
потенціал, але для планування розвитку і вироб-
ництва кожного окремого виду продукції чи
послуг слід використовувати потенціал управл-
іння, що вже випробовувався менеджерами і за
допомогою якого були досягнуті позитивні еко-
номічні результати. Це означає, що продукція
підприємства, яка створена на базі нових перс-
пективних технологій, має відмінні особливості
і буде користуватися попитом на ринку [4].

Для підприємства це означає наявність здат-
ності своєчасно виявляти зміни, а також керу-
вати відповідними стратегічними діями, які пе-
редбачають наявність матеріальних можливо-
стей для розробки, випробування і впровад-
ження нових товарів, послуг та технологій. По-
тенціал підприємства та стратегічні можливості
визначаються якістю підготовки персоналу.

Для промислово розвинутих країн в сучас-
них умовах характерна ситуація, коли розви-
ток зовнішнього середовища неможливо перед-
бачити, а темпи і радикальність змін перевищу-
ють можливість організації у формуванні сис-
теми управління, грунтуючись при цьому на ме-
тодах стратегічного менеджменту.

За умов, які склалися, організація повинна
розглядатися як другорядний об'єкт стратегі-
чного аналізу. За своєю сутністю, стратегія є
набором правил, якими керуються організації
під час прийняття управлінських рішень. Разом
з тим, стратегію можна розглядати як загаль-
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ний комплексний план, який призначений для
того, щоб забезпечити досягнення господарсь-
ких цілей організації.

Відмінними рисами стратегії є:
1. Вибір загальних напрямків руху, які за-

безпечать зростання потенціалу і зміцнення
позицій підприємства.

2. Розробка стратегічних проектів методом
пошуку.

3. Використання узагальненої інформації
про різні альтернативи.

4. Вибір орієнтирів як найвищого рівня
прийняття рішень.

5. Взаємозамінність стратегій і орієнтирів.
Стратегія включає такі елементи:
1. Місія підприємства.
2. Визначення існуючих можливостей та по-

тенційних зовнішніх погроз.
3. Діяльність конкурентів.
4. Аналіз внутрішніх і зовнішніх обмежень,

які мають вплив на вибір стратегії.
5. Мета, тобто бажаний етап розвитку; за-

дачі, тобто шляхи реалізації мети.
6. Курс дій і програми розвитку підрозділів.
7. Необхідні ресурси та джерела їх фінан-

сування.

8. Ситуаційні плани, які
враховують імовірність
зміни зовнішнього середо-
вища та характеризують
відповідні варіанти, реак-
цію на них, враховуючи
оцінку додаткових втрат,
пов'язаних з переходом на
запасні варіанти.

9. Виражені в фінансо-
вих термінах найбільш за-
гальні позиції стратегіч-
ного плану (з метою здійс-
нення контролю за ходом
реалізації стратегії): при-
буток, витрати, обсяги
виробництва та збуту то-
що.

Аналіз процесу управ-
ління розвитком виявляє
зміст та взаємозв'язок ос-
новних його етапів (рис.
1).

Система стратегічного
менеджменту передбачає:

— виділення ресурсів
підприємства під стра-
тегічні цілі, незалежно від
фактично існуючої струк-
тури управління виробни-

чо-господарською діяльністю;
— створення центрів керівництва кожною

стратегічною метою;
— оцінку та стимулювання виробничих під-

розділів та їх керівників відповідно до ступеня
досягнення стратегічних цілей.

Світовий досвід стратегічного управління
свідчить про різноманітність стратегій [5]. Вони
можуть бути зведені до наступних основних
груп:

1. Концентрація виробництва, що полягає у
збільшенні випуску традиційної для даного ви-
робництва продукції за рахунок розширення
виробничих потужностей.

2. Вихід на нові ринки, в сенсі пошуку нових
сегментів та регіонів, що виказують попит на
продукцію підприємства.

3. Розвиток та удосконалення продукту.
4. Інновації у технології виробництва, які

базуються на наукових дослідженнях.
5. Інтеграція незалежних господарських

одиниць.
6. Дезінтеграція — роз'єднання на окремі

незалежних суб'єкти ринку.
7. Створення підрозділів, і використання в

них ризик-менеджменту [6].

Рис. 1. Основні етапи управління економічним розвитком
підприємства
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8. Концентрація та диверсифікація вироб-
ництва за рахунок збільшення асортименту та
випуску нових, не традиційних для даного ви-
робництва товарів.

9. Скорочення витрат підприємства, еконо-
мія ресурсів.

10. Самоліквідація підприємства.
Розглянемо типи економічних стратегій

розвитку підприємництва за параметрами, які
покладені до їх основи.

1. Масштабність стратегії. Для великото-
варних виробництв характерним є існування
загально організаційної стратегії. Вона реалі-
зується у довгострокових цілях розвитку під-
приємництва, а також програмні стратегії,
спрямовані на досягнення конкретних задачі.
Це стратегія більш низького рівня відносно до
загальноорганізаційних стратегій.

2. Якісний параметр, який визначає харак-
тер стратегії. Цей параметр визначається за-
гальною стратегією підприємства, а також за-
лежить від стилю керівництва, особливостей
організаційної структури досвіду і кваліфікації
її розробників і виконавців. Відповідно до ньо-
го, стратегія може бути пасивною, агресивною
чи очікувальною.

3. Стратегії можуть бути класифіковані за
своїм функціональним напрямом. Науковцями
виділяються ринкові, фінансові і маркетингові
стратегії, які пов'язані з ринковими перетво-
реннями, а також науково-дослідні стратегії,
стратегії організаційного розвитку та інші.

Формування стратегії необхідно проводи-
ти на підставі трьох взаємопов'язаних компо-
нентів: суспільних потреб, внутрішніх можли-
востей виробника і ситуації, яка склалася в га-
лузі. Перший компонент має бути вихідним
пунктом щодо розробки стратегії з урахуван-
ням наявних ресурсів товаровиробника. Отже,
внутрішні можливості є лімітуючим фактором
в даній тріаді. Кінцевим продуктом стратегіч-
ного управління є формування фінансово-ма-
теріальних, сировинних і людських ресурсів,
інформації, обсягів виробництва і послуг тощо.
Іншим продуктом стратегічного управління
підприємством є формування його організац-
ійної структури та структура ефективного ке-
рівництва [7].

Управління інноваціями також входить до
задач стратегічного планування з урахуванням
ситуації на ринках як товарів і послуг, що ви-
робляються на підприємстві, так і інноваційних
товарів, що підприємство планує придбати і
тенденції розвитку науково-технічного прогре-
су та виробництва і розподілу виробничих фак-
торів. Провідні корпорації розвинутих країн

використовують подвійні структури для орга-
нізації управління процесом нововведень. Уп-
равлінські рішення завжди пов'язані з необхі-
дністю впливу на об'єкт управління з метою
приведення його до бажаного стану і, оскільки
це потребує витрат часу, то можна із впевнені-
стю говорити про процес прийняття рішень.
Отже, проблема стратегічного планування і
впровадження інновацій пов'язана із наявністю
факторів, що впливають на нинішню і вплива-
тимуть на майбутню діяльність підприємства.

Проблемна ситуація, що характеризує про-
блему, її виявлення і конкретизація є відправ-
ним моментом для постановки задач щодо прий-
няття стратегічних управлінських рішень.
Після з'ясування проблемної ситуації, прий-
мається рішення, яке має на неї прямий вплив і
приводить систему до стану, який відповідає
заданому.

Визначення проблемної ситуації дає уяв-
лення про фактори, які необхідно ретельно
проаналізувати і розглянути при її вирішенні.
Насамперед, необхідно встановити, є вони
внутрішніми чи зовнішніми відносно підприє-
мства, оскільки можливості впливу на ці дві
групи факторів різні.

До внутрішніх факторів, які в більшості за-
лежать від самого підприємства, відносять: цілі
і стратегію розвитку, стан портфеля замовлень,
структуру виробництва і управління, фінансові
і трудові ресурси, обсяг і якість робіт, у тому
числі науково-дослідні та конструкторські ро-
боти (НДКР) тощо. Вони формують підприєм-
ство як систему, взаємозв'язок і взаємодія еле-
ментів якої забезпечує досягнення поставлених
цілей. Тому одночасна зміна кількох факторів
викликає необхідність прийняття додаткових
рішень щодо стабілізації системи. Зовнішні
фактори значно менше піддаються управлінсь-
кому впливу організації і, до того ж, сучасних
умовах зовнішнє середовище характеризуєть-
ся невизначеністю. Це, в свою чергу, ускладнює
прийняття управлінських рішень.

Для аграрної сфери важливими чинниками
зовнішнього і внутрішнього середовища функ-
ціонування є природний і екологічний потен-
ціал. Стратегічний менеджмент екологічного
розвитку підприємства повинен бути націле-
ний, насамперед, на скорочення понаднорма-
тивного споживання і його повну ліквідацію.
Цілі як екологічного, так і соціального розвит-
ку без зв'язку з цілями економічного розвитку
можуть бути взаємосуперечливі через невизна-
ченість пріоритетів. Разом з цим, ця невизна-
ченість і зовнішній антагонізм носять скоріше
теоретичний, ніж практичний характер, що
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обумовлено відсутністю інформації про їх
спільний вплив.

Сільськогосподарські підприємства, що
до сьогоднішнього дня звикли функціонува-
ти в умовах безоплатного використання при-
родно-ресурсного потенціалу, і зараз нама-
гаються вивести екологічні витрати за межі
внутрішньогосподарських. Але із введенням
принципу платності природокористування,
який носить обов'язковий характер для всіх
підприємств-природокористувачів, незалеж-
но від форм власності, ситуація кардинально
змінюється.

ВИСНОВКИ
Стратегічне управління вийшло еволюцій-

ним шляхом із стратегічного планування, яке
складає його суттєву основу. Воно викликає все
більший інтерес у підприємств, які стикаються
з труднощами при реалізації принципово нових
стратегій.

Розвиток підприємництва характеризуєть-
ся прагненням до майбутніх позитивних змін,
додаткових вигод, передбаченням небезпек та
іновативністю. Керівництвом підприємств
здійснюється пошук управлінських рішень,
спрямованих на отримання гарантованих і оп-
тимальних прибутків.

Взаємозв'язок елементів виробничого
процесу зумовлює повне припинення вироб-
ництва або скорочення випуску у випадку
повної або часткової заборони застосуван-
ня будь-то одного чи всіх факторів вироб-
ництва. Це означає, що обмеження застосу-
вання того чи іншого фактору виробництва
нижче критичного порогу доходності при-
зведе до збитків, якщо тільки не будуть вжи-
ті заходи, спрямовані на підвищення рівня
доходності.

Скорочення пропозиції того чи іншого виду
сировини (матеріалу) призводить до підвищен-
ня його ринкової ціни. В цих умовах кожне
підприємство повинно для себе вирішити, що
допоможе уникнути збитків при досягненні
цілей підприємства: підвищення ціни на продук-
цію чи скорочення виробництва, і чи не слід
шукати оптимальне рішення між цими крайні-
ми альтернативами.

 Подорожчання виробничих ресурсів у ре-
зультаті здійснення заходів екологічної політи-
ки, що негативно вплине на досягнення цілей
підприємства, не буде відрізнятися від зростан-
ня цін з інших причин. Однак подібне втручан-
ня в ринковий механізм має за мету охорону
довкілля; воно спрямоване лише на усунення
недоліків цього механізму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна програма інформатизації,

прийнята ще у 1998 році, була націлена на ши-
роке впровадження ІКТ у різні сфери суспіль-
ного життя, налагодження і підтримку зв'язку
"ІКТ-виробництво", розвиток ІТ-ринку, макси-
мально можливе врахування глобальних тен-
денцій розвитку ІКТ, інформатизацію науки,
освіти, охорони здоров'я, формування переду-
мов для запуску системи електронного уряду-
вання в Україні. Проте її виконання неможли-
ве без дієвого структурно-функціонального
правового механізму, функціонування якого
регламентується набором відповідних норма-
тивно-правових актів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Законодавчі аспекти інформатизації украї-
нської економіки перебувають у полі зору знач-
ної кількості дослідників, серед яких З. Бала-

УДК [338.45:004]:34
А. В. Колодійчук,
к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно0економічний інститут
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баєва, Т. Гаман, М. Гуцалюк, Ю. Денисов, І. Іб-
рагімова, С. Колосок, О. Копиленко, М. Лаш-
кіна, В. Логвінов, А. Марущак, В. Цимбалюк, С. Чу-
кут, М. Швець, С. Янішевський та інші. Однак
новітні зміни на макрорівні та загострення
глобальної конкуренції в сфері ІТ висувають
нові вимоги до правових механізмів, що регу-
люють питання управління процесами інфор-
матизації в Україні. Крім того, в нашій державі
ця сфера законодавства не знаходиться на
достатньо високому рівні розвитку, що є од-
нією з ключових причин гальмування розвит-
ку ІКТ в ній.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати ефективність

структурно-функціонального нормативно-
правового забезпечення процесів впроваджен-
ня ІКТ в галузі національного господарства та
окреслити комплекс заходів щодо її підвищен-
ня.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рівень безпечності національної економіки,
стійкість її розвитку і захищеності від різких
перепадів глобальної кон'юнктури можна оці-
нити за багатьма показниками і критеріями,
серед яких чільне місце посідає масштаб вра-
хування ризиків розвитку у законодавчій базі
України. Не є виключенням процеси та ризики
впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій в різні галузі національного госпо-
дарства. На наш погляд, всі нормативно-пра-
вові акти, які містять в собі прямі вказівки на
ІКТ, можна розділити на структурно-функ-
ціональні, тобто такі, які регламентують пе-
релік, структуру та функції керівних органів
інформатизації в України та процесні, які роз-
кривають питання впровадження ІКТ, їх різно-
манітні аспекти та ризики. У дослідженні ми
концентруємо свою увагу на першій групі, до
котрої належать, у першу чергу, [1—5] та низ-
ка інших правових документів.

Затверджений наказом Державного коміте-
ту України з питань науки, інновацій та інфор-
матизації (Держкомінформнауки) № 53 від 26
жовтня 2010 р. регламент його роботи визна-
чив порядок проведення оперативних, апарат-
них та міжвідомчих нарад комітету, організу-
вання в ньому документо-
обігу, повноваження ком-
ітету у сфері нормотвор-
чої діяльності та форму-
вання дорадчих, консуль-
тативних та допоміжних
органів, а також їх керів-
ний склад і структуру,
правила взаємодії з інши-
ми органами влади та
місцевого самоврядуван-
ня, ЗМІ і усіма зацікавле-
ними громадськими кола-
ми.

Необхідно зазначити,
що негативною тенден-
цією функціонування цьо-
го органу були постійні
системоформуючі зміни у
організації його діяль-
ності (рис. 1), що зумов-
лює відсутність з його
боку дієвої стратегії роз-
витку підзвітної галузі.
Так, до своєї реоргані-
зації у 2010 році Держін-
формнауки був Держав-
ним комітетом України з

питань науки, інновацій та інформатизації
(Держкомінформатизації), який існував з 5
липня по 9 грудня 2010 року [5]. В той же час
з 26 березня 2008 року до 5 липня 2010 року
функціонував Державний комітет інформати-
зації України [4], який у свою чергу сформу-
вався на базі Державного департаменту з пи-
тань зв'язку та інформатизації України у складі
Міністерства транспорту та зв'язку [3]. Отже,
в періодизації формування спеціальних цент-
ральних органів влади у сфери інформатизації
можна виділити три основні періоди: I етап
(2004—2010) — шлях від започаткування проф-
ільного департаменту до створення Держаген-
ства з питань науки, інновацій та інформати-
зації; II етап (2010—2014) — часовий проміжок
існування агентства Держінформнауки; III
етап (з 2014) — формування спеціалізованого
державного органу влади у сфері інформати-
зації.

Звісно, алогічний стан організації управлі-
ння розвитком науковою сферою в державі,
коли нею займалося не Міносвіти, а Мінтрансу
вимагав першочергових змін у цьому напрямі
організації державної політики. Варто додати,
що це було економічно та організаційно не-
ефективно і сприяло поширенню недосконалої
конкуренції у сфері, оскільки розмивало відпо-

Рис. 1. Еволюція центрального органу влади у сфері
інформатизації

Складено автором.
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окремих посадовців з виконавчої гілки влади 

Недоліки ДАЕУ: держава взяла на себе 
зобов’язання розвивати інформаційне забезпечення 
діяльності лише державних органів влади. В той же 
час такий стан речей не підвищує рівень соціально-
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впровадженню ІКТ в галузі національної економіки 
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відальність управлінців профілюючих держав-
них структур. Тому новим витком у розвитку
Держінформнауки стало його переформату-
вання 4 червня 2014 року у Державне агентство
з питань електронного урядування (скорочено
іменувалося як Агентство е-урядування). Крім
того, Постановою Кабінету Міністрів України
№ 255 від 4 червня 2014 р. зміщено головні ак-
центи у його діяльності саме на інформаційну
сферу, зокрема питання державної політики
інформатизації економіки, прискорення побу-
дови у країні інформаційного суспільства,
впровадження систем електронного урядуван-
ня, використання державних інформаційних
ресурсів, а саме Держагентство тепер підпо-
рядковувалося Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства. Всі повноваження, які не
торкалися питань інформатизації, в агентства
були відібрані і передані Міністерству освіти і
науки України.

Новітнім підетапом історії розвитку цент-
рального органу ІТ-регулювання можна назва-
ти прийняття Постанови Кабінетом Міністрів
України 1 жовтня 2014 року "Положення про
Державне агентство з питань електронного
урядування України", якою регламентується
новий перелік повноважень цього органу дер-
жавної влади. Відповідно до них нами виділено
наступні функції Агентства е-урядування:
1) законотворчо-рекомендаційна; 2) інформа-
ційно-дослідницька; 3) програмно-управлінсь-
ка; 4) інформаційно-моніторингова; 5) програм-
но-дорадча; 6) організаційно-методологічна;
7) інформаційно-звітна; 8) ресурсно-реєстра-
ційна; 9) інформаційно-методологічна; 10) ін-
формаційно-координаційна; 11) мережно-
адміністративна; 12) інформаційно-індикатор-
на; 13) програмно-експертна; 14) інформацій-
но-превентивна; 15) фінансово-забезпечуваль-
на; 16) інтерактивно-навчальна; 17) інформа-
ційно-пропагандистська, які можна звести до
трьох основних груп: 1) інформаційні; 2) орга-
нізаційні; 3) програмні. Так, до програмних на-
лежать законотворчо-рекомендаційна функ-
ція, яка полягає у наданій цьому органу мож-
ливості вносити через Мінрегіонбуд пропозиції
до законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів у своїй сфері компетенції, а також
пропонувати пріоритетні напрями інформати-
зації і заходи щодо підвищення інформаційної
безпеки держави; програмно-дорадча, суть
котрої, по-перше, у щорічному внесенні Дер-
жагенством завдань Нацпрограми інформати-
зації на 3-річний термін і, по-друге, у погоджен-
ні регіональних та галузевих програм інфор-

матизації із перевіркою їх на відповідність за-
конодавству та затвердженим пріоритетам
інформатизації; програмно-управлінська фун-
кція, яка означає, що Агентство виступає у ролі
генерального державного замовника Націо-
нальної програми інформатизації; програмно-
експертна функція полягає у ролі Агентства як
головного експерта Національної програми
інформатизації та її ключових проектів. Що ж
до групи організаційних функцій, то серед них
організаційно-методологічна, яка включає, в
першу чергу, організаційно-методологічне суп-
роводження та нормативно-правове забезпе-
чення реалізації процесів інформатизації еко-
номіки України та її регіонів, і, по-друге, веден-
ня Єдиного веб-порталу КМУ; мережно-адмі-
ністративна функція, яка випливає з права
Агентства на координування та організаційно-
методологічне забезпечення адміністрування
всього адресного простору національного сег-
мента Інтернету; ресурсно-реєстраційна фун-
кція — полягає у реєстрації електронних ре-
сурсів; фінансово-забезпечувальна функція —
пошук і залучення інвесторів для виконання
проектів інформатизації. В той же час серед
інформаційних функцій варто виділити інфор-
маційно-дослідницьку (означає проведення
агентством прогнозно-аналітичної роботи
щодо розвитку в Україні інформаційного сус-
пільства, впровадження електронного уряду-
вання та імплементації інших процесів інфор-
матизації); інформаційно-моніторингову (аген-
тство здійснює моніторинг стану ІТ-галузі, ди-
наміки процесів інформатизації); інформацій-
но-звітну (орган відповідає за введення в дію
автоматизованої системи "Єдине вікно подан-
ня електронної звітності", а також підзвітний
Кабміну у сфері інформатизації); інформацій-
но-методологічну (проведення заходів з нала-
годження електронного документообігу, елек-
тронного урядування використання цифрово-
го підпису, моніторингу інформаційного напов-
нення веб-сайтів органів влади, в т.ч. у регіо-
нах, формування концепції Єдиного державно-
го порталу адміністративних послуг та її актив-
ної реалізації); інформаційно-координаційну
(займається координуванням інтеграції елект-
ронних ресурсів, електронного документообі-
гу, забезпеченням електронної взаємодії дер-
жавних органів, формуванням Національного
депозитарію електронних інформаційних ре-
сурсів); інформаційно-індикаторну (яка виділи-
лась з інформаційно-моніторингової функції і
означає вжиття агентством заходів із активно-
го впровадження т.зв. Національної системи
індикаторів розвитку інформаційного суспіль-
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ства); інформаційно-превентивну (забезпечен-
ня захисту державних інформаційних ресурсів
та ресурсів з обмеженим доступом); інтерак-
тивно-навчальну (підготовка, перепідготовка
ІТ-фахівців відповідного профілю та підвищен-
ня їхньої кваліфікації); інформаційно-пропа-
гандистську (забезпечує пропагування у грома-
дянському соціумі ідеї інформаційного суспіль-
ства та інформування щодо результатів його
побудови). Аналіз функцій Агентства е-уряду-
вання продемонстрував, що вони стали більш
конкретними порівняно з попередніми регла-
ментуваннями і націлені на вибудовування в
Україні передусім системи електронного уря-
ду з можливостями подальшої інформатизації
інших сфер суспільного життя.

На наш погляд, удосконалення структурно-
функціонального правового забезпечення про-
цесів інформатизації економіки України повин-
не здійснюватися у рамках наступних на-
прямків: 1) моніторинг ІТ-ринку, недопущен-
ня на ньому недосконалої конкуренції, залу-
чення на нього інвестицій; 2) координація фор-
мування в обласних центрах мережі ІТ-клас-
терів із просуванням державних інтересів в них;
3) моніторинг ризиків впровадження ІКТ та
боротьба з ними; 4) забезпечення удосконален-
ня метрології та сертифікації у торгівлі та
інших галузях національного господарства.

ВИСНОВКИ
Довгий час полігалузевий предмет діяль-

ності центрального органу виконавчої влади у
сфері інформатизації, взаємозалежність інте-
ресів різних міністерств щодо науки та освіти
не давав змогу розвиватися інформатизації як
окремому, незалежному напрямку держполі-
тики, а не як частини освіти чи науки. В резуль-
таті різними шляхами, по суті незалежно одне
від одного, а інколи абсолютно відірвано в
України розвивалися три "стовпи" інформати-
зації: 1) декларативна інформатизація в особі
Держагенства; 2) ІТ-сфера, яка з часом почала
концентруватися в ІТ-кластерах та інших об'єд-
наннях ІТ-спеціалістів; 3) інноваційна інфра-
структура. Реформа 2014 року оптимізувала
сферу управління галуззю науки в Україні і
усунула існуючі до цього в ній бюрократичні
схеми. Особливо слід підкреслити те, що в Укра-
їні вперше з'явився самостійний центральний
орган виконавчої влади в сфері інформатизації,
бо до цього існували різноманітні державні
структури зі змішаними функціями. Крім того,
вперше на державному рівні проголошено курс
на формування системи електронного уряду-
вання по країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У світовій практиці державної підтримки

малого підприємництва використовується ши-
рокий спектр фінансових та інших інстру-
ментів, серед яких: цільове бюджетне фінан-
сування, допомога у формуванні стартового
капіталу, пільгове кредитування; преференц-
ійне оподаткування, лізинг, франчайзинг,
протекціонізм в інвестиційній та експортній
політиці, пріоритетне субсидіювання, інфор-
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маційне забезпечення тощо. При цьому фінан-
сові методи підтримки вбачаються дієвішими.
Податкові серед них є найбільш вагомими, ос-
кільки в період фінансової нестабільності
можливості держави і комерційних банків
щодо адресної допомоги малому бізнесу знач-
но обмежені. Отже, "акцент його комплексно-
го патронажу зміщується у бік опосередкова-
ного стимулювання через податкову систему"
[1, с. 38].
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Аналіз досвіду країн з різним рівнем соці-
ально-економічного розвитку свідчить про ши-
роке використання різноманітних інструментів
податкового регулювання, а також варіантів їх
поєднання з метою створення сприятливих
умов для розвитку малого бізнесу та індивіду-
ального підприємництва. При цьому у країнах
з розвиненими економіками більш розповсюд-
жене застосування комплексу податкових пільг
у поєднанні зі спрощенням процедури реєст-
рації, ведення обліку, складання звітності. Малі
підприємства перебувають на загальній системі
оподаткування, а отже, сплачують усі визна-
чені податковим законодавством податки. Вод-
ночас вони мають право користуватися вста-
новленими для них податковими пільгами сти-
мулюючого та підтримуючого характеру. Сти-
мулюючі пільги заохочують дії платників по-
датків, що спрямовані на вирішення загально-
державних завдань. Підтримуючі пільги змен-
шують податковий тягар для малих підпри-
ємств, що забезпечує більш сприятливі, по-
рівняно з іншими платниками податків, умови
оподаткування.

