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ASSESSING THE IMPACT OF THE EFFICIENCY OF OPERATING ASSETS ON THE FINANCIAL
CONDITION OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES
Мета цього дослідження полягала в оцінюванні впливу ефективності використання обігових коштів на фінансоP
вий стан підприємств агропромислового комплексу. Досліджено механізми такого впливу. Зокрема, побудовано моP
дель впливу оборотності обігових коштів підприємства на рівень його платоспроможності. Ця модель базується на
залежності між коефіцієнтом оборотності оборотних активів підприємства та величиною його короткострокових
зобов'язань. Також розглянуто механізм впливу оборотності обігових коштів суб'єктів господарювання на прибутP
ковість їхньої діяльності. Проведено емпіричний аналіз досліджуваних процесів на прикладі вибірки підприємств
агропромислового комплексу України. Результати цього аналізу показали, що рівень ефективності використання
обігових коштів справляє суттєвий вплив на окремі параметри фінансового стану досліджуваних підприємств наP
самперед на рівень їх платоспроможності. Отже, підвищення ефективності використання обігових коштів на засадах
вдосконалення управління цими коштами слід розглядати як один з пріоритетних напрямів покращення фінансового
стану підприємств агропромислового комплексу України. Це своєю чергою сприятиме підвищенню конкурентоспP
роможності та подальшому економічному розвитку цих підприємств.
Ensuring the proper amount of financial and economic results of economic activity of enterprises requires of them
maintaining at the required level the basic parameters of financial condition. In particular, this applies to its characteristics
such as liquidity of assets, profitability, financial stability, etc. At the same time, the value of indicators used to assess
the financial condition of economic entities is influenced by a large number of different factors of the internal and external
environment. One of the most important factors is the efficiency of using the available assets of enterprises. This is
primarily since the level of turnover of operating assets largely depends on its volume, which, in turn, affect the structure
of assets of the enterprise and the sources of their formation. Also, the optimization of the value of the turnover ratio of
operating assets of enterprises can be considered as a factor in increasing the profitability of economic activity. Considering
this, the purpose of this study is to assess the impact of the efficiency of operating assets on the financial condition of
agroPindustrial enterprises. The mechanisms of such influence have been investigated. In particular, a model of the impact
of the turnover of operating assets of the enterprise on the level of its solvency. This model is based on the relationship
between the turnover ratio of current assets of the enterprise and the value of its shortPterm liabilities. The mechanism of
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influence of the turnover of operating assets of business entities on the profitability of their activities has been also
considered. An empirical analysis of the studied processes on the example of a sample of enterprises of the agroPindustrial
complex of Ukraine has been carried out. The results of this analysis has showed that the level of efficiency of operating
assets has a significant impact on certain parameters of the financial condition of the studied enterprises, primarily on
the level of their solvency. Therefore, improving the efficiency of operating assets on the basis of improving the
management of these funds should be considered as one of the priority areas for improving the financial condition of
enterprises in the agroPindustrial complex of Ukraine. This, in turn, helps to increase the competitiveness and further
economic development of these enterprises.

Ключові слова: підприємство, обігові кошти, ефективність, фінансовий стан, обо)
ротність, агропромисловий комплекс.
Key words: enterprise, operating assets, efficiency, financial condition, turnover, agro —
industrial complex.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Забезпечення належного обсягу фінансово&
економічних результатів господарської діяль&
ності підприємств вимагає від них підтримання
на необхідному рівні основних параметрів
фінансового стану. Зокрема, це стосується та&
ких його характеристик як ліквідність активів,
прибутковість, фінансова стійкість тощо. Вод&
ночас на значення індикаторів, за допомогою
яких оцінюється фінансовий стан суб'єктів гос&
подарювання, справляє вплив значна кількість
різноманітних чинників внутрішнього та зов&
нішнього середовища. Одним з найважливіших
таких чинників є ефективність використання
наявних у підприємств обсягів їх обігових ак&
тивів. Це зумовлено насамперед тим, що від
рівня оборотності обігових коштів значною
мірою залежать їх обсяги, які своєю чергою
впливають на показники структури активів
підприємства та джерел їх утворення. Також
оптимізація величини коефіцієнта оборотності
обігових коштів підприємств може розглядати&
ся як чинник підвищення прибутковості госпо&
дарської діяльності. Враховуючи це, дослід&
ження впливу ефективності використання обі&
гових коштів на