У трансформаційних економіках — перева-
га віддається спеціальним податковим режи-
мам, які поліпшують умови функціонування
малого бізнесу, надаючи можливість отримати
значну економію за рахунок зниження подат-
кового тягаря і скорочення управлінських вит-
рат.

Особливістю податкового регулювання у
постсоціалістичних країнах, які приєдналися
до Європейського Союзу, є застосування спе-
ціальних податкових режимів у поєднанні з по-
датковими пільгами для суб'єктів малого бізне-
су.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сучасних тен-

денцій застосування інструментів податково-
го стимулювання малого підприємництва в на-
ціональних податкових системах постсоціалі-
стичних країн, які приєдналися до Європейсь-
кого Союзу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх наукових публікацій
свідчить, що дослідженню особливостей засто-
сування податкових інструментів стимулюван-
ня малого підприємництва у країнах Євро-
пейського Союзу присвячена велика кількість
праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених.
При цьому, традиційно більша увага при-
діляється аналізу податкової практики розви-

нутих європейських держав. Серед таких до-
сліджень необхідно відзначити праці вітчизня-
них науковців В. Андрущенка, З. Варналія, Т.
Єфименко, Ю. Іванова, Р. Квасовського, С.
Лондаря, П. Мельника, Л. Тарангул, [1—5], а
також зарубіжних вчених Ю. Валевича [20], А.
Варнавського [22], С. Македонського [6—8]. У
той же час, досвід податкового стимулювання
малого бізнесу у постсоціалістичних країнах,
які приєдналися до Європейського Союзу, й
досі залишається недостатньо дослідженим.
Особливої дослідницької уваги потребує по-
даткова практика країн Вишеградської групи
та прибалтійських країн, що найбільш набли-
жені до України, як історично і територіально,
так і за рівнем соціально-економічного розвит-
ку. Такий підхід допоможе усвідомити об'єк-
тивну логіку еволюції оподаткування, отрима-
ти важливий і необхідний матеріал для вдоско-
налення вітчизняної податкової системи з ура-
хуванням її економічних, територіальних та
історичних особливостей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для дослідження обрано податкові техно-

логії та інструменти, що застосовуються у по-
даткових системах Польщі, Чехії, Угорщини,
Словаччини, Болгарії, Латвії, Литви та Естонії.
Масштабне реформування податкових систем
у цих країнах було важливим елементом стра-
тегії вступу до ЄС та процесу соціально-еко-
номічної трансформації. Після приєднання до
ЄС ці держави створили достатньо розвинені
системи оподаткування. У сфері державної
підтримки малого бізнесу країни ЄС повинні
дотримуватись вимог Акта про підприємницт-
во для Європи (Small Business Act for Europe)
та Структурної програми конкурентоспро-
можності та інновацій (Competitiveness and
Innovation Framework Programme). Положен-
нями цих нормативних актів встановлено го-
ловний принцип: Європейський Союз має ста-
ти найкращим місцем для ведення малого бізне-
су. Єврокомісія допомагає державам-членам
розробляти політику, спрямовану на підтрим-
ку малих підприємств на всіх стадіях розвитку
та створення умов доступу до глобальних
ринків. Задля цього широко використовують-
ся різноманітні засоби державної підтримки:
спрощення процедури державної реєстрації,
пом'якшення вимог щодо розміру статутного
капіталу, спрощення процедури державних за-
купівель на товари і послуги суб'єктів малого
бізнесу. Особлива увага приділяється фінан-
совій підтримці, зокрема спрощенню умов от-
римання позик та наданню державних гарантій
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за позиками, виданими приватними банками.
Важливою формою державної фінансової
підтримки є надання податкових преференцій
[5, с. 210—214].

У більшості постсоціалістичних країн, що
приєдналися до ЄС, податкові преференції для
суб'єктів малого підприємництва реалізують-
ся шляхом наданням податкових пільг та зап-
ровадженням у податкові системи спеціальних
податкових режимів. Винятком є Словаччина
та Естонія, які відмовились від застосування
спеціальних податкових режимів та суттєво
обмежили практику надання податкових пільг.
Зараз податкові правовідносини в цих країнах
грунтуються на принципах рівності та віднос-
ної одноманітності умов оподаткування для
всіх категорій платників податків. У Словач-
чині всі типи та суми доходів оподатковують-
ся за єдиною ставкою (19 % для податку з до-
ходів громадян, податку на прибуток
підприємств і податку на додану вартість). При
цьому було скасовано майже всі винятки із
загальних правил оподаткування, що зробило
їх значно простішими та прозорішими, а та-
кож усунуло можливості застосування схем,
спрямованих на сплату податків за меншими
ставками [9, с. 26]. В Естонії малі підприємства
сплачують всі податки на загальних підставах.
Доходи фізичних осіб, що здійснюють під-
приємницьку діяльність, оподатковуються
прибутковим податком за загальною ставкою
21 % [10].

В узагальненому вигляді інструменти подат-
кового регулювання, що застосовуються в по-

даткових системах постсоціалістичних краї-
нах-членах ЄС, наведено на рисунку 1.

Податкові пільги, як інструмент податково-
го стимулювання, характеризуються високою
ефективністю і надзвичайною гнучкістю. Вве-
дення пільг дає змогу державі достатньо швид-
ко зменшити податкове навантаження щодо
певних категорій платників податків або пев-
них видів діяльності, не змінюючи при цьому
чинний механізм стягнення того чи іншого по-
датку.

У Польщі податкові пільги з індивідуально-
го податку, податку на прибуток підприємств
та ПДВ надаються представникам малого бізне-
су за умови, що обсяг продажу за попередній
рік не перевищив 1,2 млн євро. Фізичним осо-
бам-підприємцям надано право застосовувати
знижену ставку податку на доходи фізичних
осіб у розмірі 19 % незалежно від рівня дохо-
ду. При цьому максимальна ставка становить
32 %. Малі підприємства, що є платниками кор-
поративного податку, можуть щороку зменшу-
вати свої податкові зобов'язання на суму до 50
% витрат на придбання основних засобів [5, с.
228].

В Угорщині малі підприємства можуть ско-
ристатись як пільгами, що адресовані безпосе-
редньо малому бізнесу, так і загальними подат-
ковими пільгами. Три групи загальних пільг на-
дають податкові преференції суб'єктам госпо-
дарювання у галузі інвестування, інновацій та
наукових досліджень. Перша — передбачає на-
дання інвесторам податкових знижок на термін
до 10 років у розмірі від 50 до 100 % відповід-

Режими патентного оподаткування

Режими мінімального оподаткування

Інструменти податкового регулювання, що застосовуються у 
постсоціалістичних країнах, що приєднались до ЄС 

Податкові пільги 

Спеціальні податкові режими 

Режими узгодженого оподаткування 

Режими оподаткування фактично отриманих доходів

Режими презумптивного оподаткування

Режими фіксованого оподаткування

Режими спрощеного оподаткування

Рис. 1. Інструменти податкового регулювання, що застосовуються у постсоціалістичних
країнах, що приєдналися до ЄС

Джерело: складено автором.
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них зобов'язань залежно від обсягу та дисло-
кації інвестицій. Найбільші пільги надаються за
інвестування у межах економічно відсталих те-
риторій. Друга — дозволяє зменшити базу опо-
даткування на 100 % прямих видатків на нау-
кові розробки та інновації. Третя — посилює
податкові переваги тих підприємств, місцезна-
ходження та/або основні активи яких розташо-
вані у пріоритетних районах регіонального і
промислового розвитку. Четвертою групою
пільг можуть скористатися лише малі підприє-
мства, яким дозволено зменшувати суму подат-
кового зобов'язання на 40 % заборгованості
перед фінансовими установами по сплаті
відсотків за кредитами. Максимальна сума
такої пільги — 5 млн форинтів на один подат-
ковий рік [4, с. 73].

Також в Угорщині малі підприємства, що
фінансують підвищення кваліфікації праців-
ників, можуть зменшувати базу оподаткуван-
ня податком на прибуток. Платник податків
має право відрахувати визначену суму на кож-
ного працівника зі свого річного доходу за умо-
ви використання найманої робочої сили не
менш як шість місяців. Якщо після закінчення
навчання працівник продовжує роботу на
підприємстві, то податкова пільга зберігається
[10].

У Литві податкові пільги у вигляді зменшен-
ня ставки податку на прибуток встановлені для
мікропідприємств. Стандартна ставка — 15 %,
пільгова — 5 % [5, с. 222].

У Чехії малі підприємства з невеликими до-
ходами звільняються від сплати податку на до-
дану вартість. Таким підприємствам також доз-
волено використовувати механізм прискореної
амортизації. Податкові пільги передбачені та-
кож для дрібних підприємців, що залучають до
праці осіб з обмеженою працездатністю [10].

Спеціальні податкові режими — це комп-
лексні інструменти податкового регулювання,
що запроваджуються підсистемою в податко-
ву систему, діють альтернативою загальному

податковому режиму, реалізуються сукупні-
стю фінансово-регуляторних заходів для окре-
мих категорій платників податків, встановлю-
ючи особливий порядок обчислення та сплати
податків.

Запровадження спеціальних податкових ре-
жимів з метою стимулювання малого бізнесу і
самостійної зайнятості було здійснено у подат-
кових системах Болгарії, Польщі, Румунії,
Угорщині, Словаччині, Чехії, Латвії та Литві.
Найбільша кількість режимів діє у Польщі (чо-
тири), в інших країнах — не більше двох (табл.
1).

Аналіз спеціальних податкових режимів, що
діють у податкових системах постсоціалістич-
них країн ЄС, у розрізі функціонального еле-
менту "об'єкт оподаткування", показав засто-
сування як режимів оподаткування фактично
отриманого доходу, так і режимів оподатку-
вання потенційно можливого доходу. При цьо-
му, режими оподаткування потенційно можли-
вого доходу платника податку отримали більше
розповсюдження.

Режими оподаткування фактичних резуль-
татів діяльності передбачають визначення по-
даткових зобов'язань платників податків на ос-
нові оподаткування фактичних результатів їх
діяльності, зокрема доходів або валової вируч-
ки. До режимів такого виду можливо віднести
податок на мікропідприємства у Латвії та спец-
іальний податковий режим зі сплатою єдиного
податку в Угорщині.

Податок на мікропідприємства у Латвії був
введений у 2010 р. Об'єктом оподаткування є
оборот платника податку. Сплата єдиного ад-
валорного податку заміняє сплату прибутково-
го податку з підприємств, прибуткового подат-
ку з населення, мита за ризик підприємницької
діяльності, платежів соціального страхування.
Платниками податку можуть бути: товариства
з обмеженою відповідальністю, індивідуальні
підприємці, сільськогосподарські та риболо-
вецькі підприємства. Для застосування спеці-

Країна Спеціальні податкові режими
Болгарія Річний (патентний) податок 
Латвія Податок на мікропідприємства

Патентна плата
Литва Ліцензія на здійснення господарської діяльності
Польща Фіксований податок з облікових прибутків

Податкова карта 
Податок з прибутку духовних осіб
Тоннажний податок 

Румунія Мінімальний податок
Угорщина Фіксований податок
Чехія Мінімальний податок 

Таблиця 1. Спеціальні податкові режими, які діють
у постсоціалістичних країнах ЄС

Джерело: складено автором.
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ального режиму встановлені обмеження: 1) річ-
ний дохід не повинен перевищувати 100 тис.
євро; 2) кількість найманих працівників не по-
винна перевищувати 5 осіб; 3) місячний дохід
працівника мікротовариства не повинен пере-
вищувати 720 євро; 4) учасниками товариства з
обмеженою відповідальністю мають бути
тільки фізичні особи; 5) члени правління това-
риства з обмеженою відповідальністю мають
бути тільки працівниками мікропідприємства.
Ставка єдиного податку — 9 %. Якщо оборот
перевищує 7 тис. євро, або дохід працівника
перевищує 720 євро на місяць, то до суми пере-
вищення застосовується ставка 20 %. Якщо
кількість працівників протягом кварталу стане
більшою ніж 5 осіб, то до ставки 9 % додаються
два відсоткових пункти за кожного додатково
працевлаштованого працівника [12].

В Угорщині перейти на спеціальний подат-
ковий режим заміни сукупності податків єди-
ним податком можуть малі підприємства, річна
виручка яких не перевищує 15 млн форинтів,
включаючи ПДВ, та які працюють принаймні
два роки за тим самим статусом. Ставка подат-
ку — 15 %. Він сплачується замість ПДВ, по-
датку на автомобільний транспорт підпри-
ємств, податку на дохід приватного підприєм-
ства, податку на дивіденди, податку на прибу-
ток підприємств [10].

Режими оподаткування потенційно можли-
вих доходів (або режими презумптивного опо-
даткування) запроваджуються для груп плат-
ників податків, стосовно діяльності яких прак-
тично неможливо визначити фактичні резуль-
тати. Такі проблеми зазвичай виникають при
оподаткуванні індивідуальних підприємців. Ве-
лика чисельність таких платників податків не
дає змогу достатньою мірою контролювати
їхню діяльність. Доходи таких підприємців, як
правило, невеликі. При цьому реалізують вони
свою продукцію чи надають послуги майже зав-
жди за готівку, тому мають можливість прихо-
вувати фактичні доходи. Отже, для визначен-
ня розміру податкових зобов'язань податкові
органи змушені використовувати непрямі ме-
тоди, тобто оцінювати за непрямими ознаками
дохід, який приватні підприємці потенційно
можуть отримати. Потім, виходячи з розміру
потенційно можливого доходу, визначається
обсяг податкових зобов'язань.

Аналіз режимів презумптивного оподатку-
вання, що діють у податкових системах пост-
соціалістичних країн Європейського Союзу, в
аспекті функціонального елементу "механізм
дії", дозволив виділити чотири види режимів,
які ми розглянемо більш грунтовно у наступній

послідовності: режими мінімального, фіксова-
ного, патентного та узгодженого оподаткуван-
ня.

Прикладом застосування мінімального опо-
даткування презумптивних доходів можливо
навести досвід Чехії та Румунії. Загальновідо-
мо, що широке застосування податкових пільг
звужує базу прибуткового оподаткування та
зменшує надходження до бюджету. Запровад-
ження у таких випадках мінімальних податків
сприяє вирішенню проблеми, адже змушує
підприємства платити або звичайний, або
мінімальний податок, а в окремих випадках —
відмовлятися від надмірного використання
пільг. Останнє пояснюється тим, що у разі ши-
рокого використання податкових преференцій
сума звичайного податку на прибуток
підприємств може виявитися меншою за суму
мінімального податку. Водночас діє правило,
що у разі перевищення ним суми звичайного по-
датку повернення надлишку сплачених коштів
платнику податків не здійснюється [5, с. 225].

У Чехії мінімальний податок був введений у
2005 р. для малих підприємств, що закінчили ка-
лендарний рік зі збитками. Такий захід був од-
нією із форм боротьби з приховуванням до-
ходів та тіньовою економікою. Базою оподат-
кування для розрахунку мінімального податку
було визначено 50 % розміру середньої заро-
бітної плати у народному господарстві. Від
сплати мінімального податку звільнені
підприємці, що є інвалідами, пенсіонерами, сту-
дентами у віці молодше 26 років. Не повинні
сплачувати мінімальний податок підприємці у
перший та останній рік підприємницької діяль-
ності [11].

У Румунії мінімальний податок у фіксованій
сумі застосовувався з 1 травня 2009 р. по 30 ве-
ресня 2010 р. Сума податку залежала від роз-
міру сукупного доходу суб'єкта підприємниц-
тва, зафіксованого на 31 грудня попереднього
року. Якщо сума податку на прибуток за став-
кою 16 % була меншою за відповідний мінімаль-
ний податок, підприємство сплачувало ос-
танній. Крім того, для біржової діяльності,
нічних клубів та казино було встановлено
мінімальний податок, що стягувався за ставкою
5 % від обороту [5, с. 226—227].

До режимів фіксованого оподаткування
презумптивних доходів можливо віднести
фіксований податок з облікових прибутків у
Польщі, фіксований податок в Угорщині та
ліцензію на здійснення господарської діяль-
ності у Литві.

У Польщі платниками фіксованого подат-
ку з облікових прибутків можуть бути фізичні
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особи, повні та прості товариства, що здійсню-
ють господарську діяльність, прибуток яких не
перевищує 150 тис. євро у попередньому до
звітного податковому році. Не мають права за-
стосовувати такий режим аптеки, ломбарди,
похоронні бюро, пункти обміну валюти, вироб-
ники підакцизних товарів. Ставки податку є
відсотковими (3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 %, 20 %) та
залежать від виду діяльності. Платники фіксо-
ваного податку зобов'язані вести документа-
цію для підтвердження прибутків підприємства,
складати звітність, зберігати копії рахунків
придбаних товарів та послуг. При сплаті фіксо-
ваного податку можливо користуватись подат-
ковими пільгами, передбаченими для платників
податку з доходів фізичних осіб, зокрема змен-
шувати базу оподаткування на суму податко-
вого кредиту. Звільняються від оподаткування
прибутки з оренди приміщень готельного типу
в сільській місцевості та отримані фінансові до-
помоги міжнародних організацій. З 1998 р.,
коли цей режим було запроваджено, на нього
перейшли понад 713 тис. платників податків [14,
с. 55—56].

В Угорщині підприємці сплачують фіксова-
ний податок як альтернативу податку на осо-
бистий дохід та ПДВ [5, с. 225].

У Литві діє спеціальний режим, що перед-
бачає отримання ліцензії на здійснення госпо-
дарської діяльності, плата за яку заміняє спла-
ту особистого прибуткового податку. Всі інші
податки і збори сплачуються на загальних
підставах. Ліцензійний режим поширюється на
фізичних осіб-підприємців, які не мають най-
маних працівників та займаються визначеними
видами діяльності: промислова та комерційна
(25 видів діяльності, зокрема виробництво і
продаж одягу, туризм, народні ремесла); тор-
говельна (6 видів, зокрема торгівля з кіосків, із
візків, на відкритих ринках); надання послуг
населенню (13 видів, включаючи перукарські та
фотографічні послуги); інші види (грошові пе-
рекази, гральний бізнес, професійний спорт). У
ліцензії може бути зазначено, що одному із
членів родини фізичної особи-підприємця,
який отримав ліцензію, надається право займа-
тися тим самим видом діяльності від його імені
та на підставі однієї ліцензії. Розмір фіксова-
ної плати встановлюється окремо на кожен вид
діяльності органами місцевої влади та не пови-
нен перевищувати встановлені податковим за-
конодавством граничні норми [4, с. 72—73].

Режимами патентного оподаткування, на
нашу думку, є патентна плата у Латвії, річний
(патентний) податок у Болгарії, податкова кар-
та у Польщі.

У Латвії патентна плата запроваджена з
2010 р. як спосіб справляння прибуткового по-
датку з осіб, які працюють індивідуально без
ведення обліку витрат та іншої бухгалтерії.
Патентна плата — єдиний фіксований платіж,
який включає прибутковий податок з населен-
ня і внески до фондів державного соціального
страхування. Для застосування режиму вста-
новлено обмеження: 1) не бути платником
фіксованого прибуткового податку; 2) не вико-
ристовувати працю найманих осіб; 3) не пере-
вищувати граничну норму обсягу річного до-
ходу; 4) належати до професії, визначеної у
переліку професій для застосування спеціаль-
ного податкового режиму [12].

У Болгарії більшість представників малого
бізнесу є платниками річного (патентного) по-
датку. На такий режим зобов'язані перейти
підприємства, що займаються готельним та ре-
сторанним бізнесом, роздрібною торгівлею, ви-
робництвом продуктів харчування, наданням
транспортних та інтернет-послуг, будівницт-
вом (усього близько 50 видів діяльності), але за
умови, що їх оборот за останні 12 місяців не пе-
ревищив 75 тис. левів. Розмір податку визна-
чається згідно зі шкалою і залежить від насе-
леного пункту (місто чи село), виду та пара-
метрів діяльності ("зірковість" готелю і кіль-
кість місць у ньому, торгова площа магазину,
кількість місць у ресторані). Він сплачується
один раз на рік авансовим платежем зі зниж-
кою 5 % (до 31 січня) або однаковими частина-
ми чотири рази на рік. Обсяг прибутку не впли-
ває на суму платежу [5, с. 227]. Платники по-
датку звільняються від ПДВ, але на загальних
умовах сплачують податок на нерухоме майно,
таксу на побутові відходи, податок на транс-
портні засоби, прибутковий податок із заробі-
тної плати персоналу, соціальні та пенсійні
відрахування [10].

У Польщі одним із найпоширеніших спеці-
альних податкових режимів для фізичних осіб-
підприємців є податкова карта, що дозволяє
сплачувати податок у визначених квотах, які не
залежать від розміру фактично отриманого
прибутку, та звільняє від сплати інших податків
і зборів. Платниками податкової карти є
фізичні особи, що самостійно здійснюють гос-
подарську діяльність без утворення юридичної
особи, громадські організації, а також коман-
дитні, партнерські, повні й прості товариства,
кількість найманих працівників в яких не пере-
вищує 5 осіб, а прибутки за попередній подат-
ковий рік не перевищують 10 тис. євро. Перей-
ти на такий режим можуть особи, які здійсню-
ють визначені види діяльності: розвивають



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2015

63

рідкісні народні ремесла; надають побутові по-
слуги, торгують гастрономією, квітами, алко-
гольними та тютюновими виробами; непрофе-
сійно працюють у сфері освіти, охорони здо-
ров'я, ветеринарії, догляду за дітьми та хвори-
ми; здійснюють виробництво біогазу й елект-
роенергії у вітро- та гідростанціях тощо. Обо-
в'язковою умовою є дотримання спеціальних
умов, зокрема: не залучати до своєї діяльності
позаштатних працівників та інші підприємства;
не виробляти підакцизні товари. Ставки подат-
кової карти є квотними, а податкова шкала має
пропорційний характер. Окрім базової ставки
застосовуються і спеціальні, що враховують
особу платника та вид діяльності. Знижені став-
ки можуть застосовувати: особи віком від 60
років (на 20 %), інваліди (на 10 %), особи, що
підписали трудовий договір і не залучають до
діяльності найманих працівників (на 80 %).
Підвищені ставки (на 10—40 %) застосовують-
ся при залученні повнолітніх членів сім'ї, пра-
цевлаштуванні робітників для продажу товарів,
підтримки чистоти на виробництві, ведення
бухгалтерського обліку. Обчислення та спла-
та податку здійснюються щомісяця. Спеціаль-
на процедура звітності не вимагає ведення об-
лікових книг. Проте необхідно вести реєстр
найманих працівників, видавати касові чеки по-
купцям, зберігаючи їх копії протягом 5 років,
повідомляти податковий орган про зміни, що
впливають на визначення розміру податку [14].

До режимів узгодженого оподаткування
можливо віднести два режими, що діють у
Польщі: податок з прибутку духовних осіб та
тоннажний податок.

Об'єктом оподаткування податком з при-
бутку духовних осіб є прибуток достатньо спе-

цифічної групи платників податків: фізичних
осіб, які здійснюють пасторську діяльність.
Платниками податку визначено ксьондзів і
вікаріїв католицької церкви, які представляють
релігійні інтереси більшості населення Польщі.
Такий податковий режим обрало близько 20
тис. платників. Ставки податку диференційова-
но за трьома критеріями: 1) функції особи у
церкві; 2) кількість жителів у парафії; 3) розмір
міста, де розміщений релігійний осередок. По-
даток сплачується один раз у квартал. Прибут-
ки духовних осіб, отримані з інших джерел, а
також майно, що належить їм на праві приват-
ної власності, оподатковуються на загальних
підставах. Після вступу країни до ЄС режим
оподаткування доходів духовних осіб не
змінився.

Тоннажний податок — спеціальний режим
альтернативного оподаткування прибутків у
галузі торгового мореплавства. Суб'єктами
оподаткування є власники морських суден, які
виконують міжнародні перевезення. Базою
оподаткування є дохід судновласника, отрима-
ний із визначених видів господарської діяль-
ності (навантаження, розвантаження та ремонт
морських суден; управління пасажирськими
терміналами; діяльність морських агентів, мак-
лерів, брокерів, а також лізинг і фрахтування).
Обчислення розміру оподатковуваного дохо-
ду здійснюється платником самостійно оціноч-
ним методом за формулою: добова ставка до-
ходу помножена на кількість днів в експлуа-
тації судна за місяць. Податкова шкала подат-
ку є пропорційною, а ставка — лінійною, 19 %.
Прибуток, отриманий з продажу судна, опо-
датковується за ставкою 15 % або 0 % (якщо
отримані кошти були використані протягом
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Податкові 
пільги 

Спеціальні податкові режими, в тому числі:

режими 
оподаткування 
фактичних 
результатів 
діяльності 

режими 
презумптивного 
оподаткування 

м
ін
ім
ал
ьн
ог
о 

оп
од
ат
ку
ва
нн

я 

па
те
нт
но
го

 
оп
од
ат
ку
ва
нн

я 

ф
ік
со
ва
но
го

 
оп
од
ат
ку
ва
нн

я 

уз
го
дж

ен
ог
о 

оп
од
ат
ку
ва
нн

я 

Болгарія • •
Естонія • 
Латвія • • •
Литва • •
Польща • • • •
Румунія • •
Угорщина • •
Чехія • •

Таблиця 2. Інструменти податкового регулювання,
що застосовуються в постсоціалістичних країнах ЄС

Джерело: складено автором.
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трьох років на придбання нового судна чи амор-
тизацію основних фондів) [14].

В узагальненому вигляді інструменти подат-
кового регулювання, що застосовуються в
трансформаційних економіках постсоціалі-
стичних країн, що приєднались до ЄС, наведе-
но у таблиці 2.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можливо відзначити, що у

постсоціалістичних країнах, що приєднались
до ЄС, питанню податкового стимулювання
малого підприємництва приділяється значна
увага. У кожній країні сформовані власні сис-
теми податкового стимулювання, що обумов-
лює застосування того або іншого виду подат-
кових інструментів, а також різні варіанти їх
поєднання. Аналіз та узагальнення досвіду по-
даткових відносин між державою та суб'єкта-
ми малого бізнесу у постсоціалістичних краї-
нах — членах ЄС дозволив виділити три тен-
денції. Перша — відмова від використання
спеціальних податкових режимів та значне
скорочення податкових пільг. Друга — обме-
жене використання спеціальних податкових
режимів та запровадження комплексу подат-
кових пільг стимулюючого характеру, спрямо-
ваних на зменшення податкового навантажен-
ня, створення нових робочих місць, заохочен-
ня до наукової, інвестиційної та інноваційної
діяльності. Третя — широке використання
спеціальних податкових режимів у поєднанні
з наданням суб'єктам малого бізнесу податко-
вих пільг.

При виборі однієї з трьох моделей податко-
вого стимулювання, яка могла б бути найбільш
прийнятною у якості прикладу в процесі ре-
формування вітчизняної податкової системи,
необхідно враховувати наступні аспекти.

Щодо практики відмови від використання
спеціальних податкових режимів та обмежен-
ня податкових пільг. На сучасному етапі роз-
витку вітчизняних податкових правовідносин,
копіювання та впровадження прикладу Словач-
чини та Естонії вбачається передчасним. З точ-
ки зору державних інтересів, такий радикаль-
ний крок може бути прийнятним, адже при цьо-
му унеможливлюються найбільш розповсюд-
жені схеми мінімізації податкових зобов'язань.
З позиції малого бізнесу, в даному випадку, по-
рушується баланс інтересів держави та плат-
ників податків, для яких не передбачено меха-
нізму компенсації негативних наслідків відміни
спрощених режимів оподаткування. Однак до-
слідження позитивного досвіду цих країн є до-
сить важливим у довгостроковій перспективі.

Щодо практики обмеженого використан-
ня спеціальних податкових режимів та запро-
вадження широкого спектру податкових пільг.
На нашу думку, такий досвід необхідно вив-
чати з метою виявлення найбільш ефективних
видів податкових пільг з точки зору стимулю-
ючого впливу на розвиток малого підприєм-
ництва. Тобто досвід Болгарії, Литви, Румунії,
Угорщині та Чехії можливо застосовувати ви-
бірково. У цьому аспекті заслуговує на увагу
практика зниження ставок єдиних податків
при одноразовій авансовій сплаті річної суми
податкового зобов'язання, що стимулює та за-
охочує платників податків до сумлінного ви-
конання податкового обов'язку (досвід Бол-
гарії); зменшення нарахованого податкового
зобов'язання на витрати малих підприємств по
сплаті відсотків за кредитами (досвід Угорщи-
ни); зниження ставок єдиних фіксованих по-
датків для суб'єктів мікробізнесу, які створю-
ють нові робочі місця для осіб з обмеженою
працездатністю, що сприяє зменшенню витрат
держави на виплати по безробіттю (досвід
Чехії).

Щодо практики широкого використання
спеціальних податкових режимів у поєднанні з
наданням суб'єктам малого бізнесу податкових
пільг. На нашу думку, досвід реалізації такого
підходу у Польщі та Латвії потребує грунтов-
ного дослідження, аналізу та узагальнення з
метою адаптації технологій та інструментів по-
даткового регулювання, що показали високу
ефективність у податкових системах цих країн,
до реалій вітчизняної практики оподаткуван-
ня.

Література:
1. Квасовський О. Р. Оподаткування мало-

го бізнесу в Україні: фіскальний і стимулюю-
чий потенціал: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Р. Ква-
совський. Терноп. академія народ. госп-ва. —
Т., 2003. — 20 с.

2. Андрущенко В.Л. Податкові системи за-
рубіжних держав: навч. посіб. / В.Л. Андрущен-
ко, З.С. Варналій, І.А. Прокопенко, Т.В. Тучак.
— К.: Кондор, 2012. — 222 с.

3. Іванов Ю.Б. Світовий досвід податково-
го стимулювання розвитку малого бізнесу /
Ю.Б. Іванов // Проблеми економіки. — 2009.
— № 3. — С. 64—68.

4. Податкова політика України: стан, про-
блеми та перспективи: моногр. / [П.В. Мельник,
Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.]; ДПА Укра-
їни, Нац. ун-т ДПС України. — К.: Знання Ук-
раїни, 2008. — 675 c.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2015

65

5. Розвиток податкової системи України:
трансформація спрощеної системи оподатку-
вання / Т.І. Єфименко, С.Л. Лондар, Ю.Б. Іва-
нов [та ін. ]; ДННУ "Акад. фін. управління". —
К., 2011. — 246 с.

6. Валевич Ю. Налогообложение малого
бизнеса: международный опыт и ситуация в Бе-
ларуси / Ю. Валевич // Эковест: Экономичес-
кий вестник. — 2004. — Вып. 4, № 1. — С. 105—
129.

7. Варнавский А.В. Зарубежный опыт нало-
гообложения малых предприятий [Электрон-
ный ресурс] / А.В. Варнавский // Институт под-
держки предпринимательских инициатив. —
Режим доступа: http://newb.in-msk.ru/articles/
5762535160

8. Македонский С.Н. Механизмы налого-
обложения, основанные на упрощенной от-
четности и косвенном определении налого-
вых обязательств [Электронный ресурс] //
Российско-европейский центр экономичес-
кой политики. — Режим доступа: http://
www.recep.ru/files/documents/Taxation_-
Makedonskiy_rus.pdf

9. Досвід країн Центральної Європи у
здійсненні економічних реформ: ідеї та реко-
мендації для України. — К.: МЦПД, 2005. —
43 с.

10. Estonian Tax and Customs Board [Electro-
nic resource]. — Access mode: http://www.em-
ta.ee

11. Ministry of Finance of the Czech Republic
[Electronic resource]. — Access mode: http://
www.mfcr.cz

12. Ministry of Finance of the Republic of
Latvia [Electronic resource]. — Access mode:
http://www.fm.gov.lv

13. Державна фіскальна служба України
[Електронний ресурс]: Офіційний портал. —
Режим доступу: http://sfs.gov.ua

14. Радишевська О.Р. Спрощені системи
оподаткування фізичних осіб-підприємців (за
законодавством Республіки Польща) / О.Р. Ра-
дишевська // Малий і середній бізнес (право,
держава, економіка). — 2011. — № 1—2. — С.
54—61.

References:
1. Kvasovs'kyj, O.R. (2003), "Taxation of small

business in Ukraine: the fiscal and stimulating po-
tential", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy,
Ternopil's'ka akademiia narodnoho hospodarstva,
Ternopil, Ukraine.

2. Andruschenko, V.L. (2012), Podatkovi sys-
temy zarubizhnykh derzhav [Tax systems of
foreign countries], Kondor, Кyiv, Ukraine.

3. Ivanov, Yu.B. (2009), "World experience of
tax incentives for small business development",
Problemy ekonomiky, vol. 3. pp. 64—68.

4. Mel'nyk, P.V. Taranhul, L.L. and Varnalij,
Z.S. (2008), Podatkova polityka Ukrainy: stan,
problemy ta perspektyvy [Tax policy in Ukraine:
condition, problems and prospects], Znannia
Ukrainy, Кyiv, Ukraine.

5. Yefymenko, T.I. Londar, S.L. and Ivanov, Yu.B.
(2011), Rozvytok podatkovoi systemy Ukrainy:
transformatsiia sproschenoi systemy opodatkuvannia
[The development of tax system of Ukraine: the
transformation of simplified tax system], DNNU
"Akad. fin. Upravlinnia", Кyiv, Ukraine.

6. Valevich, Ju. (2004), "Taxation of small
business: the international experience and the
situation in Belarus", Jekovest: Jekonomicheskij
vestnik, vol. 4, no. 1, pp. 105—129.

7. Varnavskij A.V. (2003), "Foreign experience
of taxation of small businesses", Institut
podderzhki predprinimatel'skih iniciativ, available
at: http://newb.in-msk.ru/articles/5762535160
(Accessed 15 September 2015).

8. Makedonskij, S.N. (2005), Mehanizmy nalo-
gooblozhenija, osnovannye na uproshhennoj
otchetnosti i kosvennom opredelenii nalogovyh
objazatel'stv [Taxation mechanisms based on
simplified reporting and indirect determination of
tax liabilities], Rossijsko-evropejskij centr
jekonomicheskoj politiki, available at: http://
www.recep.ru/files/documents/Taxation_Make-
donskiy_rus.pdf (Accessed 15 September 2015).

9. MTsPD (2005), Dosvid krain Tsentral'noi
Yevropy u zdijsnenni ekonomichnykh reform: idei
ta rekomendatsii dlia Ukrainy [The experience of
Central Europe's economic reforms: ideas and
recommendations for Ukraine], MTsPD, Кyiv,
Ukraine.

10. Estonian Tax and Customs Board (2015),
available at: http://www.emta.ee (Accessed 15
September 2015).

11. Ministry of Finance of the Czech Republic
(2015), available at: http://www.mfcr.cz (Accessed
15 September 2015).

12. Ministry of Finance of the Republic of
Latvia (2015), available at: http://www.fm.gov.lv
(Accessed 15 September 2015).

13. State Fiscal Service of Ukraine (2015),
available at: http://sfs.gov.ua (Accessed 15 Sep-
tember 2015).

14. Radyshevs'ka, O.R. (2011), "Simplified
taxation of individual entrepreneurs (under the
laws of the Republic of Poland)", Malyj i serednij
biznes (pravo, derzhava, ekonomika), vol. 1—2, pp.
54—61.
Стаття надійшла до редакції 05.10.2015 р.



66
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасного підприємства при прийнятті

управлінських рішень, спрямованих на його

УДК 338.27:519.246.8:636.32.38

Н. П. Юрчук,
к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІКО"МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ У ГАЛУЗІ

ТВАРИННИЦТВА

N. Yurchuk,
Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics,
Vinnytsia National Agrarian University
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У статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо прогнозування розвитку галузі тваринництва.
Уточнено етапи прогнозування, які базуються на математично0статистичних методах. Відзначено, що більшість

кількісних методів прогнозування грунтується на використанні історичної інформації, представленої у вигляді часо0
вих рядів. Доведено, що жоден з існуючих методів не може дати достатньої точності довгострокового прогнозу.

Для прогнозування обсягу виробництва продукції тваринництва запропоновано економіко0математичну модель
оптимального складу та обороту стада великої рогатої худоби. Для економіко0математичної моделі визначення оп0
тимального складу та обороту стада великої рогатої худоби апробовано розв'язок для конкретного підприємства.
Відзначено, що оптимізація обороту стада можлива за умови зміни у визначених межах кількості вибракуваних чи
реалізованих тварин, тому при вирішенні задачі по кожній статевовіковій групі було визначено оптимальне поголі0
в'я тварин, що підлягають вибраковці, переводу із однієї групи в іншу, і на кінець року. Виконання обчислень здійсне0
но в середовищі електронних таблиць MS Excel.

Одержані результати свідчать, що для прогнозування виходу продукції великої рогатої худоби доцільно викори0
стовувати оптимізаційну економіко0математичну модель обороту та структури стада ВРХ. Зауважено, що здійсне0
ний прогноз може бути основою для оптимізації структури поголів'я великої рогатої худоби, що дозволить збільши0
ти виробництво і реалізацію продукції тваринництва.

In the article the theoretical and practical approaches of forecasting the development of the livestock industry are
discovered.

Specified are stages of prediction, based on mathematical and statistical methods. It is noted that most quantitative
forecasting methods based on the use of the historical information presented in the form of time series. It is proved that
none of the existing methods can provide sufficient long0term forecast accuracy.

It is proposed the mathematical model of optimal composition and turnover herd of cattle to predict sales of live
stock products. For economic and mathematical model for determining the optimal composition and turnover herd of
cattle tested is solution for a particular company. It is noted that the optimization of herd turnover subject is possible
with changes to the defined limits the number of rejected animals or sold, so the task for each age0sex group was determined
the optimal number of animals that are culled, transfer from one group to another and by the end of the year. Performing
calculations is made in the environment of spreadsheets MS Excel.

The results show that for forecasting yields cattle should be used optimization mathematical model of traffic patterns
and herd cattle. It is noted that the forecast can be made on the basis for optimizing the structure of cattle that will
increase the production and sale of animal products.

Ключові слова: прогнозування, економетричне моделювання, економіко5математична мо5
дель, оптимізація, тваринництво, стадо великої рогатої худоби.

Key words: forecasting, econometric modeling, economic and mathematical model, optimization,
animal husbandry, herd cattle.

розвиток, важливу роль відіграють методи про-
гнозування. Кожне підприємство використовує
ті методи прогнозування, що є найбільш ефек-
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тивними для його діяльності, в тій чи іншій си-
туації. Використання моделей та методів про-
гнозування повинно забезпечити продуктивне
використання наявного економічного потен-
ціалу підприємства, сприяти реалізації наявних
можливостей, мінімізувати існуючі та потен-
ційні ризики.

Прогнозування є науковим виявленням імо-
вірних шляхів, а також результатів розвитку со-
ціально-економічних явищ та процесів на
підставі аналізу тенденцій розвитку. Прогнозу-
вання поширюється на явища та процеси, управ-
ління якими є неможливим, або можливе за пев-
них обставин та у вузькому діапазоні.

У тваринництві найчастіше використовують
методи середньострокового прогнозування, ос-
новою яких є використання причинно-наслідко-
вих зв'язків та математичного моделювання.
Однак, вивчення факторів, що впливають на
продуктивність тварин, які необхідні для серед-
ньострокового прогнозування, потребує висо-
кої кваліфікації, є досить трудомістким та не
виключає можливості, що якийсь суттєвий фак-
тор буде не врахований.

Ми пропонуємо використовувати для про-
гнозування виходу продукції тваринництва оп-
тимізаційну економіко-математичну модель, що
визначає оптимальні склад та структуру стада
великої рогатої худоби, завдяки якій підприє-
мство отримає найбільшу валову продукцію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль і місце прогнозування в системі госпо-
дарських відносин досліджували ряд вітчизня-
них і зарубіжних вчених, зокрема, Дж. Бокс,
В.В. Вітлінський, Ю.О. Городниченко, B.I. Кан-
торович, М.Д. Кондратьєв, А.В.  Скрипник,
С.Г. Струмілін, О.І. Черняк, Л.А. Швайка та ін.

Однак подальшого дослідження потребує
прогнозування розвитку галузі тваринництва з
використанням методів економіко-математич-
ного моделювання та інформаційних техно-
логій.

МЕТА СТАТТІ
Метоюроботи є побудова та дослідження

оптимізаційної економіко-математичної моделі
визначення структури та обороту стада вели-
кої рогатої худоби з метою використання її для
прогнозування виходу продукції тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Прогноз визначає можливе майбутнє зна-
чення певного показника, що характеризує соці-
ально-економічне явище або процес, який по-
в'язується з умовами, що мають найбільшу
імовірність. Майбутнє залежить від багатьох
випадкових факторів, складне поєднання яких

практично неможливо відслідковувати. А отже,
всі прогнози носять імовірнісний характер.

Завданнями прогнозування є:
— виявлення імовірних шляхів та резуль-

татів найближчого або більш віддаленого роз-
витку соціально-економічних явищ на базі
реальних процесів дійсності;

— розробка оптимальних тенденцій розвит-
ку із врахуванням складеного прогнозу та оці-
нка прийнятого рішення з позицій його наслід-
ків у періоді, що прогнозується.

Процес прогнозування, що базується на ма-
тематично-статистичних методах, включає на-
ступні етапи [1; 2; 4; 10]:

На першому етапі здійснюється узагальнен-
ня даних, що одержані за тривалий період та бу-
дується математично-статистична модель.

На другому етапі на базі статистичних за-
кономірностей і за допомогою побудованої ма-
тематично-статистичної моделі визначається
значення ознаки, яка прогнозується, обираєть-
ся оптимальна тенденція розвитку та оцінюєть-
ся рішення з позицій його наслідків у прогно-
зованому періоді.

Більшість кількісних методів прогнозуван-
ня базується на використанні історичної інфор-
мації, представленої у вигляді часових рядів,
тобто рядів динаміки, які впорядковуються за
часовою ознакою.

Головна ідея аналізу рядів динаміки поля-
гає у побудові тренду на основі попередніх да-
них і наступній екстраполяції цієї лінії у май-
бутнє. При цьому використовуються складні
математичні процедури для отримання точно-
го значення трендової лінії, визначення будь-
яких сезонних або циклічних коливань. Для
здійснення розрахунків, пов'язаних з аналізом
часових рядів, звичайно використовуються
спеціальні комп'ютерні програми. Перевага
цього методу полягає у тому, що він базується
на цифрових даних, а не на думці експерта.
Аналіз часових рядів доцільно використовува-
ти тоді, коли в наявності є достатній обсяг
"історичної" інформації, а зовнішнє середови-
ще досить стабільне. Недоліком можна вважа-
ти те, що головне припущення, яке приймаєть-
ся при застосуванні аналізу рядів динаміки,
може бути помилковим — майбутнє, насправді,
може бути несхожим на минуле.

До кількісних методів прогнозування нале-
жать такі підгрупи методів, як екстраполяція та
моделювання.  Методи екстраполяції — це
прийоми найменших квадратів, рухомих се-
редніх, експоненційного згладжування. До ме-
тодів моделювання належать прийоми струк-
турного, сітьового та матричного моделюван-
ня [10; 11].

Аналіз доводить, що жоден з існуючих ме-
тодів не може дати достатньої точності прогно-
зу на 20—25 років. Метод екстраполяції не дає
точних результатів на тривалий термін, тому що
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він базується на даних минулого та теперішнь-
ого часу, і похибка поступово збільшується в
міру віддаленості прогнозу. Тому екстраполя-
ція дає позитивні результати максимум на 5—7
років [4; 8; 10].

Для стратегічного аналізу корисними є та-
кож методи прогнозування за допомогою рег-
ресійного аналізу [9; 12].

Регресійний аналіз можна розглядати як ма-
тематичний метод прогнозування. Результатом
регресійного аналізу є рівняння або функція
регресії з однією або декількома незалежними
змінними, що використовується для визначен-
ня залежної змінної. Майбутні значення залеж-
ної змінної прогнозуються шляхом підстанов-
ки у рівняння певних значень незалежних
змінних. Регресійний аналіз є відносно дорогим,
але комплексним і надійним прийомом.

Найскладнішими серед методів кількісного
прогнозування є комплексні методи економет-
ричного моделювання. Переважно, економет-
ричні моделі "прив'язуються" до математичної
моделі цілої економіки. Складні економетричні
моделі базуються на численних рівняннях рег-
ресії, які кількісно описують взаємозв'язки між
різними секторами економіки. Насправді, дуже
обмежена кількість підприємств може застосо-
вувати власні економетричні моделі. Підприє-
мства зазвичай користуються сервісними по-
слугами консультаційних центрів або фірм, що
спеціалізуються в галузі економетричного мо-
делювання. Даний метод є найточнішим і дуже
дорогим, тому використовується лише велики-
ми підприємствами [9; 12].

На жаль, навіть складні економетричні мо-
делі не можуть забезпечити стовідсоткову
точність прогнозів. Кількісні прогнози — це не
передбачення, які обов'язково мають справди-
тися, а лише припущення. Різниця між цими по-
няттями величезна. Коли "історичні" тенденції
екстраполюються у майбутнє, може статися
"розрив" між минулим і майбутнім — тоді про-
гнози будуть неточними. Це застереження по-
трібно враховувати навіть тоді, коли прогноз
викликає повну довіру, оскільки грунтується на
достовірних джерелах і підготовлений компе-
тентними фахівцями. Справа у тому, що різні
тенденції можуть мати взаємний вплив, або іна-
кше кажучи, можуть існувати тенденції, "при-
ховані" в інших тенденціях. Отже, прогнози по-
винні завжди ретельно перевірятися.

Тваринництво як одна з провідних галузей
сільського господарства України, зазнає сер-
йозного виклику у нових економічних умовах
Протягом останніх двох десятиліть галузь тва-
ринництва перебуває у кризовому стані, що за-
свідчує постійне скорочення поголів'я худоби і
птиці та зменшення обсягів виробництва про-
дукції [7].

До складу валової продукції тваринництва
в натуральному виразі входить продукція виро-

щування худоби і птиці в живій вазі, виробниц-
тво м'яса в забійній вазі, виробництво молока,
шкіряної сировини і т.п. Розрахунок вирощу-
вання худоби та птиці включає вагу всього про-
дуктивної худоби і птиці для реалізації та
приріст живої ваги стада продуктивної худоби,
тобто різниця між живою вагою стада на поча-
ток і на кінець року за мінусом живої ваги куп-
леної худоби на момент покупки. Розміри ви-
робництва м'яса в забійній вазі обчислюються
за кількістю наміченого до забою голів худоби
та птиці за їх видами. У забійний контингент
включається все поголів'я, що підлягає прода-
жу на ринку і забою в господарстві для влас-
них потреб. Перерахунок живої ваги в забійну
проводиться за коефіцієнтами, встановленими
на основі звітних даних м'ясопереробних під-
приємств, також перевірених органами держав-
ної статистики [3; 6; 11].

Для прогнозування обсягу виробництва
продукції тваринництва пропонуємо економі-
ко-математичну модель оптимального складу та
обороту стада великої рогатої худоби. Матері-
али статті грунтуються на бухгалтерський та
статистичній звітності Приватного акціонерно-
го товариства "Продовольча компанія "По-
дiлля", що знаходиться у Вінницькій області
Крижопільському районі, одержаної з відкри-
тих джерел [5].

При складенні річного обороту стада прий-
нято такий поділ ВРХ на статевовікові групи:
бики плідники, корови, нетелі, телички більше
року, бички більше року, телички до року, бич-
ки до року, телички цього року народження
(приплід),  бички цього року народження
(приплід), робочі воли і тварини на відгодівлі.

Оптимізація обороту стада можлива за умо-
ви зміни у визначених межах кількості вибра-
куваних чи реалізованих тварин.

При складанні обороту стада ставиться за-
дача визначення на кінець планового періоду
поголів'я ВРХ по кожній статевовіковій групі.
Критерій оптимальності — максимум вироб-
ництва яловичини чи молока.

При вирішенні задачі по кожній статевові-
ковій групі має бути визначено оптимальне по-
голів'я тварин, що підлягають вибраковці, пе-
реводу із однієї групи в іншу і на кінець року.

В основі економіко-математичної моделі —
баланс руху кожної статевовікової групи про-
тягом року. Виходячи з наявності тварин у
кожній групі, очікуваного приплоду і прибуття
тварин із інших груп, розраховують поголів'я
тварин на кінець року за умови вибуття (падіж,
вибраковка, перевід в інші групи) деякого по-
голів'я.

Для запису економіко-математичної моделі
введемо такі позначення:

j.  i — індекси статевовікової групи для

змінних і обмежень; z '
j , z j  — змінні, що позна-
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чають поголів'я скота j-ї статевовікової групи,
що відповідно надійшли з молодшої групи і пе-
реведені в старшу; x j .y j — змінні, що познача-
ють поголів'я тварин j-ї статевовікової групи,
що відповідно підлягають вибраковці і на кінець
року; b i — поголів'я i-ої статевовікової групи на
початок року; d i  — передбачуваний падіж тва-
рин i-ї статевовікової групи протягом року;
k )( j

i k
)( j

i  — нижня і верхня межі вибраковки тва-
рин j-ї статевовікової групи; Q i — загальне по-

голів'я  тварин на кінець року; g )( j
i . g )( j

i  —
мінімальне і максимальне поголів'я тварин j-ї
статевовікової групи в стаді на кінець року;

w
ij
.w ij  — коефіцієнти, що означають співвідно-

шення статевовікових груп тварин у стаді; p —
жива вага однієї тварини j-ї статевовікової гру-
пи; r j  — надій молока на середньорічну корову;
m i  — передбачуваний приплід тварин i-ї групи
(бички чи телички); α ij — логічний коефіцієнт
рівний 0 чи 1.

Множини: N — статевовікові групи, що
підлягають вибраковці; N1  — статевовікові гру-
пи, що підлягають переводу в інші групи; N  —
статевовікові групи на кінець планового періо-
ду; M — обмеження по балансу поголів'я в
кожній статевовіковій групі; M — статевовікові
групи, що підлягають переводу в старші групи;
M1 — обмеження по вибраковці тварин; M 2   —
обмеження по співвідношенню окремих стате-
вовікових груп у стаді економічним і зоотехні-
чним вимогам.

Необхідно знайти значення змінних x j .y .j - z 
'
j , z j,

що забезпечують максимум виробництва ялови-
чини:

)(xf  =  max→∑
∈ Nj

jJ xp  (1),

чи максимум виробництва молока:
 )max(5.05.0)( Njyrbrxf jjjj ∈→+= (2).
За наступних умов:
1) баланс поголів'я в кожній статевовіковій

групі:
 ))(('

1 NjMiyxzdzdb Jijjijjijijij ∈∈=−+−− ααα (3),
чи
 ))(( 21

' NjNjdbxz ijjijjij ∈∈−=+αα ,

для приплоду:

jijjijsi zxdm αα +=− (4).
Падіж розраховується за формулою:

=id
100

ii sb ⋅ , (5),

для приплоду:

100
ii

i
sm

d
⋅

= ,

де Is  — можливий відсоток падежу тварин
і-ї групи;

2) перевід до кінця року тварин молодшої
групи в старшу:

jijii zdb α=− _ ))()(( 11 NjNjMixJij ∈∈∈α (6),
3) вибраковка поголів'я тварин по групах в

межах заданої кількості:

))(( 2

)()( NjMikxk
j

ijij
j

i ∈∈≤≤α (7),
де

=)( j
ik

100
.

100
)( iij

i
ii lb

k
lb ⋅

=
⋅

(8),

il , il — допустимий відсоток вибраковки тва-
рин і-ої групи;

4) відповідність вихідного поголів'я тварин і
співвідношення між різними групами, що відпо-
відають економічним і зоотехнічним вимогам:

)( 31 MiQy
Nj

iij ∈≥∑
∈

α (9),

 )).(( 32
)()( MiNjqyq j

iiij
j

i
∈∈≤≤α (10),

≤− jijiij ywyw 0 ( )(( 3).2 MiNj ∈∈ (11).
Можливі й інші обмеження, що дозволяють

отримувати в процесі вирішення задачі додат-
кову інформацію.

5) невід'ємність змінних:
0≥jx ; 0' ≥jz ; 0≥jz ; 0≥jy ; 0)( ≥i

jx .
Для побудови числової моделі і вирішення

задачі необхідна така інформація: поголів'я
різних статевовікових груп на початок року;
план виходу поголів'я на кінець року; вихід при-
плоду від 100 корів і нетелів; вірогідний відсо-
ток падежу тварин по кожній статевовіковій
групі; граничний відсоток (верхня і нижня гра-
ниці) вибраковки скота по кожній статевові-
ковій групі; співвідношення окремих статево-
вікових груп у стаді; жива маса однієї тварини
по кожній статевовіковій групі.

Таблиця 1. Розрахункова вхідна інформація для побудови моделі

Статево-вікова група 
Жива 
вага, 
кг. 

К-ть 
Падіж вибракування 

% Гол. 
min max 

% гол. % гол. 
1. Корови 500 450 0 0 15 68 25 113 
2. Ялові 440 160 0 0 3 5 5 8 
3. Телички більше року 350 178 0 0 15 27 30 54 
4. Теличкі до року 220 190 0,5 1 20 38 25 48 
5. Бички більше року 320 195 0,5 1 90 176 95 185 
6. Бички до року 210 210 0,2 1 0 0 5 11 
7. Тварини на відгодівлі 450 162 0 0 100 162 0 0 
8. Приплід теличок 70 442 2,5 11 0 0 5 22 
9. Приплід бичків 90 451 2 9 0 0 5 23 
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Вхідну інформацію згрупуємо у наступну
таблицю 1.

У поточному році планується вихід телят
н а 10 0  к орів  т а  я л ови х — 9 5  гол і в ,  п р и
співвідношенні бичків — 48 голів, теличок —
47 голів.

На кінець року планується мати такі спів-
відношення статевовікових груп: ялових по від-
ношенню до корів повинно бути 15—26 %, на
кожну ялову необхідно мати 1,3 теличок біль-
ших року та 1,5 теличок до року. За поточний
рік приріст поголів'я повинен скласти не мен-
ше 8 %.

Запишемо модель в числовому вигляді.
Цільова функція — максимум виробництва

яловичини:
f(x)=500*x

1
+440*x

2
+350*x

3
+220*x

4
+

+ 320*x
5
+210*x

6
+70*x

7
+90*x

8
+450*x

9
.

Система обмежень:
1. Баланс поголів'я в кожній статевовіковій

групі:
1.1. Корови: y

1
- z

1
+x

1
=450-0,

де z
1
 — кількість тварин, що переведені в

групу 1 (корови), z
2
 — кількість тварин, що пе-

реведені з групи корови в 2-групу (ялові).
1.2. Ялові: y

2
-z

2
+z

1
+x

2
=160-0.

1.3. Телички більше року: y3-z3+z2+x3=178-0.
1.4. Телички до року: y

4
-z

4
+z

3
+x

4
=190-1.

1.5. Бички більше року: y
5
-z

5
+z

9
+x

5
=195-1.

1.6. Бички до року: y
6
-z

6
+z

5
+x

6
=210-1.

1.7. Приплід теличок: 0+z
4
+x

7
=442-11.

1.8. Приплід бичків: 0+ z
6
+x

8
=451-9.

2. Перевід до кінця року тварин молодшої
групи в старшу:

2.1. Ялові: z
1
+x

2
=160.

2.2. Телички більше року: z
2
+x

3
=178.

2.3. Телички до року: z
3
+x

4
=189.

2.4. Бички більше року: z
7
+x

5
=194.

2.5. Бички до року: z
5
+x

6
=209.

3. Вибраковка поголів'я тварин по групах в
межах заданої кількості:

3.1. Корови: 68≤x1≤113.
3.2. Ялові: 5≤x2≤8.
3.3. Телички більше року: 27≤x3≤54.
3.4. Телички до року: 38≤x4≤48.
3.5. Бички більше року: 176≤x5≤185.
3.6. Бички до року: x6≤11.
3.7. Приплід теличок:  x7≤22.

3.8. Приплід бичків: x8≤23.
3.9. Тварини на відгодівлі: x9=162.
4. Відповідність вихідного поголів'я тварин

і співвідношення між різними групами, що
відповідають економічним і зоотехнічним вимо-
гам:

4.1. За приростом поголів'я за поточний рік:
y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7≥1669.

4.2. По співвідношенню ялових та корів:
0.15*y2≤y1≤0.26*y2.

4.3. По співвідношенню ялових та теличок
більше року: y3≥1,3*y2.

4.4. По співвідношенню ялових та теличок
до року:y3≥1,5*y2.

5. Невід'ємність змінних: Xi≥0, Yi>0, zi>0.
Розв'язок задачі будемо шукати в електрон-

них таблицях MS Еxcel, надбудова "Поиск ре-
шений".

На робочому листі електронної таблиці за-
писуємо змінні задачі та систему обмежень. У
вигляді таблиці записуємо обмеження та в ок-
ремій комірці визначаємо обсяг обмеження.
Далі викликаємо надбудову "Поиск решений".
В ній вказуємо діапазони вхідних даних. В па-
раметрах показуємо, що задача є лінійною, а
змінні мають приймати лише невід'ємні значен-
ня. Визначаємось з кількістю ітерацій та точні-
стю розрахунків.

Отримано такі значення змінних (табл. 2).
Отже, прогноз виробництво яловичини ста-

новить 227270 кг на рік.
У розрахунках значення цільової функції

показано в натуральному виразі, і це цілком
виправдано, оскільки ціни на продукцію тва-
ринництва часто змінюються.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, головним завданням прогно-
зування і планування розвитку тваринницької
галузі є максимізація обсягу кінцевої продукції
і наближення обсягу і структури виробництва
продукції до обсягів і структурі потреби у ній.

Побудована модель за даними Приватного
акціонерного товариства "Продовольча компа-
нія "Подiлля" показала, що оптимальним є на-
ступний склад стада великої рогатої худоби ко-
рови — 489 гол., нетелі — 124 гол., телички

Вибраковка 
тварин 

Переведення 
тварин 

Поголів’я на 
кінець року 

X1=113 Z1=152 Y1=489
X2=8 Z2=124 Y2=124
X3=54 Z3=142 Y3=142
X4=48 Z4=409 Y4=409
X5=185 Z5=198 Y5=207
X6=11 Z6=428 Y6=428
X7=22 Z7=9
X8=23 
X9=162

Таблиця 2. Оптимальний розв'язок задачі
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старші року — 142 гол., телички до року — 409
гол., бички старші року — 207 гол., бички до
року — 428 гол. Такий склад стада ВРХ дасть
найбільший вихід м'яса, а саме: 227270 кг на рік.

Одержані результати свідчать, що для про-
гнозування виходу продукції великої рогатої
худоби доцільно використовувати оптимізацій-
ну економіко-математичну модель обороту та
структури стада ВРХ. Здійснений прогноз може
бути основою для оптимізації структури пого-
лів'я великої рогатої худоби, що дозволить
збільшити виробництво і реалізацію продукції
тваринництва. Дані проведених досліджень мо-
жуть бути використані як у практичній діяль-
ності підприємств, так і при так і при прийнятті
науково обгрунтованих управлінських рішень.

Не зважаючи на проведене дослідження, ще
багато питань залишаються відкритими і потре-
бують подальшого вивчення теоретичним та
практичним методами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Першочерговим завданням сучасної еконо-

мічної політики України є виявлення ефектив-
них методів та способів подолання затяжної
кризи, що негативно відзначилось на господа-
рюючих суб'єктах, у тому числі аграрних
підприємствах, створивши негативні умови для
їх функціонування й розвитку. Значні обмежен-
ня бюджетної фінансової підтримки й негатив-
на динаміка у середовищі комерційних банків
значно звузила можливі джерела фінансування
аграрних підприємств, які й у більш сприятливі
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PROSPECTS FOR FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Визначено перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств. Проведено кореляційно0рег0
ресійний аналіз залежності фінансового результату від операційної діяльності та альтернативних джерел фінансо0
вих ресурсів. Розраховано дані рівняння регресії залежності фінансового результату від операційної діяльності та
джерел фінансування аналізованого підприємства й побудовано кореляційну матрицю процесу його фінансування.
Визначено альтернативні сценарії розвитку фінансування на основі кореляційно0регресійної моделі прогнозу фінан0
сування діяльності аграрних підприємств. Здійснено прогноз структури джерел фінансування діяльності підприєм0
ства за різними сценаріями, використовуючи рівняння регресії. Визначено найвищі та найнижчі перспективи розвит0
ку фінансування за пропонованими сценаріями. Розроблено механізм вибору дієвого сценарію розвитку фінансу0
вання діяльності аграрних підприємств, що забезпечує досягнення найвищого ефекту при доступній структурі дже0
рел фінансування, та надано практичні рекомендації його реалізації.

The identified prospects of development funding of agricultural enterprises. Correlation0regression analysis
depending on the financial results from operations and alternative sources of financing. The calculated data regression
equation of financial results from operations and financing businesses and analyzed the correlation matrix based financing
process. Defined alternative scenarios of funding on the basis of correlation0regression model prediction financing of
agricultural enterprises. Weather patterns committed sources of financing of the enterprise for different scenarios using
a regression equation. Designated highest and lowest development prospects for the proposed financing scenarios. The
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structure of funding sources available, and provided practical recommendations for its implementation.
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часи економічного зростання країни мали труд-
нощі у даному аспекті. Визначення перспектив
розвитку фінансування діяльності аграрних
підприємств дозволить сформувати найбільш
перспективні його вектори, які забезпечать
ефективність господарювання діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду питань фінансування діяльності
господарюючих суб'єкті сільського господар-
ства присвячені наукові здобутки таких вітчиз-
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няних вчених, як Дем'яненко М., Вовк В., Гмиря
В., Гудзь О. [1], Лупенко Ю. [2], Пасхавер Б.,
Стецюк П., Танклевська Н. [4], Худолій Л. [5],
Чупіс А., Шпикуляк О. [6] та інших. Разом з тим,
визначення перспектив розвитку фінансуван-
ня діяльності аграрних підприємств потребує
дослідження в умовах сьогодення.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є визначення перспектив роз-

витку фінансування діяльності аграрних
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою умовою формування ефективної

економічної системи країни є визначення пер-
спектив розвитку фінансування діяльності аг-
рарних підприємств, визначення яких варто
здійснити, орієнтуючись на прогноз його ста-
ну. На сьогодні врахування особливостей
фінансової політики значно впливає на стан
надходження та використання джерел фінан-
сування підприємств аграрного сектора. Про-
гнозування фінансової діяльності дозволяє
визначити раціональний його обсяг, структу-
ру можливих джерел фінансових ресурсів,
здійснити попередній аналіз виробництва та
реалізації, а також визначити найбільш ефек-
тивні умови функціонування аграрного під-
приємства. Зауважимо, що одним із головних
аспектів ефективного прогнозу є його мож-
ливість протидіяти загрозам, що передбачає
використання надійних страхових ресурсів.
Важливим інструментом управління ризика-
ми фінансування діяльності аграрних підпри-
ємств є агрострахування, яке виступає не-
від'ємною складовою фінансового плануван-

ня діяльності й забезпечення стабільності гос-
подарства більшості виробників світу.

Фінансування діяльності передбачає залу-
чення фінансових ресурсів у певному обсязі та
використовуючи відповідні джерела їх форму-
вання. Першоосновою високої ефективності
фінансування виступає його прогноз, який по-
винен враховувати попередню динаміку дослі-
джуваного явища. Прогнозування процесу
фінансування проведемо за допомогою коре-
ляційно-регресійного аналізу на прикладі ТОВ
"Агрофірма ім. Шевченко" Генічеського райо-
ну Херсонської області відносно показника
фінансового результату від операційної діяль-
ності (Y), використовуючи такі джерела фінан-
сування як нерозподілений прибуток (Х1), кре-
дитування (Х2), альтернативні джерела (Х3),
бюджетні кошти (Х4), інвестиції (Х5). Викори-
стовуючи програмний продукт MS Office Excel
— 2010 розрахуємо рівняння регресії, що доз-
волить виявити залежність між зазначеними
величинами (формула 1):

Y= -3640,36+3,03*Х1-2,67*Х2-10,63*Х3+
+ 8,13*Х4+11,75*Х5 (1).
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Y -3640,36 6819,53 -0,53 0,63 -25343,14 18062,43 -25343,14 18062,43 

X 1 3,03 1,22 2,47 0,09 -0,87 6,92 -0,87 6,92 

X 2 -2,67 2,10 -1,27 0,29 -9,36 4,02 -9,36 4,02 

X 3 -10,63 3,29 -3,23 0,05 -21,09 -0,17 -21,09 -0,17 

X 4 8,14 2,46 3,30 0,05 0,29 15,98 0,29 15,98 

X 5 11,75 1,97 5,98 0,01 5,49 18,00 5,49 18,00 

Таблиця 1. Дані рівняння регресії залежності фінансового результату від операційної
діяльності та джерел фінансування ТОВ "Агрофірма ім. Шевченко"

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистичної звітності підприємства.

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Y 1      

Х1 -0,1112 1     

Х2 0,069142 -0,69618 1    

Х3 -0,62831 0,343476 -0,38139 1   

Х4 0,476859 -0,28216 0,393051 -0,74759 1  

Х5 0,310632 -0,33351 0,112192 0,263259 -0,4706 1 

Таблиця 2. Кореляційна матриця процесу
фінансування ТОВ "Агрофірма ім. Шевченко"

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистич-
ної звітності підприємства.
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Отриманні показники регре-
сійної статистики (табл. 1) харак-
теризують існуючу залежність, що
свідчить про можливість застосу-
вання зазначеної моделі для про-
гнозування фінансування діяль-
ності аграрних підприємств. Зок-
рема отримані розрахункові ре-
зультати коефіцієнта множинної
кореляції R, який становить 0,9778,
свідчать про якість отриманої мо-
делі та її високу кореляцію. Ко-
ефіцієнт детермінації R2 знахо-
диться на рівні 0,9559 та характе-
ризує відповідність вихідних даних
(фінансового результату від опе-
раційної діяльності та асортимен-
ту джерел фінансування) та регре-

Рік Y 
(фактичний) 

Джерела фінансування, тис. грн. Y´ 

(розрахований за 

рівнянням регресії) (Х1) (Х2) (Х3) (Х4) (Х5) Всього 

2005 16320 2585,2 1236,4 168,6 674,4 955,4 5620 15802,34 
2006 16019 2741,2 1246 436,1 623 1183,7 6230 15669,23 
2007 14980 2964 780 52 1040 364 5200 15436,26 
2008 17920 3819 1005 201 1273 402 6700 18182,42 
2009 23540 2655 767 177 1003 1298 5900 23877,72 
2010 20019 3738 623 311,5 623 934,5 6230 18749,67 
2011 21227 3962,7 629 125,8 566,1 1006,4 6290 21769,62 
2012 14224 4020 240 600 420 720 6000 13388,72 
2013 10974 3640,3 617 678,7 185,1 1048,9 6170 12347,02 

Таблиця 3. Розрахунок фінансового результату
від операційної діяльності ТОВ "Агрофірма ім. Шевченко" відповідно до рівняння регресії,

тис. грн.

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистичної звітності підприємства.

Рік 
Джерела фінансування, тис. грн 

Y´

(розрахований 

за рівнянням 

регресії) (Х1) (Х2) (Х3) (Х4) (Х5) Всього 

2014 4178,4 278,7 538,2 365,0 945,9 6306,1 16627,9 

2015 4344,6 175,8 584,7 295,6 959,2 6359,8 16504,1 

2016 4510,8 72,8 631,2 226,2 972,6 6413,4 16380,3 

2017 4646,8 0,0 677,7 156,8 985,9 6467,1 16084,1 

2018 4843,2 0,0 724,2 87,4 999,2 6654,0 15776,6 

2019 5009,5 0,0 770,7 18,0 1012,6 6810,7 15377,5 

2020 5175,7 0,0 817,2 0,0 974,5 6967,3 14792,7 

Всього 32709,0 527,3 4743,6 1148,7 6849,9 45978,4 111543,2 
В 
середньому 4672,7 75,3 677,7 164,1 978,6 6568,3 15934,7 

Таблиця 4. Прогноз фінансування діяльності ТОВ
"Агрофірма ім. Шевченко" за кореляційноKрегресійною

моделлю на період 2014—2020 роки, тис. грн.

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистичної звітності
підприємства.
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Рис. 1. Графік прогнозів процесу фінансування залежно від джерел відповідно до рівняння
регресії

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистичної звітності підприємства.
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сійної моделі, оскільки його
значення максимально набли-
жається до одиниці.

Дисперсійний аналіз рег-
ресійної залежності фінансо-
вого результату від операцій-
ної діяльності та джерел фі-
нансування ТОВ "Агрофірма
ім. Шевченко" засвідчив дос-
татню закономірність заявле-
них перемінних, зокрема зна-
чимість F становить 0,0302, а
дисперсія та t-статистика,
яким притаманне високе зна-
чення, віддзеркалюють варіа-
цію залежної та незалежної
змінної, що характеризує зна-
чущість рівняння регресії. Ви-
користовуючи отримані дані
побудуємо кореляційну мат-
рицю процесу фінансування
аналізованого підприємства,
яка визначає взаємний вплив
змінних на фінансовий ре-
зультат від операційної діяль-
ності (табл. 2).

У результаті отриманих
даних, використовуючи рів-
няння регресії, визначимо
відповідність фінансового ре-
зультату від операційної ді-
яльності фактичним даним та
розрахованим у відповідності
до моделі (табл. 3, рис. 1).
Звернемо увагу, що фактичні
та розрахункові дані мають
максимальне наближення один
до одного і характеризують
високу якість та вірогідність
розрахованої моделі кореля-
ційно-регресійної залежнос-
ті.

Використовуючи отри-
манні данні, побудуємо про-
гноз процесу фінансування
діяльності ТОВ "Агрофірма ім.
Шевченко", що грунтується
на існуючій тенденції залучен-
ня джерел фінансування та
рівняння регресії на період
2014—2020 роки (табл. 4).

Прогноз характеризує
існуючу тенденцію, виявлену
за допомогою інструментів
кореляційно-регресійного
аналізу. Вважаємо доцільним,

Таблиця 5. Прогноз структури
джерел фінансування діяльності ТОВ "Агрофірма

ім. Шевченко" за різними сценаріями, використовуючи
рівняння регресії

Джерело: розраховано автором за даними фінансово-статистичної звітності підприє-
мства.

Рік 
Джерела фінансування, тис. грн. Y´

(розрахований за 

рівнянням 

регресії) (Х1) (Х2) (Х3) (Х4) (Х5) Всього 

Сценарій №1 

2014 4178,4 278,7 538,2 365,0 945,9 6306,1 16627,9 

2015 4344,6 175,8 584,7 295,6 959,2 6359,8 16504,1 

2016 4510,8 72,8 631,2 226,2 972,6 6413,4 16380,3 

2017 4646,8 0,0 677,7 156,8 985,9 6467,1 16084,1 

2018 4843,2 0,0 724,2 87,4 999,2 6654,0 15776,6 

2019 5009,5 0,0 770,7 18,0 1012,6 6810,7 15377,5 

2020 5175,7 0,0 817,2 0,0 974,5 6967,3 14792,7 

Всього 32709,0 527,3 4743,6 1148,7 6849,9 45978,4 111543,2 

В середньому 4672,7 75,3 677,7 164,1 978,6 6568,3 15934,7 

Сценарій №2 

2014 3972,9 630,6 756,7 441,4 504,5 6306,1 8178,5 

2015 4133,9 508,8 572,4 572,4 572,4 6359,8 12814,5 

2016 4489,4 448,9 513,1 448,9 513,1 6413,4 12980,3 

2017 4850,3 388,0 452,7 388,0 388,0 6467,1 12913,1 

2018 5323,2 332,7 332,7 0,0 665,4 6654,0 15869,2 

2019 6129,6 0,0 340,5 0,0 340,5 6810,7 15300,6 

2020 6967,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6967,3 17456,6 

Всього 35866,6 2309,1 2968,1 1850,8 2983,9 45978,4 95512,8 

В середньому 5123,8 329,9 424,0 264,4 426,3 6568,3 13644,7 

Сценарій №3 

2014 4477,3 630,6 189,2 630,6 378,4 6306,1 15797,0 
2015 4388,2 636,0 572,4 190,8 572,4 6359,8 10139,6 
2016 4232,9 769,6 448,9 577,2 384,8 6413,4 11565,1 
2017 4074,3 323,4 776,1 323,4 970,1 6467,1 13610,1 
2018 3792,8 399,2 865,0 465,8 1131,2 6654,0 14660,8 
2019 4018,3 136,2 1157,8 204,3 1294,0 6810,7 12719,7 
2020 3832,0 0,0 1393,5 0,0 1741,8 6967,3 13612,7 
Всього 28815,8 2895 5402,9 2392,1 6472,7 45978,4 92105,1 

В середньому 4116,5 413,6 771,8 341,7 924,7 6568,3 
13157,9 

Сценарій №4 

2014 3783,7 945,9 567,6 378,4 630,6 6306,1 9742,4 

2015 3943,1 1208,4 445,2 318,0 445,2 6359,8 8154,7 

2016 3848,1 1282,7 384,8 448,9 448,9 6413,4 9420,0 

2017 3880,3 1487,4 452,7 258,7 388,0 6467,1 5984,7 

2018 3992,4 1663,5 399,2 266,2 332,7 6654,0 5832,8 

2019 4290,7 2043,2 204,3 136,2 136,2 6810,7 4427,6 

2020 4528,8 2438,6 0,0 0,0 0,0 6967,3 3554,9 

Всього 28266,9 11069,7 2453,8 1806,4 2381,7 45978,4 47117,1 

В середньому 4038,1 1581,4 350,5 258,1 340,2 6568,3 6731,0 
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розрахувати за даними виявленого рівняння
регресії, найбільш оптимальної структури дже-
рел фінансування, яку вбачаємо у реалізації од-
ного із таких сценаріїв:

1) дотримання існуючих у ТОВ "Агрофірма
ім. Шевченко" тенденцій процесу фінансуван-
ня діяльності (S1);

2) поступова відмова від залучених джерел
фінансування на користь використання у 2020
р. лише власних ресурсів (S2);

3) поступовий перерозподіл структури дже-
рел фінансування на нерозподілений прибуток,
альтернативні джерела та інвестиції (у відпов-
ідному співвідношенні до 2020 р. 55%/20%/25%)
(S3);

4) концентрація на використанні власних та
кредитних ресурсів у досягненні спів-
відношення відповідно 65% та 35% (S4).

Розрахунок дозволив виявити прогнозовані
значення фінансового результату від опера-
ційної діяльності, які віддзеркалюють процес
фінансування діяльності аграрних підприємств
на прикладі ТОВ "Агрофірма ім. Шевченко" за-
лежно від структури джерел фінансування
(рис. 1). Аналіз виявив, що найвищі перспекти-
ви розвитку фінансування спостерігається за
сценарієм S2, а найнижчі за сценарієм S4.

Крім того, варто відмітити, що кожен із сце-
наріїв віддзеркалює найвищі та найнижчі за ефек-
тивністю комбінації (табл. 5).

Аграрні підприємства при прогнозуванні
подальшого розвитку фінансування діяльності
повинні орієнтуватись на використання альтер-
нативних сценаріїв, враховуючи множинність
факторів, серед яких рівень доступності,
вартість можливих джерел та стан ефектив-
ності використання наявних фінансових ре-
сурсів, життєвого циклу підприємства та його
розвитку, загальну фінансову стратегію
підприємства та інші екзогенні та ендогенні
фактори. Вибір найбільш доцільного варіанту
фінансування діяльності аграрного підприєм-
ства повинен грунтуватися на використанні
розробленого нами механізму вибору дієвого
сценарію розвитку фінансування аграрного
підприємства, в основу якого покладено 5-ти
факторний кореляційно-регресійний аналіз
фінансування діяльності певного аграрного
підприємства (рис. 2).

Зазначимо, що завдяки аграрній й грошово-
кредитній політиці формується фінансове сере-
довище, яке є певним середовищем, в якому фор-
мується процес фінансової діяльності аграрних
підприємств. Механізм вибору дієвого сценарію
розвитку фінансування діяльності аграрного
підприємства побудований відповідно до місії та
цілей господарюючого підприємств, орієнтую-
чись на обрану стратегію (виробничу, фінансо-
ву, управлінську), що визначають сценарій
фінансування. Сценарій фінансування грун-

Рис. 2. Механізм вибору дієвого сценарію розвитку фінансування
діяльності аграрних підприємств

Джерело: розроблено автором.
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Сценарій фінансування S1: 
0,663Х1+0,044Х2+0,085Х3+0,058Х4+0,15Х5 

(зростання фінансового результату від 
операційної діяльності на 51,5%) 

Сценарій фінансування S2: 
0,800Х1+0,050Х2+0,050Х3+0Х4+0,10Х5 

або 
1,0Х1+0Х2+0Х3+0Х4+0Х5 

(зростання фінансового результату від 
операційної діяльності на 44,6% або 59,0%) 

Сценарій фінансування S3: 
0,710Х1+0,100Х2+0,030Х3+0,100Х4+0,060Х5  

або 
0,570Х1+0,060Х2+0,130Х3+0,070Х4+0,170Х5 

(зростання фінансового результату від 
операційної діяльності на 43,9% або 33,4%) 

Сценарій фінансування S4: 
0,600Х1+0,150Х2+0,090Х3+0,060Х4+0,100Х5  

або 
0,600Х1+0,200Х2+0,060Х3+0,070Х4+0,070Х5 

(зниження фінансового результату від 
операційної діяльності на 11,2% або 14,2%) 
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– підвищення ефективності 
й обсягів виробництва; 
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– розширення діяльності 
тощо 
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тується на прогнозних показниках, аналіз яких
здійснений за 5-ти факторним кореляційно-рег-
ресійним аналізом, що включає можливі джере-
ла фінансування та необхідний чи базовий
фінансовий результат від операційної діяль-
ності. На вибір одного із чотирьох запропоно-
ваних сценаріїв впливає алгоритм покращення
фінансування діяльності аграрних підприємств,
тип розвитку (інтенсивний або екстенсивний),
контролінг фінансової діяльності, обсяг фінан-
сування, доступність джерел та їх вартість й інші
екзогенні та ендогенні фактори.

Варто обов'язково приймати до уваги, який
саме очікуваний результат є бажаним для пев-
ного аграрного підприємства: підвищення
ефективності й обсягів виробництва; досягнен-
ня конкурентоздатності; забезпечення фінан-
сової стабільності; розширення діяльності, зов-
нішньоекономічні орієнтири, вихід із кризи,
стабілізація фінансового стану підприємства
тощо. Тобто, вибір сценарію фінансування по-
винен виконуватися аграрним підприємством
відповідно до стратегічних завдань, що стане
запорукою не лише якісного процесу фінансу-
вання, а й забезпечить конкурентоздатність,
фінансову стабільність та безпеку й дозволить
сформулювати ефективний розвиток аграрно-
го сектора та економіки країни.

ВИСНОВКИ
Таким чином, перспективи розвитку фінан-

сування діяльності аграрних підприємств поля-
гають у врахуванні розробленого механізму ви-
бору дієвого сценарію розвитку фінансування,
який передбачає врахування особливостей
господарюючих суб'єктів при його практичній
реалізації. Він забезпечує досягнення найвищо-
го ефекту при доступній структурі джерел
фінансування, зважаючи на прогнозні показ-
ники підприємства, його досвід й необхідний
результат фінансування, що забезпечить удос-
коналення процесу фінансування, забезпечен-
ня конкурентоздатності та фінансової стабіль-
ності, фінансову безпеку, ефективний розвиток
аграрного сектора та економіки країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління підприємством здійснюється на

базі інформації. Неможливо прийняти раціо-
нальні рішення, коли інформація надходить не-
своєчасно або вона не повна. Надмірні потоки
інформації також не сприяють ефективному
управлінню. Інформація є ресурсом, викорис-
тання якого передбачає дотримання ряду прин-
ципів: послідовності, доцільності, своєчасності,
суттєвості, достатності і повноти.

Згідно з законом України "Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність України",
облікова політика — це сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання і подання фінан-
сової звітності.

Від облікової політики багато в чому зале-
жить ефективність управління господарською
діяльністю підприємства й стратегія його роз-
витку. Облікова політика визначає ідеологію
економіки підприємства, сприяє посиленню
аналітичних функцій в управлінні підприєм-
ством, дозволяє своєчасно реагувати на зміни,
що відбуваються на виробництві, ефективно
пристосувати виробничу систему до зміни зов-
нішнього середовища.

УДК 631.95.41

Т. О. Крючковська,
к. е. н., старший викладач кафедри "Облік і Аудит",
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kryuchkovska,
PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

OF FORMATION OF A REGISTRATION POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті сформовано основні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств, визначено фак0
тори, що впливають на її вибір і обгрунтування.

In article the basis constituents of registration policy of agricultural enterprises and factors which influence on its
choice and ground are formed.

Ключові слова: облікова політика, форма бухгалтерського обліку, методи оцінки активів
та зобов'язань.

Key words: registration policy, accounting forms, methods of assets and liabilities evaluation.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різноманітних аспектів об-
лікової політики присвячено праці таких вче-
них, як Ф. Бутинець, А. Загородний, В. Лень,
Л. Сук та ін.

Проте у дослідженнях і публікаціях недо-
статньо повно розкриваються складові обліко-
вої політики, і її вплив на поліпшення економі-
чного розвитку підприємств.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз основних аспектів
формування облікової політики сільськогоспо-
дарських підприємств та виявлення шляхів її
вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день, загальні правила
організації та методики бухгалтерського об-
ліку визначаються законодавством та поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку в Україні. Разом з тим, нормативами пе-
редбачені альтернативні організаційні та ме-
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тодичні підходи до ведення бухгалтерського
обліку. Кожне підприємство може приймати
правила, методи та процедури, які надавати-
муть об'єктивну, корисну та своєчасну інфор-
мацію про його діяльність, з метою внутріш-
нього використання та публічного представ-
лення.

При формуванні облікової політики на
підприємстві необхідно дотримуватися норм
національного законодавства та вимог
П(С)БО і інших нормативних документів щодо
регулювання бухгалтерського обліку та спри-
яти формуванню якісної інформаційної бази
обліку з метою розкриття інформації у фінан-
совій звітності з урахуванням специфіки
діяльності підприємства, чисельності та квал-
іфікації облікових працівників і рівня їх техн-
ічного забезпечення. А також необхідно пе-
редбачити захист власних інтересів підприєм-
ства та врахувати вимоги користувачів обліко-
вої інформації.

Загалом, на вибір облікової політики під-
приємства впливають такі фактори:

— форма власності та організаційно-право-
ва форма підприємства;

— галузева приналежність або вид діяль-
ності;

— обсяги діяльності, чисельність працюю-
чих і ін.;

— система оподаткування;
— ступінь свободи діяльності в ринкових

умовах;
— стратегія економіко-господарського

розвитку;
— наявність матеріальної бази;
— система інформаційного забезпечення;
— рівень кваліфікації бухгалтерських кад-

рів;
— система матеріального стимулювання.
На формування облікової політики на

сільськогосподарських підприємствах, крім
названих вище факторів, також впливає і фор-
ма організації бухгалтерського обліку на під-
приємстві. Згідно з законом "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність України" ст. 8
п. 4, облік можна вести:

— ввівши до штату підприємства посади
бухгалтера або створюючи бухгалтерську
службу;

— уклавши угоду з приватним підприєм-
цем, який надає послуги з бухгалтерського
обліку;

— на договірних засадах централізованою
бухгалтерією або фудиторською фірмою;

— самостійно власнику або керівнику під-
приємства.

На формування облікової політики впливає
і вибір Плану рахунків, який використовуєть-
ся на сільськогосподарському підприємстві. На
підприємстві можуть використовувати:

— загальний План рахунків із застосуван-
ням рахунків витрат класів 8 і 9, затверджених
наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291;

— загальний План рахунків без застосуван-
ня рахунків витрат класу 8;

— спрощений План рахунків, затверджений
наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. №186.

Здійснивши дослідшення з формування об-
лікової політики, ми пропонуємо поділити її на
наступні етапи:

1. Підготовчий — передбачає визначення
об'єктів бухгалтерського обліку та факторів,
які впливають на вибір способів ведення бух-
галтерського обліку.

2. Методологічний — відображає методо-
логічні засади, способи та принципи ведення
бухгалтерського обліку за кожним прийомом і
для кожного об'єкту.

3. Заключний — оформлення та впровад-
ження облікової політики в практичну діяль-
ність підприємства.

Формат підготовки та подання інформації
повинен бути закріпленний у розпорядному
документі про фортування облікової політики
підприємства, його керівники, менеджери, а
також контролюючі органи знатимуть можли-
вості облікової системи підприємства та орга-
нізаційні і методичні підходи до її формуван-
ня.

Складові облікової політики розробляють
і затверджують у наказі про облікову політи-
ку підприємства, в якій мають бути відобра-
жені всі способи і процедури, що використо-
вуватиме підприємство для правильного
відображення господарських операцій,
фінансового стану, визначення результатів
діяльності та забезпечення об'єктивності по-
казників обліку для складання фінансової
звітності.

Формування та дотримання прийнятої на
підприємстві облікової політики є одниєю з
важливих умов отримання достовірної інфор-
мації для відображення в бухгалтерському об-
ліку і фінансовій звітностію. Проте при її фор-
муванні допускається ряд суттєвих недоліків,
які потребують усунення. Серед основних не-
доліків облікової політики підприємства мож-
на виділити такі:

— окремі підприємства наказ про облікову
політику складають формально, елементи на-
казу не обгрунтовані й дублюють окремі пунк-
ти нормативних документів;
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— частина агропідпри-
ємств визначили свою обліко-
ву політику ще на початку ре-
формування бухгалтерсько-
го обліку, тобто одночасно з
набранням чинності закону
України "Про бухгалтерсь-
кий обік та фінансову звіт-
ність в Україні". Після цього
в переважній більшості до
наказів не вносились ніякі
зміни, не зважаючи на за-
твердження нових П(С)БО та
внесення змін та доповнень
до діючих;

— зміст більшості наказів
про облікову політику не
структуровано. Деякі питан-
ня формувань обліку окре-
мих об'єктів наводяться не в
повному обсязі або зовсім не
висвітлені;

— не розробляється об-
лікова політика щодо формування обліку, а
саме: не наводиться в ній або додатках до неї
робочий план рахунків, графік документообі-
гу, перелік облікових регістрів, що застовову-
ються на підприємстві тощо;

— не розробляється облікова політика
щодо управлінського обліку.

Враховуючи важливість визначення мето-
дологічних складових облікової політики, ва-
ріанти яких запропоновані Міністерством
фінансів України в П(С)БО та враховуючи їх
вплив на результат фінансової діяльності ми
пропонуємо підприємствам, які не розкрили
методологію ведення обліку в подальшому до-
опрацювати зміст облікової політики в зв'яз-
ку з тим, що при невизначеності варіантів оц-
інки, елементів та методів ведення обліку ак-
тивів і зобов'язань виникає викривлення ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності
підприємства. Такі недоліки при перевірці
підприємств передбачають штрафні санкції
контролюючих органів. Що в свою чергу не-
гативно впливає на ділову репутацію та веден-
ня бізнесу конкретними суб'єктами підприєм-
ничтва.

Від правильного розуміння, розкриття і
реалізації облікової політики залежить
економічна ефективність діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств. Розгляне-
мо основні елементи облікової політики, що
в обов'язковому порядку затосовуються
сільськогосподарськими підприємствами
[2].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Розглянувши основні елементи облікової пол-

ітики сільськогосподарських підприємств, слід
зазначити, що зважений підхід до формування
облікової політики є орієнтиром для різноманіт-
них користувачів і дає змогу впливати на форму-
вання фінансового результату підприємства,
розмір податку, величину дивідендів, а також
резервів і спеціальних фондів та ін.

Потребує подальших досліджень облікова
політика сільськогосподарських підприємств.
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Таблиця 1. Елементи облікової політики
сільськогосподарських підприємств

Об’єкти Рекомендації щодо методів обліку, що відображаються в наказі 
про облікову політику 

Необоротні 
активи 

Регулюються П(С)БО7. Нарахування амортизаційних відрахувань по 
основним засобам рекомендується здійснювати за податковим методом, 
здійснюється відповідно до норм і методів, передбачених ст. 8 закону 
України «Про оподаткування прибутку підприємств», за прямолінійним 
методом відносно до п. 29. П(С)БО7. Переоцінку об’єктів основних засобів 
здійснювати відповідно до п. 16 П(С)БО7. Витрати повязані із поліпшенням 
стану об’єкта обліковують відповідно до п.14 П(С)БО7 

Витрати Витрати відображати в бухгалтерському обліку з урахуванням П(С)БО16, 
П(С)БО30 та Методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств, 
затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 
18.05.2001 №132. До виробничої собівартості продукції включати прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 
загальновиробничі витрати 

Біологічні 
активи 

Об’єкти обліку біологічних активів відображають у сформованому 
робочому Плані рахунків підприємства. Порядок оцінки біологічних активів 
визначається п. 10. П(С)БО30 та Методичними рекомендаціями з 
бухгалтерського обліку біологічних активів, затвердженими наказом МФУ 
від 25.12.2006 №1315  

План рахунків 
бухгалтерського 
обліку 

Основою є План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 №291, або спрощений План 
рахунків, затверджений наказом МФУ від 19.04.2001 №186. Субрахунки в 
сільському господарстві використовуються для потреб управління, 
контролю, аналізу і звітності 
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METHODOLOGICAL BASES FOR RESEARCH OF MONITORING AS AN INSTRUMENT
FOR INCREASING EFFICIENCY OF FINANCING OF THE DEVELOPMENT
PROGRAMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Стаття присвячена теоретичним, методологічним і практичним аспектам моніторингу як важливого інструмента
підвищення ефективності фінансування програм розвитку агропромислового комплексу. Акцентовано увагу на мо0
дернізації агропромислового комплексу та необхідності створення інноваційно0орієнтованих підприємств, а також
оптимізації зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування у процесі участі в реалізації перспективних програм (про0
ектів). Для реалізації окремих програм і проектів розвитку підприємств та розрахунку ринкової привабливості пер0
спективних напрямів їх діяльності варто визначити пріоритетні характеристики ресурсних моделей і активізувати
моніторинг ефективного фінансування програм розвитку агропромислового комплексу.

Відзначено, що система моніторингу передбачає збирання та акумуляцію інформації, яка характеризує динаміку
розвитку агропромислового комплексу; формування бази даних, яка відображає рівень фінансової стійкості учас0
ників агропромислового комплексу; прогнозування динаміки критеріїв фінансової стійкості учасників агропромис0
лового комплексу; оцінку ефективності превентивних заходів, які проводяться в межах системи державного регулю0
вання сільського господарства; дослідження системних ризиків агарного сектору. Доведено, що системний підхід
дозволяє приймати рішення щодо планування, діагностики та коректування фінансування програм розвитку. Об0
грунтовано, що фінансування програм розвитку агропромислового комплексу потребує прийняття мотиваційно0сти0
мулюючих і коригувальних управлінських рішень.

На основі узагальнення наукових положень встановлено, що організаційно0економічний механізм управління
системою фінансування програм розвитку агропромислового комплексу потребує перегляду принципів взаємодії
учасників комплексу й системи моніторингу фінансування програм на всіх етапах. Встановлено, що в процесі моні0
торингу повинен бути забезпечений повний його цикл з метою отримання достовірної моніторингової інформації
для прийняття ефективних управлінських рішень. Особливу увагу приділено доцільності використання методики
розрахунку потоку вхідних і вихідних фінансових ресурсів при реалізації державної програми для покриття інвести0
ційних та фінансових потреб, яка дає змогу приймати як оперативні, так і стратегічні управлінські рішення, контро0
лювати достатність фінансових ресурсів для забезпечення поетапності виконання програми.

The article is devoted to the theoretical, methodological and practical aspects of monitoring as an important
instrument for increasing efficiency of financing of the development programs of agroindustrial complex. Attention is
accented on modernization of agroindustrial complex and necessity of creation of the innovative and oriented enterprises
and also optimization of external and internal sources of financing in the process of participation in realization of the
perspective programs (projects). It is necessary to determine the priority characteristics of resource models and activate
monitoring of effective financing of the development programs of agroindustrial complex for realization of the individual
programs and projects of development of enterprises and calculation of market attractiveness of perspective directions
of their activity.

It was noted that the monitoring system foresees collection and accumulation of information, which characterizes
the dynamics of agroindustrial complex development; forming of database which represents the level of financial
sustainability of participants of agroindustrial complex; forecasting the dynamics of criteria of financial sustainability
of participants of agroindustrial complex; estimation of efficiency of preventive measures that are conducted within the
limits of the system of government regulation of agriculture; research of system risks of agrarian sector. It has been
proved that systematic approach allows to make decision on planning, diagnostics and adjustment for financing of
development programs. It has been substantiated that financing of the development programs of agroindustrial complex
requires acceptance of corrective, motivational and stimulating management decisions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна усвідомлено і цілеспрямовано здійс-

нює економіко-правові імплементаційні захо-
ди в напрямі інтеграції у світову економіку.
Модернізація агропромислового комплексу
потребує створення інноваційно-орієнтованих
підприємств, а також оптимізації зовнішніх і
внутрішніх джерел фінансування у процесі
участі в реалізації перспективних програм
(проектів). Розвиток підприємств можна досяг-
нути за рахунок нової якості використання уп-
равлінських і фінансових ресурсів. Для реалі-
зації окремих програм і проектів розвитку
підприємств та розрахунку ринкової привабли-
вості перспективних напрямів їх діяльності вар-
то визначити пріоритетні характеристики ре-
сурсних моделей і активізувати моніторинг
ефективного фінансування програм розвитку
агропромислового комплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням теорії фінансів, фінансування і
фінансовим ресурсам публічного та приватно-
го секторів присвячені праці вітчизняних уче-
них: Білорус О.Г. (закономірності та новітні
тенденції динаміки глобального фінансового
сектору і процесів глобального економічного
відтворення) [1, с. 9—12]; Бутейко А.І., Сарає-
ва І.М. (пріоритети вдосконалення системи дер-
жавної підтримки розвитку підприємництва
шляхом створення інституціональної основи
для активізації діалогу між асоціаціями, бан-
ками, небанківськими установами та бізнес-
асоціаціями) [2, с. 29—34]; Зимовець В.В. (кон-

It has been established on the basis of generalization of scientific positions, that the organizational and economic
mechanism for management the system of financing the programs of agroindustrial complex development requires revision
of the principles of interaction between participants of complex and the system of monitoring for financing of the programs
on all stages. It has been established that complete cycle of monitoring has to be provided in the process of monitoring in
order to obtain reliable monitoring information for making effective management decisions. Particular attention was
paid to the feasibility of using methods of calculating of the flow of incoming and outgoing financial resources during
realization of the government program for covering investment and financial needs that enables to accept both operative
and strategic administrative decisions, control sufficiency of financial resources for providing the gradual implementation
of the program.

Ключові слова: моніторинг, регуляторна політика, програма розвитку, фінансування, аг5
ропромисловий комплекс, фінансові ресурси, системний підхід.

Key words: monitoring, regulatory policy, development program, financing, agroindustrial
complex, financial resources, systematic approach.

цептуальні й практичні питання надання дер-
жавних гарантій з метою реалокації обмеже-
них фінансових ресурсів для реалізації пріори-
тетних завдань економічного розвитку підпри-
ємств) [3, с. 58—62]; Катан Л. І. (сучасна класи-
фікація фінансових ресурсів) [4, с. 29—34];
Опарін В.М. (теоретична концептуалізація ви-
значення та розміщення фінансових ресурсів)
[5, с. 10—11].

Алексеєнко Л.М., Шулюк Б.С. (систематизо-
вано класифікаційні ознаки соціальних програм
та показано рівень виконання таких програм го-
ловними розпорядниками бюджетних коштів) [6,
с. 98—102]; Бондар Т.А. (удосконалення органі-
заційно-методологічного забезпечення внутріш-
нього аудиту в системі Міністерства фінансів
України) [7, с. 106—124]; Кіндзерський Ю.В. (нові
концепції розвитку системи держзамовлення та
специфіка технології управління єдиним техно-
логічним циклом реалізації держзамовлення у
рамках державної контрактної системи) [8]; Со-
ловйова Н. І. (формування і функціонування ме-
ханізму інтеграції державних і суспільних стра-
тегічних орієнтирів у системі державного плану-
вання) [9]. Однак у роботах названих фахівців не-
достатньо досліджено ефективність фінансуван-
ня програм розвитку агропромислового комп-
лексу в умовах реформування системи моніто-
рингу, тому більшість праць вітчизняних вчених
з даної тематики не втрачають актуальності.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Моніторингове дослідження ефективного
фінансування програм розвитку агропромис-
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лового комплексу має комплексний характер.
Недостатність методологічної бази для ство-
рення ефективних моніторингових систем у
процесі реалізації державних програма розвит-
ку сільського господарства й регулювання
ринків сільськогосподарської продукції, сиро-
вини й продовольства потребує поглиблення
науково-методичних підходів дослідження мо-
ніторингу як інструмента підвищення ефектив-
ності фінансування програм розвитку агропро-
мислового комплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою даної статті є теоретико-

методологічне обгрунтування моніторингу як
інструмента підвищення ефективності фінансу-
вання програм розвитку агропромислового
комплексу в умовах реалізації національних
пріоритетних економічних реформ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними формами державного регулю-

вання економічного розвитку є фінансово-по-
даткове та грошово-кредитне регулювання. У
світовій економіці глобальна інтегрована моне-
тарно-фіскальна модель (ГІМФ) використо-
вується для дослідження коротко- і довгостро-
кових ефектів від заходів податково-бюджет-
ної політики (оподатковування та витрат). На
практиці побудова глобальної інтегрованої
монетарно-фіскальної моделі здійснюється
таким чином, щоб дати змогу дослідникам про-
аналізувати вплив державних інвестицій в
інфраструктуру на продуктивність економіки
країни. Водночас багатокраїнна структура цієї
моделі дає змогу фінансовим аналітикам ана-
лізувати не тільки глобальні взаємозв'язки, а й
вторинні ефекти. ГІМФ включає Німеччину;
Грецію, Ірландію, Італію, Португалію й Іспа-
нію; інші країни зони євро; країни Азії з рин-
ком, що формується; Сполучені Штати; і інший
світ. Для відстеження міжнародних взаємо-
зв'язків здійснюють, по-перше, повний облік
торговельних операцій кожного регіону; по-
друге, потік товарів дозволяє моделі визначи-
ти рахунки поточних операцій, які представля-
ють собою потоки глобальних заощаджень і
інвестицій.

Зростання державних інвестицій сприяє
поліпшенню інфраструктури країни, яку під-
приємства можуть використовувати для скоро-
чення своїх витрат, а розвиток транспортної
інфраструктури полегшує доступ економічних
агентів як до внутрішнього, так і зарубіжних
ринків. У даному контексті фінансові аналіти-
ки МВФ С. Елекдаг та Д. Муір вважають, що

державні інвестиції сприяють модифікації
інфраструктури та підвищенню продуктивності
і відповідно зниженню цін на продукцію
підприємств [10, с. 48].

Розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва й експорту потребує визначення сучас-
них інвестиційних пріоритетів галузі та суміж-
них з нею виробництв АПК. Шубравська О.В.
справедливо вважає, що для підтримання до-
датної динаміки розвитку агропродовольчого
комплексу та експорту його продукції доціль-
но збільшити (скасувати) Євросоюзом імпорт-
них квот на українську продукцію, яка має пер-
спективи експорту до ЄС [11, с. 42—48].

В економічній літературі при розробці дер-
жавної політики виділяють дві моделі держав-
ної організаційно-економічної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників: пер-
ша грунтується на формуванні механізму роз-
поділу продуктових субсидій між сільськогос-
подарськими підприємствами, друга — на
підвищенні товарності виробництва продукції
в особистих господарствах населення (обсяг
державної цих господарств визначено за допо-
могою методики розрахунку регульованої ціни
на регіональному ринку сільськогосподарської
сировини й продовольства) [12, с. 89—93].

Бюджетна програма здійснюється відпові-
дно до визначених завдань, які визначають на-
прями та заходи, які повинні забезпечувати
відповідні дії та досягнення конкретних цілей.
Особливої уваги заслуговує оцінка ефектив-
ності програм протягом їх життєвого циклу. У
даному контексті Онисько С.М., Кіц М.В. виз-
нають, що заходи державної підтримки під-
приємств повинні відрізнятися в кризовий і
післякризовий періоди, а також на різних ста-
діях циклічного розвитку економічної системи
країни має бути сформована відповідна дер-
жавна політика [12, с. 87—88].

Сучасні бюджетні програми повинні мати
визначені цілі, що відповідають стратегічним
напрямам соціально-економічного розвитку
держави; визначення конкретних заходів; тер-
міни використання бюджетних ресурсів. Ціль
бюджетної програми полягає у визначенні ре-
зультатів, яких має досягти суб'єкт господарю-
вання у процесі реалізації цієї програми. Ціль
програми має бути узгодженою з головною
метою діяльності суб'єкта господарювання та
наявними фінансовими ресурсами.

Незважаючи на велику кількість публікацій
по проблематиці фінансових ресурсів, багато
аспектів економічного змісту й джерел форму-
вання фінансових ресурсів залишаються пред-
метом дискусій серед науковців. Фінансовою
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наукою ще не вироблено єдиного підходу до
визначення поняття "фінансові ресурси", одно-
значно не визначений склад їх елементів, фак-
торів і ефективних методів їх оцінки. Вважає-
мо, що фінансові ресурси — це грошові нагро-
мадження, що перебувають у власності (розпо-
рядженні) суб'єктів господарювання та вико-
ристовуються ним на відтворення, соціальні
потреби й задоволення інших потреб. Фінансові
ресурси поділяються на внутрішні та зовнішні.

Теорія управління фінансовими ресурсами
визначає такі етапи: аналіз, прогнозування,
планування та контроль. Важливо враховува-
ти параметри внутрішнього й зовнішнього се-
редовища. Формування ресурсних моделей
підприємств агропромислового комплексу по-
требує аналізу достовірності інформації про
ресурси, оптимізації і координації ресурсів.
Ресурсний підхід має реагувати на зміну спо-
живчого попиту та сприяти дотриманню стан-
дартів якості продукції і зниженню виробни-
чих витрат. Концепція моделювання "ланки
поставок" (розширені, прямі, максимальні) —
передбачає планування ресурсів і формування
єдиної системи руху ресурсних потоків.

Джерела, структура і доступність фінансо-
вих ресурсів визначаються видами економічної
діяльності, рентабельністю і вибраною фінан-
совою політикою підприємства. Виявлення ри-
зиків при залученні фінансових ресурсів має
здійснюватися з урахуванням особливостей
профілю пошуку та відбором необхідних ре-
сурсів. Поділяємо точку зору Маюренка С.О.,
який пропонує для формування ефективної
політики управління фінансовими ресурсами
для кожної стадії життєвого циклу роботи орга-
нізації використовувати матрицю взаємоза-
лежності напрямів стратегії управління фі-
нансовими ресурсами й стадій життєвого цик-
лу організації [13, с. 180].

Сучасний ступінь наукової розробки моні-
торингу як інструмента підвищення ефектив-
ності фінансування програм розвитку характе-
ризується відсутністю єдиного понятійного
апарату з даної проблеми, тим самим зумовлю-
ючи авторські підходи до трактування понят-
тя.

Енциклопедичні визначення поняття "мо-
ніторинг" можна трактувати як безперервність
стеження чи нагляд за процесом (об'єктами).
Моніторинг сприяє оперативному прийняттю
рішень. Г. Гант, Л. Гілбретт, Ф. Гілбретт і
Ф.У. Тейлор досліджували організацію моніто-
рингу в контексті визначення ефективних спо-
собів моніторингу виконання завдань, забезпе-
чення фінансовими ресурсами, систематич-

ності й цілеспрямованості здійснення моніто-
рингу. Більшість визначень поняття "моніто-
ринг" недостатньо обгрунтовані, не враховують
специфічні особливості окремих економічних
та соціальних систем, різняться по глибині те-
оретико-методологічних підходів, відобража-
ють лише окремі сторони об'єкта і предмета, що
досліджуються.

У дослідженні керуємося таким визначен-
ням поняття "моніторинг" — це систематичний
збір інформації про значення заздалегідь об-
раних індикаторів для забезпечення керівників
і інших зацікавлених сторін відомостями про те,
наскільки успішно виконується програма,
ступінь досягнення поставлених цілей і як ви-
користовуються грошові кошти, виділені на
дану програму [14].

Система моніторингу передбачає збирання
та акумуляцію інформації, яка характеризує
динаміку розвитку агропромислового комп-
лексу; формування бази даних, яка відображає
рівень фінансової стійкості учасників агропро-
мислового комплексу; прогнозування динамі-
ки критеріїв фінансової стійкості учасників аг-
ропромислового комплексу; оцінку ефектив-
ності превентивних заходів, які проводяться в
межах системи державного регулювання
сільського господарства; дослідження систем-
них ризиків агарного сектору. Опарін В. М. ви-
діляє потенційні джерела формування та заса-
ди використання коштів фонду регіонального
розвитку у контексті виокремлення двох скла-
дових фінансового вирівнювання таких, як
місцева ініціатива та загальнодержавне регу-
лювання [15, с. 34—39].

Найбільш повно відображають сутнісну ха-
рактеристику моніторингу як інструмента
ефективного фінансування програм розвитку
агропромислового комплексу такі принципи:
безперервності; адекватності; доцільності;
інтерактивності; оптимізації; системності; пе-
ріодичності; цілісності; оперативності і об'єк-
тивності.

Системний підхід при дослідженні системи
є напрямом методології наукового пізнання та
соціальної практики, який дає змогу розгляда-
ти об'єкти як систему, виявляти різноманітні
типи зв'язків і їх взаємозв'язок. Системний
підхід є загальнонауковим методом аналізу всіх
чинників, що впливають на розвиток агропро-
мислового комплексу, які необхідно врахову-
вати перед прийняттям рішень. При системно-
му підході відносно самостійні компоненти
розглядаються у взаємозв'язку. Афанас'єв В.Г.
визначає основні параметри системи: складові
елементи, структура, функціональні характе-
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ристики системи загалом й функції її компо-
нентів, комунікативні властивості, тенденції
розвитку системи і її компонентів, управління
[16]. Тому системний підхід має бути покладе-
ний при виборі фінансових технологій.

На основі системного підходу досліджен-
ня моніторингу як інструмента ефективного
фінансування програм розвитку агропромис-
лового комплексу доцільно розглядати у су-
купності взаємозалежних елементів. Комуніка-
тивні властивості проявляються у взаємодії з
зовнішнім середовищем та взаємодії системи із
суб- і суперсистемами, тобто із системами
більш низького або високого порядку. Систем-
ний підхід дозволяє приймати рішення щодо
планування, діагностики та коректування фі-
нансування програм розвитку.

Системність проведення моніторингу має
відповідати характеру досліджуваних процесів
на основі разових, періодичних, постійних або
вибіркових спостережень за учасниками агро-
промислового комплексу, задіяних в реалізації
програм розвитку. Узагальнення існуючих ме-
тодологічних підходів щодо організації фінан-
сових ресурсів дозволяє констатувати доціль-
ність застосування процесного та системного
підходів. Процесний підхід — це сукупність
форм, методів і прийомів управління фінансо-
вими ресурсами. Системний підхід — визначен-
ня структури системи, зокрема окремих еле-
ментів та функцій.

Системний підхід визначає управління фі-
нансовими ресурсами з урахуванням таких па-
раметрів: потреб ринку; використання ресурс-
ного потенціалу для прийняття обгрунтованих
рішень; коректування ресурсного забезпечен-
ня залежно від потреб підприємства; підвищен-
ня ефективності виробництва за рахунок вико-
ристання сучасних ресурсозберігаючих техно-
логій.

Ефективність системи моніторингу зале-
жить від дотримання доцільності, неперерв-
ності, співставлення даних та доступності фі-
нансових результатів для моніторингу. На
практиці варто враховувати діагностико-про-
гностичну спрямованість — зіставлення отри-
маної інформації в процесі моніторингу з ран-
іше отриманими показниками і критеріями, а
також прогнозування процесу фінансування
програм розвитку агропромислового комплек-
су.

Також доцільно враховувати інтерак-
тивність моніторингу — відносну самостійність
проведення моніторингу. Це потребує форму-
вання і конкретизації мети моніторингу, узгод-
ження інтересів учасників при проведенні мо-

ніторингу. Інтерактивність моніторингу потре-
бує визначення мети; зацікавленість у взаємодії
учасників моніторингу; прогностичність і
вимірність результатів взаємодії.

У складі об'єктно-організаційних елементів
системи моніторингу важливо підвищувати
ефективність залучення і використання фінан-
сових ресурсів. Потік фінансових ресурсів —
це рух ресурсів, що виникає в процесі розподі-
леного в часі управління діяльністю суб'єкта
господарювання, при якому здійснюються
різноманітні операції з активами й/або паси-
вами. При цьому для максимізації прибутку має
формуватися переважно залучення вхідних
фінансових ресурсів і/або оптимізація потоку
вихідних фінансових ресурсів.

Для визначення параметрів управління
фінансовими ресурсами доцільно виділити три
основні рівня: мінімальний (мінімальні ресур-
си забезпечують досягнення абсолютних і
відносних показників для досягнення прибут-
кової діяльності); базовий (ресурси сприяють
досягненню абсолютних і відносних показ-
ників, що забезпечують прибутковість та фор-
мування деякого запасу фінансової міцності);
випереджувальний (прогнозні відносні й абсо-
лютні показники можуть бути досягнуті за ра-
хунок раніше накопичених фінансових резервів
при сприятливих умовах внутрішнього і зовні-
шнього середовища).

В умовах нової фінансової невизначеності
одним з основних механізмів підтримки учас-
ників агропромислового комплексу є кредит-
но-фінансовий інструментарій. Бутейко А.І.,
Сараєва І.М. визнають, що існуюча система на-
ціональної кредитно-фінансової підтримки
бізнес-процесів не є ефективною, зокрема це
стосується недосконалістю організаційної та
правової підтримки мікрофінансування стар-
тапів, страхування бізнес-ризиків, а також не-
розвинутою системою надання кредитних га-
рантій [2].

В Україні моніторинг виконання державних
програм здійснюють головні розпорядники
бюджетних коштів. Міністерство фінансів Ук-
раїни проводить тільки моніторинг викорис-
тання коштів за принципом "витрачено — не
витрачено". Концепцією застосування про-
грамно-цільового методу у бюджетному про-
цесі, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року, ви-
значено, що у процесі формування бюджету за
програмно-цільовим методом виконання скла-
дається із двох основних компонентів: фінан-
сового та програмного. Основою програмно-
цільового методу є бюджетна програма — сис-
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тематизований перелік заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети і завдань, виконання
яких пропонує та здійснює розпорядник бюд-
жетних коштів відповідно до покладених на
нього функцій.

Перфілова Н.М. визнає, що неефективність
впровадження програмно-цільового методу
управління бюджетом в Україні пов'язана на-
самперед з: недосконалістю планування бюд-
жетних програм головними розпорядниками
коштів, відсутністю механізму відбору програм
для фінансування та недосконалістю моніто-
рингу виконання бюджетних програм з боку
держави [17, с. 134—135]. Бондар Т.А. визнає
доцільність застосування ризик-орієнтованого
підходу при здійсненні відбору суб'єктів пер-
винного фінансового моніторингу [7, с. 108—
114].

По суті діюча система державного фінан-
сового контролю спрямована на виявлення по-
рушень щодо неналежного використання бюд-
жетних коштів у процесі проведення численних
перевірок з метою покарання порушників.
Відповідно відсутність дієвого механізму мо-
ніторингу виконання бюджетних програм з боку
держави потребує дослідження, оскільки має
високий теоретичний потенціал і практичну
значимість в процесі прийняття стратегічних
рішень.

Вважається, що реформування регулятор-
ної політики в контексті спрощення процедур,
пов'язаних з видачею ліцензій і дозволів, спри-
ятиме попередженню адміністративно-проце-
дурних правопорушень. Корупція виникає при
взаємодії між приватним і державним секто-
ром, а також усередині самого підприємниць-
кого середовища. Тому підприємства як вітчиз-
няні, так і іноземні зіштовхуються з проблема-
ми щодо захисту прав власності.

Зміцнення фінансової системи України по-
требує здійснення заходів щодо протистояння
тінізації фінансових активів, зокрема і в агро-
промисловому комплексі. Погоджуємося з
точкою зору Соловйової Н. І., яка вважає, що
складність впровадження інноваційних методів
державного управління зумовлюється високим
ступенем відчуження значної частини суб'єктів
господарювання від державних цілей розвит-
ку [9].

У даному контексті привертає до себе ува-
гу прийняття Європейською бізнес асоціацією
Кодексу поводження і плану дій бізнесу по бо-
ротьбі з корупцією [18]. Для попередження ко-
рупційних дій великі підприємства мають свої
внутрішні кодекси поводження, проте для по-
передження ризиків корупції на державному

рівні мають бути визначені основні види, прин-
ципи, стандарти й положення проведення дер-
жавного аудиту (аудит ефективності договорів,
аудит ефективності інформаційних технологій)
й фінансового контролю. Відповідно до міжна-
родної практики державний аудит має оціню-
вати управління та напрями підвищення ефек-
тивності діяльності об'єкта аудиту, а система
державного фінансового контролю спрямова-
на на виявлення порушень і вживання заходів
реагування.

Особливо важливе значення має впровад-
ження системи державного аудита та засто-
сування заходів реагування при фінансовому
контролі. Міжнародний досвід засвідчує до-
цільність втілення в Україні вимог принципів
Лімської декларації й міжнародних стандартів
аудита, зокрема стандартів внутрішнього ауди-
та Інституту внутрішніх аудиторів, стандартів
аудита Міжнародної федерації бухгалтерів і
Міжнародної організації вищих органів фінан-
сового контролю.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи зазначимо, що удосконален-

ня моніторингу фінансування програм розвит-
ку агропромислового комплексу в умовах про-
ведення пріоритетних економічних реформ
сприяє формуванню стратегічних і тактичних
орієнтирів розвитку аграрного сектору в Укра-
їні.

1. Недостатня державна підтримка аграрно-
го сектору зумовлена складностями норматив-
но-законодавчого й організаційно-економічно-
го регулювання. Організаційно-економічний
механізм управління системою фінансування
програм розвитку агропромислового комплек-
су потребує перегляду принципів взаємодії
учасників комплексу й системи моніторингу
фінансування програм на всіх етапах. У процесі
моніторингу повинен бути забезпечений по-
вний його цикл з метою отримання достовір-
ної моніторингової інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень.

2. Фінансування програм розвитку агро-
промислового комплексу потребує прийнят-
тя мотиваційно-стимулюючих і коригувальних
управлінських рішень. При реалізації держав-
ної програми для покриття інвестиційних та
фінансових потреб доцільно використовувати
методику розрахунку потоку вхідних і вихід-
них фінансових ресурсів, яка дає змогу прий-
мати як оперативні, так і стратегічні уп-
равлінські рішення, контролювати достатність
фінансових ресурсів для забезпечення поетап-
ності виконання державної програми.
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3. Управління фінансовими ресурсами має
диференціюватися залежно від тактичних і
стратегічних пріоритетів розвитку підприємств
агропромислового комплексу, тобто вибору
максимізації прибутку або довгострокового
розвитку. Неефективне управління фінансови-
ми ресурсами зумовлює незбалансованість по-
токів вхідних і вихідних фінансових ресурсів та
сприяє зростанню залежності від зовнішніх
джерел, що не дозволяє підприємствам агро-
промислового комплексу розвити внутрішні
джерела фінансових ресурсів.

4.  Варто застосовувати агрегований
підхід щодо управління фінансовими ресур-
сами підприємств агропромислового комп-
лексу, який дає змогу прогнозувати потоки
вхідних і вихідних фінансових ресурсів, вра-
ховувати зміну зовнішнього та внутрішньо-
го середовища підприємств, а також зни-
ження або зростання операційних витрат.
При визначенні потоків фінансових ресурсів
на основі даних фінансової звітності доціль-
но враховувати детермінантність договорів
з контрагентами.

5. Моніторинг як інструмент ефективного
фінансування програм розвитку агропромис-
лового комплексу має забезпечувати прогно-
зування поставлених цілей; пошук рішень, які
можуть бути запропоновані для здійснення
моніторингу; вибір більш прийнятних рішень;
узгодження й виконання рішень; проведення
моніторингу. Для побудови системи моніто-
рингу програми необхідно визначити парамет-
ри програми, які нам необхідно відстежити;
встановити основні індикатори, що відобра-
жають характеристики моніторингу; визначи-
ти джерела інформації для проведення моні-
торингу; вибрати методи, технологію оброб-
ки і графік (періодичність) збору інформації
(вимір індикаторів). При виборі моделі моні-
торингу доцільно використовувати цілевизна-
чальні, процесуальні і праксеологічні компо-
ненти.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Внаслідок Чорнобильської катастрофи

сталося стійке забруднення грунтів, рослин і
природних вод радіонуклідами цезію, строн-
цію, плутонію та інших, у тому числі трансу-
ранових, елементів. Велика кількість людей на
цих територіях зазнала радіоактивного опро-
мінення у різних дозах. У перші роки після
аварії із сільськогосподарського обігу було
вилучено 101,2 тис. га земель, розташованих у
Київській (29,3 тис.) і Житомирській (71,9 тис.)
областях. Загалом площа радіаційно небезпеч-
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них територій перевищує 5 млн га. На них меш-
кає понад 2,5 млн осіб, які займаються пере-
важно сільським або лісовим господарством,
тому численні проблеми, зокрема ті, які сто-
суються раціонального використання і утри-
мання забруднених радіонуклідами земель є
актуальними і сьогодні, a отже, вироблення
наукових засад екологічної безпеки на тери-
торіях, що зазнали радіоактивного забруднен-
ня перетворилося на одну з найскладніших і
найважливіших постчорнобильських проблем
[4; 7].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За роки, що минули після катастрофи,

вчені та фахівці різних галузей провели ве-
лику роботу, завдяки чому вдалося отрима-
ти важливі наукові результати щодо
мінімізації радіаційної небезпеки й поширен-
ня радіонуклідів, зменшення доз опромінен-
ня людей, впливу грунтових умов на рівень
забруднення, розробки методів безпечного
землекористування. Накопичено певний
досвід практичної реалізації цих результатів.
Зокрема визначено принципи реабілітації
забруднених територій, які базуються на
пріоритетності здоров'я людини, а також на
соціально-економічній зваженості та обгрун-
тованості застосовуваних заходів. Це озна-
чає, по-перше, що будь-яка діяльність у ході
реабілітації можлива лише за умови гарантії
захисту здоров'я людини, по-друге, що по-
трібна комплексність, тобто одночасне ви-
рішення питань стосовно правового захисту,
дотримання санітарно- та радіаційно-гігієніч-
них, соціально-економічних, природоохо-
ронних і т. п. норм, а також послідовність із
забезпеченням "зворотного" зв'язку на кож-
ному з етапів реабілітації тощо. Водночас з
проведенням попереднього, а згодом деталь-
нішого обстеження радіаційного стану на-
вколишнього середовища і відповідного кар-
тування був організований моніторинг
грунтів, за результатами якого визначено
розміри уражених територій, досліджено
склад і ступінь їх радіонуклідного забруднен-
ня [7].

Оскільки сумарна доза радіації, викинутої
з аварійного реактора у навколишнє середови-
ще, становила понад 1,2 х 1019 Бк, включаючи
7 х 1018 Бк радіоактивних ізотопів інертних
газів, ступінь забруднення грунтів, рослинності
і природних вод виявився настільки високим,
що традиційне природокористування стало
небезпечним [7; 9].

Доведено, що потік радіонуклідів з грун-
ту в рослини (з чим пов'язане формування до-
зового навантаження на населення) залежить
від процесів фіксації радіонуклідів грунтово-
поглинальним комплексом, кислотності грун-
тового розчину, а також від особливостей
грунту, які визначають рухливість і мож-
ливість засвоєння нуклідів кореневою систе-
мою рослин. Вивчено поведінку дозотвірних
радіонуклідів цезію і стронцію у паливних ча-
стинках чорнобильського викиду, розробле-
но динамічні моделі їхньої поведінки у грун-
тах, що уможливило створення прогнозу змін
радіаційного стану на майбутнє. Також дос-

ліджено фізико-хімічні форми радіоактивних
випадань та їх трансформування у грунті,
динаміку мобільних форм нуклідів і верти-
кального їх перенесення у грунтах та в лан-
цюгу грунт-рослина, визначено кількісні ха-
рактеристики динаміки вмісту мобільних
форм. Особливу увагу приділено вивченню
накопичення рослинами радіонуклідів [1; 2;
7].

З'ясовано, що радіаційний стан уражених
територій визначається не тільки щільністю
їх забруднення, а й, значно більшою мірою,
ландшафтно-екологічними умовами. Тому за
однакової щільності забруднення вміст раді-
онуклідів у сільськогосподарській продукції
подекуди різниться у 100 і більше разів. У
зв'язку з цим доза зовнішнього та внутріш-
нього опромінення людини на таких терито-
ріях теж іноді змінюється у діапазоні від 20
до 100 разів. Показано, що реабілітаційні
процеси при цьому можуть, з одного боку,
очищати забруднені землі, а з другого — до-
датково забруднювати території у зоні
стоків. Йдеться переважно про природно-
кліматичну зону Українського Полісся і час-
тково Лісостеп, для яких характерні перезво-
ложені ландшафти з високим вмістом орган-
ічних речовин, низьким вмістом глинистих
мінералів і кислою реакцією грунтового роз-
чину (заплави, ліси, природні та окультурені
луково-пасовищні угіддя, торфові, торфово-
глейові, торфово-болотяні, болотні та інші
грунти). Саме на цих грунтах значення ко-
ефіцієнтів переходу нуклідів у рослини істот-
но вищі порівняно з орними землями, тому
навіть за відносно низьких щільностей заб-
руднень тут отримують не придатну для спо-
живання продукцію.

Встановлено відмінності у накопиченні
радіоактивних цезію і стронцію різними сор-
тами рослин та опрацьовано ланки сівозмін,
за яких досягається послаблення або поси-
лення виносу радіонуклідів сільськогоспо-
дарськими культурами. Розроблено конк-
ретні технології реабілітації забруднених
земель, застосування яких сприяє або підви-
щенню, або зменшенню рухливості нуклідів
у грунті залежно від виду і ступеня забруд-
нень, різновидів грунтів і рослин, у тому
числі сільськогосподарських культур. Крім
того, запропоновано інші контрзаходи: ме-
ханічні — з використанням спеціальних ма-
шин; агрохімічні; спеціалізовані меліора-
тивні системи; задерніння відкритих повер-
хонь багаторічними травами; зачагарення;
заліснення; добір певних поєднань рослин
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для забруднених земель — оптимально при-
датних сортів сільськогосподарських куль-
тур і багаторічних трав, деревних та чагар-
никових порід тощо [3; 4; 7].

Розробляються геоінформаційні техно-
логії, котрі дадуть змогу зберігати інформа-
цію про властивості агроландшафтів та їх
екосистем і обирати оптимальні технології,
використання яких збільшуватиме радіацій-
ну безпеку. Вчені опрацьовують автоматизо-
вану систему агроекологічного моніторингу
та способи паспортизації забруднених земель
з урахуванням результатів комплексного об-
стеження грунтово-агрохімічного, агро-
фізичного та мікробіологічного стану, а та-
кож забрудненості грунтового покриву рад-
іонуклідами, важкими металами, пестицида-
ми, пально-мастильними матеріалами тощо.
Це вкрай важливо з огляду на можливість
синергічних взаємодій радіації і забрудню-
вачів хімічної природи. Запропоновано мето-
ди фізико-хімічного моделювання, які дають
можливість з'ясовувати параметри гео-
хімічних процесів трансформації та міграції
нуклідів у грунті у зв'язку з прогнозуванням
їх надходження у рослини через кореневу си-
стему. Статистично визначено відмінності за
вмістом, накопиченням і переходом у першій
ланці трофічного ланцюга грунт-рослина
нуклідів і хімічних елементів у різних ланд-
шафтно-геохімічних таксонах на території
забруднених радіонуклідами областей Украї-
ни.

Велика увага приділяється медичним ас-
пектам проблеми. При цьому дослідники ви-
ходять з того, що дію малих доз іонізуючого
випромінювання, яке отримує населення на
забрудненій території, необхідно зменшува-
ти в міру наявних можливостей навіть за
відносно невеликого радіонуклідного заб-
руднення навколишнього середовища. Саме
такий підхід диктує принцип ALARA (as low
as reasonably achievable (англ.) — настільки
низький, наскільки цього виправдано можна
досягти). Тобто експозиція при опроміненні
має бути на мінімальному практично досяж-
ному рівні.

Оскільки за роки, що минули після Чорно-
бильської аварії, населення вже одержало до
80% очікуваної дози, яка безперервно куму-
люється, слід і далі докладати максимум зу-
силь для обмеження його опромінення. Інакше
кажучи, важливо всіляко зменшувати поточ-
не дозове навантаження і водночас гальмува-
ти різними методами профілактики вплив уже
акумульованої дози. Вагомим чинником змен-

шення поточного дозового навантаження на
населення є вживання продуктів харчування
з якомога нижчим вмістом нуклідів. І це обо-
в'язково слід враховувати, виробляючи
сільськогосподарську продукцію на забрудне-
них землях.

У сучасних економічних умовах, коли спо-
стерігається стійка тенденція до зменшення
обсягів державних асигнувань, особливо
важливим є застосування такої стратегії, яка
б дала змогу досягти поставленої мети у
найоптимальніший спосіб з максимальним ви-
користанням місцевих ресурсів і економічно
виправданим вкладанням коштів у заходи,
спрямовані на реабілітацію уражених тери-
торій.

Звичайно, підходи до раціонального вико-
ристання та утримання земель різного ступе-
ня забруднення не можуть бути однаковими.
Слід враховувати особливості різних грунтів
щодо здатності утримувати радіонукліди, ди-
ференційовано підходити до відновлення або
вдосконалення форм агропромислової діяль-
ності за допомогою комплексного радіоеко-
логічного моніторингу, система якого сьо-
годні вже досить відпрацьована. Важливо та-
кож враховувати наявність значних мікроне-
однорідностей у перерозподілі нуклідів по те-
риторіях (у тому числі населених пунктів і
навіть присадибних ділянок). Оскільки такі
неоднорідності практично не прогнозуються,
їх можна виявляти шляхом спеціальної радіа-
ційної зйомки.

Беручи до уваги всі аспекти порушеної
проблеми, можна констатувати, що сьогодні
існують два шляхи науково обгрунтованого,
відносно безпечного використання радіацій-
но уражених земель. Перший — це комплексні
заходи з їх реабілітації, здатні зменшити на-
громадження радіонуклідів у системі ланд-
шафтів. Другий — пошук і використання тех-
нологій сільськогосподарського виробництва,
за яких можна отримувати продукцію, що не
містить радіонуклідів і, отже, не становить
загрози для здоров'я людини та є конкурент-
но здатною.

Високоефективними є також традиційні
агрохімічні методи — внесення мінеральних
фосфорних, калійних та органічних добрив
і мікродобрив, які сприяють зменшенню ко-
ефіцієнтів переходу радіонуклідів у рослин-
ну біомасу. Переведення радіонуклідів з
вільного стану у зв'язаний за допомогою
внесених меліорантів, а також гальмування
їх всмоктування добривами на тривалий час
обмежує формування радіоактивної рослин-
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ної біомаси, що зменшує внутрішнє опромі-
нення людини.

ВИСНОВОК
Отже, для раціонального використання ра-

діаційно забруднених заселених земель доціль-
но віддавати перевагу технологіям, які гальму-
ють рухливість нуклідів у грунті і тим самим
сприяють зменшенню їх транспорту в трофіч-
них ланцюгах, зокрема нагромадженню у рос-
линній біомасі. Оскільки ефективність агроза-
ходів проявляється не відразу і з часом втрача-
ється, бажано через кожні три — чотири роки
повторювати контрзаходи. При цьому слід
чітко розуміти, що жоден із заходів сам по собі,
а також різні їх комбінації не здатні повністю
блокувати надходження радіонуклідів у росли-
ни.

Якщо ж говорити про контрзаходи, які
сприяють очищенню забруднених земель від
нуклідів, то вони дорожчі і потребують ство-
рення відповідної інфраструктури. Крім того,
вдаючись до них, доведеться розв'язувати до-
сить складну проблему ефективного і тривало-
го захоронення отриманих радіоактивних ма-
теріалів, щоб не допустити потрапляння
нуклідів у навколишнє середовище. Сьогодні
такі контрзаходи можна застосовувати лише у
крайніх випадках.

Для забезпечення екологічної безпеки на
територіях, що зазнали радіоактивного заб-
руднення, зокрема ефективного використан-
ня забруднених земель, на яких живуть і
господарюють люди, слід передусім заверши-
ти інвентаризацію земель і чітко визначити
обсяги територій, потрібних для проживання
населення. Проаналізувавши перспективи їх
економічно виправданої експлуатації з метою
отримання кормових і харчових продуктів,
можна звести до необхідного мінімуму площі,
на яких мають застосовуватися контрзаходи
у повному обсязі, і тим самим зменшити вит-
рати. Доцільно надати таким радіаційно заб-
рудненим територіям України статус спеціал-
ізованих вільних економічних зон з відповід-
ним матеріально-технічним і правовим забез-
печенням.

Для проведення тут контрзаходів у повно-
му обсязі необхідно, щоб місцеві органи дер-
жавного управління (або їх спеціалізовані
підрозділи) розробили для кожного населе-
ного пункту відповідні проекти, спираючись
на аналіз радіаційного стану за попередні
роки.

Розробляючи такі проекти, треба перед-
бачити опрацювання і вдосконалення мето-

дик моніторингу і рекультивації радіаційно
забруднених земель, щоб забезпечити без-
перервне стеження за надходженням радіо-
нуклідів у кормові й польові культури і мати
можливість своєчасно вдаватись до заходів,
необхідних для блокування небажаного зро-
стання радіоактивності рослинної біомаси.
При цьому важливим завданням є оприлюд-
нення одержаних результатів у вигляді
відповідних картографічних матеріалів, по-
стійне інформування населення, яке прожи-
ває на забруднених радіонуклідами терито-
ріях, про стан грунтів, рослин, продуктів
харчування.

Ще до Чорнобильської катастрофи викори-
стання більшості нині забруднених нуклідами
земель було нерентабельним через природно-
кліматичні умови та їх низьку продуктивність.
А, як відомо, землі, які не обробляються, швид-
ко стають джерелом різних негативних чин-
ників (засмічення бур'янами, ерозія грунтів,
неконтрольоване розмноження шкідників
сільгоспкультур, поширення різних хвороб
тощо). Нині проблема таких територій набуває
гостроти у масштабах усієї країни. Дані радіа-
ційного екологічного моніторингу свідчать про
те, що складні багатофакторні процеси пере-
розподілу радіонуклідів у грунтовому покриві
є визначальними у формуванні забруднення
довкілля.

Усе це доводить, що радіаційно забруднені
землі, які не використовуються для господарсь-
ких потреб, не можна залишати зовсім без дог-
ляду. Вони теж потребують певних реабілітац-
ійних заходів, а отже, і відповідних витрат,
щоправда, набагато менших, ніж сільськогос-
подарські угіддя. Найраціональніше тут здійс-
нювати заліснення, зачагарення, задерніння,
створювати слабостічні заболочені ділянки
тощо.

Система заходів має бути спрямована на
пом'якшення та усунення головних проблем,
що склалися у радіоактивно забруднених аг-
роландшафтах. Найскладнішими екологічни-
ми проблемами сільськогосподарського ви-
робництва і землекористування є радіоактив-
не забруднення агроландшафтів, ускладнене
ерозією грунтів, гумусним виснаженням та
нестачею основних елементів мінерального
живлення рослин, обмеженим внесенням
добрив.

Також актуальнм питанням у дослідженні
радіоактивних земель є проведення комплекс-
них моніторингових досліджень стану ланд-
шафтів, а отже, і характеру впливу їх забруд-
неності на людину.
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На нашу думку, загальнодержавний радіо-
екологічний моніторинг слід доповнити моні-
торингом, який можна назвати локальним.
Його основне завдання — слугувати джерелом
постійно поновлюваної інформації про стан
агроландшафтів, рівні забрудненості сільсько-
господарської продукції та стан здоров'я на-
селення. Основними споживачами інформації
локального радіоекологічного моніторингу
мають бути місцеві служби та, що особливо
важливо, — місцеве населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення майже всі без виклю-

чення підприємства зіштовхуються з безліччю
проблем, пов'язаних із нестабільною ситуацією
на вітчизняному ринку, першими кроками до
Європеййського Союзу, Угоди про асоціацію,
торговельна частина якої набудуть чинності з
1 січня 2016 року. Тому важливими постають
питання вдосконалення або впровадження но-
вих механізмів управління ефективністю, від
яких залежатиме зростання прибутку, забез-
печення високої соціальної ефективності фун-
кціонування трудового колективу, формуван-
ня позитивного іміджу підприємства на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування, вдосконалення та
розвитку механізму управління ефективністю
присвячено багато праць вітчизняних та зару-
біжних економістів: Е. Короткова, А. Кульма-
на, А. Куценко, В. Луцковського, Е. Мінаєва,
В. Мухіна, В. Пономаренко, Г. Попова, М. Ро-
гози, О. Страхової, Ф. Хміля, О. Ястремської.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити сутність та принципи формуван-

ня механізму управління ефективнісю діяль-
ності підприємств та його роль у функціону-
ванні підприємств. Дослідити складові механі-
зму управління ефективністю діяльності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ХХІ столітті зміни управлінських систем,

які трансформуються під впливом змін навко-
лишнього середовища, відбуваються значними
темпами. Певна частина управлінських завдань
є принципово новою й не може вирішуватися з
орієнтацією на минулий досвід. Множинність
завдань, які постають перед вищим менеджмен-
том підприємств сфери послуг, ускладнюється
глобалізаційними процесами, що призводять до
подальшої інтенсифікації управлінських про-
блем. Все вищевикладене обумовлює інтерес
вчених щодо проблематики динаміки змін у
підходах до управління ефективністю підпри-
ємств [1].

Поняття "механізм управління" як ключо-
вий елемент підприємства відносно нове і не-
достатньо вивчене. Про це свідчить відсутність
пояснень щодо даного терміна в новітній дові-
дковій економічній літературі [3].

О. Страхова поняття "механізм" застосовує
у переносному значенні і трактує як систему,
що визначає порядок будь-якого виду діяль-
ності [6]. Вона також поєднує зазначене понят-
тя з епітетом "механічний", що означає той, що
свідомо не регулюється. Звідси, з її точки зору,
при використанні поняття "механізм" щодо уп-
равління передбачається створення такої сис-
теми, яка забезпечить постійний управлінський
вплив, спрямований на отримання певних ре-
зультатів діяльності.
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Розглядає механізм як систему і російський
науковець В. Мухін. Він вважає, що управління
— це процес, а система управління — механізм,
який забезпечує цей процес [5, с. 64]. У свою
чергу систему управління він визначає як су-
купність двох взаємодіючих підсистем (тієї, яка
керує — суб'єкт управління, та тієї, якою ке-
рують — об'єкт управління). Зважаючи на ви-
щезазначене, можна сказати, що механізм уп-
равління — це взаємодія суб'єкта та об'єкта
управління, які забезпечують даний процес.

Також системою, яка утворюється із взає-
мопов'язаних ланок (підсистем), що об'єднують
множину різних елементів і блоків, забезпечу-
ючи у процесі їх взаємодії функціонування всіх
підсистем, називає механізм управління щодо
організації відомий український учений —
Ф. Хміль [11, с. 221]. Діяльність елементів і
блоків, у свою чергу, на його думку, зумовлю-
ється зовнішніми та внутрішніми приводами. А
метою функціонування механізму управління
є забезпечення взаємо-узгодженої життєдіяль-
ності економічної, соціальної та техніко-тех-
нологічної підсистем організації у стратегічно-
му і в оперативному періодах. Автор дійшов
таких висновків, спираючись на визначення
поняття "механізм".

За словами Г. Попова, механізм управління
характеризує основоположні, фундаментальні,
наріжні "камені" системи управління [9, с. 6].
До нього належать цілі, функції, принципи та
методи управління. Згідно з поглядом Г. Попо-
ва, механізм управління є основою системи уп-
равління разом із керуючою системою в статиці
(структура управління — органи управління,
кадри управління, техніка); керуючою систе-
мою в динаміці (процеси управління) та удос-
коналенням системи управління (як продов-
ження функціонування і особлива стадія дина-
міки).

Е. Коротков [2, с. 91] стверджує, що систе-
ма і процес управління є необхідними, але не-
достатніми умовами його здійснення. Він гово-
рить, що для управління, окрім цілей, функцій,
системи управління та управлінських рішень,
необхідно, щоб існували певні мотиви трудової
активності персоналу. Вони мають враховува-
тися під час розробки рішень, у процесі орган-
ізації функціонування системи управління, в
усіх діях керівництва. В цьому випадку мотиви
і виступають засобами впливу, стають важеля-
ми управління. А вся сукупність мотивів діяль-
ності людини, на яку спирається керівництво,
є механізмом управління.

Отже, Е. Коротков визначив механізм
управління як сукупність мотивів трудової ак-

тивності персоналу, які визначають як саму
можливість, так і ефективність управління, та
від яких залежить сприйняття впливу. Пізніше
він зробив доповнення до свого визначення, в
якому зазначив, що в поняття механізму управ-
ління необхідно також включити інтереси лю-
дини, її цінності, соціально-психологічні уста-
новки, застереження, прагнення (індивідуальні
цілі), почуття обов'язку.

В. Пономаренко, О. Ястремська та В. Луц-
ковський [8] наголошують на отриманні особ-
ливого значення такої логічної тріади, як "ме-
ханізм управління — трудова мотивація —
ефективність функціонування підприємства".

Якщо раніше мотивація персоналу здійсню-
валася через удосконалення системи організації
та оплати праці, то тепер вона відбувається та-
кож і через залучення персоналу до процесу
діяльності, самоствердження, самовираження,
успіху. Таким чином, персонал, враховуючи
умови сьогодення, має розглядатися вже не
тільки як економічний ресурс, але і як потенці-
ал, джерело розвитку певного підприємства, на
чому і зробив акцент, розглядаючи сутність ме-
ханізму управління підприємством, Е. Коротков.
Тому трудова мотивація стає активною части-
ною в процесі формування механізму управлін-
ня, а вміння використовувати інтелектуальний
потенціал певного підприємства перетворюєть-
ся на першочергове завдання, одну із найбільш
привабливих сфер діяльності механізму управ-
ління підприємством [4, c. 41].

Паламарчук О.М. виділяє такі внутрішні
фактори управління підприємством: органі-
заційні, структурні, технічні, економічні, адмі-
ністративні, матеріальні. Відповідно, основни-
ми видами механізмів управління є: організа-
ційний, економічний, структурний, організації
управління, технічний, адміністративний та
інформаційний [7].

У сучасному словнику іноземних слів [10, с.
377] термін "механізм" трактується двояко: і як
внутрішня будова будь-чого, і як сукупність
станів та процесів, з яких складається будь-яке
явище. Перевага подібного двоякого визначен-
ня полягає в тому, що спочатку треба знати,
яким чином побудований даний об'єкт, для
того, щоб потім можна було перейти до дослі-
дження процесів його функціонування та роз-
витку. Далі, говорячи про управління ефек-
тивністю діяльності, необхідно пам'ятати, що
управління — це цілеспрямоване регулювання,
тобто мається на увазі наявність мети, а ефек-
тивність визначена в даному дослідженні як
співвідношення результату діяльності до по-
треб, цілей і засобів (витрат).
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Куценко А.В. [4, c. 42—43] трактує "механізм
управління" як оптимальну сукупність форм,
структур, методів, засобів і функцій управління,
які покликані сприяти цілеспрямованому опера-
тивному регулюванню діяльності за напрямами
управління ефективністю для забезпечення
відповідності фактичного стану підприємства
заданим параметрам.

Для того, щоб у повній мірі розкрити сут-
ність управління ефективністю діяльності
підприємства, пропонується виділити такі
підсистеми механізму управління ефективні-
стю: економічний, організаційний, соціальний,
технічний, інформаційний і екологічний (рис. 1)
[4, c. 47].

У визначенні економічного, організаційно-
го, соціального та технічного механізмів автор
[4] розділяє погляди Е. Короткова та Є. Мінає-
ва, що розглядалися вище, погоджується з їх
тлумаченням.

Інформаційний механізм управління
ефективністю діяльності підприємства про-
понується визначати як сукупність способів,
методів, технологій, які мають [4]: по-пер-
ше, забезпечувати збір і оперативну достав-
ку нової, достовірної, актуальної інформації
щодо суб'єктів зовнішнього середовища уп-
равлінському персоналу всіх рівнів підприє-
мства, яка структурована відповідно до ви-
конуваних ним (персоналом) функцій і зав-
дань; по-друге, створити та постійно онов-
лювати інформаційну базу даних діяльності
самого підприємства та  забезпечувати
вільний доступ до неї; по-третє, надавати
інформацію щодо діяльності даного підприє-
мства зацікавленим суб'єктам зовнішнього
середовища.

Екологічний механізм пропонується розг-
лядати як низку економічних, організаційних,
технічних, технологічних заходів, що мають
сприяти мінімізації впливу діяльності підприє-
мства на навколишнє середовище.

Визначені складові механізму управління
ефективністю діяльності підприємства є рівно-
правними. Вивчення кожної з них може бути
предметом окремого дослідження.

В управлінні головну роль відіграє еконо-
мічний механізм, який значною мірою впливає
на формування і функціонування складових
організаційного механізму. Як стверджують
керівники різних підприємств, на практиці ці
механізми є невіддільними один від одного.

У процесі дослідження теоретичних ас-
пектів механізму управління ефективністю
діяльності підприємства можна дійти до вис-
новку, що його роль у діяльності підприємства
є вагомою і тому він має [4]:

— відповідати цілям і завданням діяльності
підприємства. Це означає, що серед засобів
впливу, які передбачається використовувати в
управлінні, повинні бути такі, які можуть пра-
цювати на дані цілі;

— формуватися не за чутливістю до засобів
впливу кожної людини окремо, а за груповою
динамікою. Це означає, що людину слід розг-
лядати в певному соціальному середовищі та в
процесах можливих змін, які реально відбува-
ються при функціонуванні підприємства;

— створити умови діяльності, які мають мо-
тиваційну цінність. Умови, в яких працює лю-
дина, можуть бути або мотивом, або перешко-
дою для ефективної роботи. Механізм управ-
ління — це оточення людини, що створює відпо-
відне її ставлення до роботи та функцій, до ко-
лег і керівництва;

— орієнтуватися на визначені способи ви-
користання засобів управління, тобто методи
управління. Засоби управління, які має в своє-
му розпорядженні керівництво, мають давати
можливість використовувати найбільш ефек-
тивні методи управління;

— мати потенціал свого вдосконалення і роз-
витку. Необхідно постійно проводити корегуван-
ня механізму управління ефективністю діяльності
підприємства, оскільки у зв'язку з обставинами
відбуваються зміни системи цінностей, мотивів і
інтересів, які не завжди є передбачуваними. Слід
орієнтувати механізм управління на розпізнаван-
ня засобів впливу, що виникають, збагачення тих,
що вже існують або їх заміну новими. Адже не
можна вважати, що одного разу сформовані та
знайдені засоби впливу надалі не зміняться;

— визначати стиль управління, який не є
індивідуальністю керівника. За багатьма свої-
ми ознаками стиль управління формується
відповідно до механізму управління, який ви-
значає можливості використання тих чи інших
методів управління;

— спиратися на повноту та збалансованість
засобів впливу. Це найважливіша умова ефек-
тивного використання механізму управління
ефективністю діяльності підприємства. Спо-

Економічна 

Підсистеми механізму управління 

Організаційна 

Соціальна  Технічна 

Інформаційна

Екологічна

Рис. 1. Підсистеми механізму управління
ефективністю діяльності підприємства
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творення засобів впливу зменшує ймовірність
успішного управління.

— дотримуватися принципу моральності.
Засоби та методи управління можуть бути та-
кими, що суперечать принципу моральності,
наприклад, страх, шантаж, моральний тиск.
Структура механізму управління ефективністю
діяльності підприємства має виключати вико-
ристання таких важелів.

ВИСНОВКИ
Механізм управління ефективністю діяль-

ності підприємства слід розглядати як складу
систему, що включає підсистеми прогнозуван-
ня і планування розвитку, мотивації, органі-
зації, інформаційного забезпечення. Форму-
вання дієвого економічного механізму сприя-
тиме вирішенню однієї з найважливіших про-
блем сучасного господарювання — підвищен-
ня конкурентоспроможності українських
підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід підприємств автомобілебудування

на інноваційний тип розвитку є нині безальтер-
нативним рішенням у здатності протистояти
зовнішнім та внутрішнім викликам, з врахуван-
ня потенціалу адаптації до них, і отримання
максимального економічного ефекту, в першу
чергу в контексті економічної безпеки. Швид-
козмінне ринкове середовище з нестабільним
попитом поставило перед автомобілебудівни-
ми підприємствами проблему вибору найбільш
оптимальних ефективних напрямів розвитку їх
виробничо-господарської діяльності, в резуль-
таті чого, особливої актуальності набуває пи-
тання вивчення впливу кон'юнктури товарно-
го ринку на інноваційний розвиток підприєм-
ства автомобілебудування, а також комплексу
факторів, що її визначають.

УДК 338.121

ВПЛИВ КОН'ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ПІДПРИЄМСТВА

T. Radischuk,
Ph.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

THE IMPACT OF COMMODITY MARKET CONDITIONS THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

У статті досліджено комплекс методичних рекомендацій з розробки універсальних моделей та методів, які доз0
волять здійснити систематизацію, зміну і виявлення характеру інноваційного розвитку автомобілебудівних
підприємств на мезорівні для стимулювання і підтримки інноваційно0активних підприємств автомобілебудування і
підтримки оптимальних і стійких темпів інноваційного розвитку мезосистеми в цілому. Запропоновано рекомендації
з вибору критеріїв оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємств, залежно від ситуації, що викликала
нестабільність ринкового попиту; рекомендації з вибору для здійснення моделювання типів інновацій, які визнача0
ють інноваційний розвиток в умовах нестабільного попиту.

In the article the complex of guidelines to develop universal models and methods that will make systematization,
identify the nature of the change and development of innovative automotive companies at the meso level to encourage
and support innovation active enterprises automotive and maintenance of optimum pace of innovation and sustainable
development mezosystemy as a whole; recommendations on the selection criteria for evaluating the effectiveness of
innovative development of enterprises, depending on the situation that caused instability in market demand; advice on
choosing to perform simulations types of innovation that define innovation in an unstable demand.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, моделювання, кон'юнктура ринку, не5
стабільний попит, економічна система, фактори впливу, фази розвитку.

Key words: innovation, innovative development, modeling, market conditions, volatile demand,
economic system, influence the development phase.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню інноваційного розвитку як важли-
вому чиннику економічного зростання в діяль-
ності суб'єктів господарювання присвячено
багато праць і публікацій як зарубіжних, так і
вітчизняних науковців, а саме у:

— різних теоретичних аспектах цієї пробле-
ми: І. Ансофф, Е. Брукінг, Л. Водачек, О. Во-
дачкова, П. Друкер, Ільєнков С., В. Кінг, Конд-
ратьєв Н., М. Портер, В. Річард, Б. Санто, Со-
лоу Р., Р. Уотерман, Й. Шумпеттер, та ін.;

— питанні інноваційного розвитку мікро-
рівня: О.О. Амош, О.І. Волков, В.М. Гейець,
Ж.А. Говоруха, М.А. Йохна, О.Є. Кузьмін,
М.В. Стадник;

— питанні інноваційного розвитку еконо-
міки та інноваційного розвитку підприємств:

Т. П. Радіщук,
к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва,
Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", м. Луцьк
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Бажал Ю.М., Гаман М.В., Федулова Л.І., Пашу-
та М. та Аньшина В.М., Бочарова А.В., Гаври-
лова А.І., Гаврилова С.А., Гусєвої А.В., Євту-
шенко Е.В., Климової Н.І., С. Кірєєва, М. Круп-
ки, Мухамедьярова А.М., Новицького Н., По-
лякова В.В., В. Савчук, Чумаченка та ін.

Потребує розроблення нових підходів ура-
хування специфіки ринку, обгрунтування ме-
тодики вибору механізмів впливу кон'юнктури
товарного ринку та формування на їх основі
моделювання інноваційного розвитку підприє-
мства з урахуванням мінливого попиту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розвиток методоло-

гічних аспектів моделювання механізму впли-
ву кон'юнктури товарного ринку на інновацій-
ний розвиток підприємства в сучасному мінли-
вому ринковому середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині дослідження впливу кон'юнктури рин-
ку автомобілебудування на інноваційний роз-
виток підприємств автомобілебудування, но-
сить системний характер і включає в себе збір
й систематизацію інформації, переведення в од-
нойменні показники, перевірку на достовір-
ність і повноту; вивчення й аналізування ко-
н'юнктури ринку автомобілебудування та інно-
ваційного потенціалу автомобілебудівних
підприємств; пошуку адекватних методів, які
забезпечуватимуть адаптацію підприємств до
мінливого ринкового середовища.

На даний час думка більшості економістів
збігається у тому, що в якості засадних прин-
ципів дослідження кон'юнктури ринку, і її
впливу на інноваційний розвиток підприємств
автомобілебудування повинні виступати цілес-
прямованість, комплексність і неперервність
проведеного даного дослідження. Так, говоря-
чи про цілеспрямованість, Є.П. Пєшкова заз-
начає [1, с. 48], що "вивчення кон'юнктури і пер-
спектив її розвитку повинні бути тісно пов'я-
зані з завданнями, які стоять перед підприєм-
ством у кожен конкретний проміжок часу". Цей
принцип, вважаємо, є одним із найважливіших,
бо дослідження повинно будуватися в залеж-
ності від поставлених цілей і завдань, направ-
лених на здійснення конкретної мети. Крім
того, оскільки кон'юнктура ринку автомобіле-
будування є складною економічною катего-
рією, тому ми є прибічниками її комплексного
дослідження, яке полягає в тому, що "при ана-
лізуванні автомобілебудівного ринку не мож-
на обмежуватися тільки однією продукцією, а

потрібно завжди прагнути виявити супутні рин-
ки і проаналізувати їх тенденції" [2, с. 36]. По-
діляючи погляди, щодо принципу неперервності
вивчення ринкової ситуації, пропонуємо при
дослідженні й прогнозуванні ринкової кон'юн-
ктури автомобілебудування та її впливу на ін-
новаційний розвиток підприємства враховува-
ти такі принципи:

— цілеспрямованості (дослідження повин-
но бути тісно пов'язане з діяльністю підпри-
ємств автомобілебудування);

— гнучкості (оперативне аналізування по-
винно сприяти постійній адаптації до змін, які
відбуваються на ринку автомобілебудування);

— неперервності (тільки при системному
зборі даних і регулярності дослідження мож-
ливе своєчасне виявлення змін, які відбувають-
ся у кон'юнктурі, і їх врахування в діяльності
підприємства [5, с. 36]);

— комплексності (розгляд підприємств ав-
томобілебудування у його зовнішніх і внут-
рішніх зв'язках, факторів і умов його функціо-
нування).

Вивчаючи вплив кон'юнктури ринку автомо-
білебудування на інноваційний розвиток
підприємств автомобілебудування в минулому,
аналізуючи теперішній стан, дослідники про-
гнозують перспективи розвитку. Зокрема, Л. Фе-
дулова [3, с. 27] визначає проблеми гальмуван-
ня стрімкості інноваційного розвитку і, зважа-
ючи на світовий досвід, пропонує, через відтво-
рення науково-технічного потенціалу та вико-
ристання наукомістких технологій, шляхи
інтенсифікації інноваційної діяльності підпри-
ємств. За створення сприятливого фінансово-
го середовища для побудови моделі інновацій-
ного розвитку пропагує Крупка М.І. [4, с. 31].
Для комплексного розвитку економіки Украї-
ни, Федоренко В.Г. [6, с. 31] виокремлює потре-
бу залучення капіталу в науку.

Однак вважаємо, що трансформація науко-
во-технічних розробок в інноваційну продук-
цію автомобілебудування, яка б відповідала
світовим стандартам є найскладнішим і найваж-
ливішим етапом. Складність його полягає в
тому, що розробники, науковці не володіють
необхідними знаннями та досвідом щодо пріо-
ритетів розвитку ринку автомобілебудування
та потреб споживача. Крім того, вітчизняні
підприємства автомобілебудування знаходять-
ся в скрутному становищі: брак власних коштів;
відсутність кредитування; зниження доходів
населення як кінцевого споживача продукції;
відсутність дієвого регулювання цін на продук-
цію і зростання частки на ринку іноземних мо-
нополій привели до різкого зниження спожив-
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чого попиту на вітчизняну продукцію та струк-
турної зміни ринку автомобілебудування. Та-
ким чином, такі кардинальні зміни потребують
проведення кон'юнктурних досліджень на всіх
стадіях відтворювального процесу.

Під час свого розвитку підприємство авто-
мобілебудування постійно стикається із зміна-
ми внутрішніх та зовнішніх умов ринкового се-
редовища, у відповідності з якими формується
тип його інноваційного розвитку, котрий є
реакцією на зміну ринкової кон'юнктури, і вра-
ховує можливості ефективної діяльності
підприємства. На даний момент пропонується
велика кількість різноманітних класифікацій
зовнішніх факторів у залежності від економіч-
них поглядів учених. Узагальнивши і згрупував-
ши фактори, за їх ступенем впливу, того чи
іншого фактора на інноваційний розвиток
підприємства автомобілебудування, пропонує-
мо їх розділити на фактори мікро — та мак-
рорівнів та виокремити ті з них, які є конгло-
мератами і акумулюють в собі вплив більшої
кількості інших факторів.

Крім того, найбільш правильним підходом
при визначенні впливу кон'юнктури ринку ав-
томобілебудування на інноваційний розвиток
підприємства буде такий, при якому вплив тех-
нологічних, демографічних, екологічних, по-
літичних і інших факторів трактуватиметься че-
рез вплив економічних. Загальна схема їх впли-
ву на інноваційний розвиток підприємства ав-
томобілебудування, представлена на рисунку
1.

Як видно зі схеми, фактори макросередови-
ща впливають на зміну ринкової ситуації, в ре-
зультаті чого змінюються і параметри впливу
факторів кон'юнктури ринку на інноваційний
розвиток автомобілебудівного підприємства.
Для виявлення механізму їх впливу розгляне-
мо фактори, які є конгломератами кожної з
запропонованих груп.

Основними факторами, які акумулюють у
собі дію інших факторів макросередовища є
фаза економічного циклу й інфляція. Фаза еко-
номічного циклу, яка характеризує сучасний
стан розвитку економіки країни, має величезне
значення для підприємств автомобілебудуван-
ня під час формування стратегії їх інновацій-
ного розвитку та в різній мірі впливає на окремі
підприємства. Нині виділяють дві основні фази
економічного циклу — спаду і підйому. У фазі
підйому автомобілебудівні підприємства отри-
мують максимальні стимули для розвитку, тому
для неї є характерним зростання обсягів вироб-
ництва продукції; споживчого попиту; показ-
ників процентних ставок; інноваційної актив-
ності та рівня технологічної забезпеченості
автомобілебудівних підприємств; помітно по-
силюється вплив інновацій. Це вимагає від
підприємств автомобілебудування підвищеної
уваги до виробництва надійної, ергономічної та
екологічної інноваційної продукції. Особливо
нагальним є завдання екологізації виробницт-
ва автомобілебудівної продукції. Фаза спаду
характеризується зменшення обсягів вироб-
ництва продукції автомобілебудування; збіль-
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Рис. 1. Схема впливу факторів мікроK і макросередовища
на інноваційний розвиток підприємства автомобілебудування
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шенням товарних запасів; значним скорочення
виробничих потужностей; поглибленням про-
блем фінансової сфери; зростанням інфляції,
причому вплив її на інноваційний розвиток
підприємства автомобілебудування має супе-
речливий характер. Так, "повзуча" інфляція
(2—4 % на рік) стимулює економічне зростан-
ня і попит на продукцію автомобілебудування,
в результаті чого кон'юнктура автомобілебу-
дівного ринку отримує стимули до пожвавлен-
ня. Інфляція, темпи якої перевищують 10 %, є
загрозливою для економіки країни, а отже, і
для ринку автомобілебудування, характери-
зується знеціненням власних оборотних коштів
автомобілебудівних підприємств, зниженням
його інноваційного потенціалу і скорочення
обсягів продажу автомобілебудівної продукції,
погіршується функціонування кредитної сис-
теми.

Не менш важливими факторами впливу на
інноваційний розвиток підприємств автомобі-
лебудування є система оподаткування, законо-
давча база, бюджетна політика, кредитно-гро-
шова політика. Не зважаючи на зменшення дер-
жавного сектору в економіці і максимальне
зменшення його впливу на розвиток ринково-
го механізму, держава впливає на економічну
ситуацію за допомогою, наявних в її розпоряд-
женні, економічних важелів, а саме: антимоно-
польних законів, законів охорони навколиш-
нього середовища, регулювання відсоткової
кредитної ставки, шляхом бюджетного субси-
дування експорту та імпорту (пряме субсиду-
вання експорту; зниження чи зміна тарифів на
певні види імпорту), програм утилізації про-
дукції тощо. Найбільшого розповсюдження
набуло регулювання рівня цін на внутрішньо-
му ринку через бюджетне фінансування екс-
порту, фінансування науково-дослідних робіт,
протекціоністської митної політики.

Таким чином, фактори макросередовища,
формуючи сучасну економічну ситуацію в
країні, впливають на зміну кон'юнктури авто-
мобілебудівного ринку, а отже, і на інновацій-
ний розвиток підприємств автомобілебудуван-
ня зокрема.

Однак, хоча еволюція підприємств автомо-
білебудування пов'язана із змінами зовніш-
нього середовища, вона не є принесеною в еко-
номіку ззовні. Самі зміни зовнішнього середо-
вища діяльності автомобілебудівних підпри-
ємств ініціюються внутрішніми причинами ди-
наміки економіки. Й. Шумпетер і М. Конд-
ратьєв вважали, що ініціатива завжди остаєть-
ся за виробництвом і зміни відбуваються, коли
з'являються необхідні економічні умови для їх
застосування. На думку представників сучас-
ної теорії інноваційного розвитку підприємств,
яка грунтується на концентрації технологічних
укладів, С. Глазьєва і Д. Львова, досягаючи межі
економічного зростання, господарська систе-
ма набуває стану, коли взаємозв'язок техніч-
ної і економічної сфер започатковує утворен-
ня інноваційних технологій, які революційно
змінюють виробничу систему.

Групу мікроекономічних факторів впливу
кон'юнктури ринку автомобілебудування на
інноваційний розвиток автомобілебудівних
підприємств доцільно трактувати в динаміці
крізь систему "попит і пропозиція". Дійсно, при
більш детальному розгляді механізму впливу
будь-якого фактору на підприємство автомо-
білебудування, виявляється, що він приводить
до зміни попиту або пропозиції. Так, наприк-
лад, вплив демографічних факторів приводить
до зміни попиту; екологічні — визивають зміну
пропозиції (зростання витрат на охорону на-
вколишнього середовища, впливає на ціну про-
позиції); фаза економічного циклу змушує під-
приємства автомобілебудування змінювати

Таблиця 1. Фактори, які впливають на інноваційний розвиток підприємства

Фактори, які активізують Фактори, які де активізують 
1) наявність матеріальних і фінансових ресурсів; 
2) наявність інноваційних прогресивних технологій 
виробництва, їх своєчасного упровадження та 
вдосконалення; 
3) удосконалення структури управління підприємством, 
технології підготовки та реалізації управлінських 
рішень; 
4) упровадження ефективних норм організації роботи та 
вдосконалення її оплати; 
5) автоматизація документообігу; 
6) упровадження сучасного апарату імітаційного 
моделювання 

1) відсутність фінансування на придбання інноваційного 
обладнання; 
2) недостатня науково-матеріальна база, відсутність виробничих 
потужностей, використання застарілої технології виробництва; 
3) домінування поточного виробництва і орієнтування на 
теперішні ринки; 
4) неузгодженість інтересів учасників інноваційного процесу, а 
саме: 
- конструкторських і технологічних рішень щодо розробки 
інноваційної продукції; 
- опір впровадженню інновацій; 
- несвоєчасність та відсутність технології прийняття 
управлінських рішень; 
5) відсутність чіткої організації оплати роботи: 
- відсутність або несвоєчасна корекція посадових інструкцій; 
- відсутність персональної відповідальності; 
- невідповідність заробітної плати кінцевим результатам 
діяльності 
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обсяги виробництва, що впливає на пропози-
цію продукції автомобілебудування; інфляція
приводить до падіння платоспроможного по-
питу.

Групи факторів попиту та пропозиції про-
понуємо розмежувати на цінові і нецінові. Се-
ред основних нецінових факторів, які вплива-
ють на попит продукції автомобілебудування
можна виділити: кількість споживачів, їх те-
перішні і майбутні доходи та уподобання; вік,
стать, освіта і місце проживання; інноваційність
продукції. У складі нецінової групи факторів
пропозиції, які впливають на інноваційний роз-
виток автомобілебудівних підприємств, можна
виділити: технічний рівень і інноваційність тех-
нології виробництва продукції автомобілебу-
дування; наявність ресурсів та виробнича по-
тужність підприємств; наявність конкурентів на
ринку; частка підприємства автомобілебуду-
вання на ринку та тенденція її зміни; сезонні
коливання.

У складі основних цінових факторів можна
виділити: собівартість продукції; купівельну
спроможність споживачів; якість і інновацій-
ність автомобілебудівної продукції. Найважли-
вішою в даній групі є ціна, бо основною влас-
тивістю попиту є обернена залежність між
ціною продукції автомобілебудування і попи-
том на неї, при сталому значенні решти фак-
торів. Крім того, зростання попиту на автомо-
білебудівну продукцію є обмеженим, бо існує
границя насиченості ринку. Зрівноваженість
пропозиції і попиту на продукцію автомобіле-
будування призводить до того, що автомобіле-
будівні підприємства зменшують обсяги вироб-
леної продукції, що сприяє погіршенню ринко-
вої кон'юнктури для виробників.

Важливою ознакою інноваційного розвит-
ку підприємства автомобілебудування є век-
торна направленість факторного впливу,
оскільки один і той самий фактор за різних об-
ставин може впливати на діяльність підприєм-
ства автомобілебудування по різному. Тому, їх
доцільно розбити на фактори, які активізують
або де активізують інноваційний розвиток
підприємства автомобілебудування та факто-
ри нейтрального характеру, які в різні періоди
часу можуть настільки незначно впливати, що
ніяким чином не будуть відображатися на еко-
номічному розвитку автомобілебудівних під-
приємств (табл. 1).

Особливе значення при проведенні дослід-
жень впливу кон'юнктури ринку автомобілебу-
дування на інноваційний розвиток автомобіле-
будівного підприємства відводиться визначен-
ню значущості та рівня сили впливу факторів.

У залежності від цієї ознаки можна виділити
групу факторів, які в основному визначають
рівень інноваційного розвитку підприємств ав-
томобілебудування, і групу другорядних фак-
торів. Однак склад групи факторів за цією озна-
кою не є незмінним і може корегуватися.

Таким чином, досліджуючи фактори впли-
ву кон'юнктури ринку автомобілебудування на
інноваційний розвиток автомобілебудівних
підприємств ми прийшли до висновку, що:

— доцільним є врахування не тільки резуль-
тати прояву впливу і взаємодії факторів, але і
причини їх виникнення, без знання яких не-
можливо усунути негативні наслідки;

— детальне вивчення впливу кожного мак-
ро- і мікрофакторів приведе до створення гро-
міздкої або малоефективної системи при
повній неможливості визначення всіх синерге-
тичних ефектів взаємовпливу тих чи інших фак-
торів. Вивчення же системи "попит і пропози-
ція" в динаміці дозволить визначити кінцеві
зміни впливу кон'юнктури ринку на інновацій-
ний розвиток автомобілебудівного підприєм-
ства.

Оскільки підприємство є посередником
ринку, який сприяє взаємодії виробника і спо-
живача автомобілебудівної продукції, тому
пріоритетними завданнями в мінливому і не-
визначеному ринковому середовищі, в час при-
скореного технологічного прогресу та зростан-
ня монополізації з боку іноземних виробників,
у діяльності автомобілебудівних підприємств
має бути висока якість задоволення потреб,
здатність швидко й адекватно реагувати на
зміну поведінки споживачів. Уся сукупність
напрямів сучасного розвитку науково-техніч-
ного прогресу слугує фундаментальною базою
технічного інноваційного розвитку автомобіле-
будівних підприємств. При чому цілі та пріори-
тети цього розвитку мають визначатися у відпо-
відності з стратегією інноваційного розвитку
автомобілебудівного підприємства в тій чи
іншій фазі економічного розвитку.

Розв'язання проблем, пов'язаних з техніч-
ним інноваційним розвитком підприємства, за-
лежить від виявлення внутрішніх причин, які
стримують інноваційні процеси на мікр- та мак-
рорівнях (рис. 2).

Безперечним є той факт, що саме напрям
розвитку галузі в значній мірі впливає на ви-
значення напряму інноваційного розвитку під-
приємства автомобілебудування. У галузі з
низьким рівнем ринкової влади автомобілебу-
дівне підприємство практично не має важелів
серйозного впливу на кон'юнктуру для її по-
кращення і підпорядкування своїм цілям. Ра-
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зом з тим, воно має можливості впливу на влас-
не положення на цьому ринку, яке проявляєть-
ся в здатності автомобілебудівних підприємств
у вилученні ресурсів і переманювання спожи-
вачів від конкурентів у довготерміновому пе-
ріоді. Ця властивість в певній мірі залежить від
рівня економічних витрат і доходів автомобі-
лебудівних підприємств. У цьому відношенні
стабільне отримання і зростання прибутку
сприймаються підприємством як підстава еко-
номічної стійкості в ринковому середовищі, а
виникнення збитковості може трактуватися в
якості найбільш чіткої форми проявлення еко-
номічної неспроможності підприємства авто-
мобілебудування, його нездатності реалізува-
ти свою основну ціль.

Актуальною залишається також проблема
розробки універсальних моделей та методів, які
дозволять здійснити систематизацію, зміну і
виявлення характеру інноваційного розвитку
автомобілебудівних підприємств на мезорівні
(галузевому рівні, рівні регіону) для стимулю-
вання і підтримки інноваційно-активних
підприємств автомобілебудування і підтримки
оптимальних і стійких темпів інноваційного
розвитку мезосистеми в цілому.

Інноваційний розвиток автомобілебудівних
підприємств повинен бути протиставлений та-
кому стану економіки, коли в силу ряду мак-
ро- і мікрофакторів функціонування системи
забезпечується завдяки екстенсивного копію-
вання складених технологій і стратегій або
"космічної" їх модернізації. При цьому іннова-
ційний розвиток можливий в двох напрямах:

— або при розпорядженні наявними ресур-
сами на користь поточної діяльності;

— або при їх направленості на перспектив-
ний розвиток, нехтуючи поточними інтересами.

У першому випадку інноваційний розвиток
автомобілебудівних підприємств здійснювати-
меться завдяки вдосконалення і модернізації
існуючих елементів, а в другому — завдяки
інновацій. Однак потреба в інноваціях повин-
на відповідати можливостям їх виконання, які
часто обмежені недостатністю ресурсів, техні-
чними проблемами, не чітким визначенням цілі.
Тобто, підприємство автомобілебудування, яке
вибирає інноваційний шлях розвитку, повинно
володіти необхідним потенціалом, достатнім
для його реалізації. Враховуючи те, що іннова-
ційний процес характеризується тривалістю
протікання, інноваційний розвиток підприєм-
ства відноситься до довгострокових стратегіч-
них інтересів і дає можливість їм отримати пе-
реваги перед конкурентами в майбутньому.

Таким чином, можна виділити основні за-
кономірності інноваційного розвитку підпри-
ємств автомобілебудування:

— автомобілебудування, будучи баромет-
ром кон'юнктури ринку, першим реагує на еко-
номічні спади і останнім   на підйоми. Причому
реакція на підйом повинна полягати в пропо-
зиції на ринок інноваційної продукції, що
відповідає вимогам споживачів;

— продукція індивідуального та виробничо-
го призначення вимагає від споживачів великих
витрат при покупці та експлуатації. Особлива
увага приділяється інноваціям в економічності,
екологічності і продуктивності продукції, без-
пеки, надійності та подальшої експлуатації;

— продукція автомобілебудування є досить
наукомісткою, тому розроблення інноваційної
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Рис. 2. Послідовність дослідження інноваційного розвитку підприємства
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продукції вимагає значних витрат коштів і часу,
а також наявність відповідної науково-, дослі-
дно-конструкторської бази;

— підприємства автомобілебудування, бу-
дучи, в основному, колишніми вітчизняними
державними монополіями, що володіли силь-
ною протекцією з боку держави, не володіли
засобами виробництва і результатами роботи,
виявилися не пристосованими до конкуренції
на ринку з автомобілебудівною продукцією іно-
земних виробників;

— виробництво продукції автомобілебуду-
вання характеризується тривалим виробничим
циклом, тому підприємства автомобілебуду-
вання потребують тривалого кредитування і
підтримки в умовах високих темпів росту
інфляції.

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищесказаного, можна зробити

висновок, що для автомобілебудівних підпри-
ємств найбільш складно перебороти відставан-
ня від світових лідерів. Тому перед прийняттям
стратегічних рішень під час формування стра-
тегії інноваційного розвитку для підприємств
автомобілебудування життєво необхідним ста-
ло визначення існуючої на ринку ситуації і тен-
денції її зміни. В залежності від умов і обста-
вин, що склалися ця проблема вирішується вив-
ченням кон'юнктури ринку автомобілебудуван-
ня та факторів, що її визначають. Фактори, які
впливають на інноваційний розвиток підпри-
ємств дозволяють віднести останні до класу
складних систем, які характеризуються багато
чисельними взаємозв'язками між елементами,
неоднозначністю алгоритмів поведінки за
різних умовах, наявністю багато численних ви-
падкових впливів, кореляційною взаємодією
між більшим числом факторів.

Отже, альтернативним розвитком підприє-
мства, який враховує можливості його розвит-
ку і є реакцією на зміну ринкової кон'юнкту-
ри є інноваційний розвиток. При цьому його
тип формується під впливом факторів внут-
рішнього і зовнішнього середовища. Узагаль-
нивши і згрупувавши фактори за ступенем
впливу на діяльність підприємства, пропонує-
мо їх розділити на чинники макро- і мак-
рорівнів. Конгломератами кожної з підгруп
нами визначені: сучасна фаза економічного
циклу та кон'юнктура ринку, що виражається
через систему "попит і пропозиція". Крім того,
важливою ознакою інноваційного розвитку
підприємства є векторна направленість і рівень
сили впливу кожного з факторів на діяльність
підприємства.
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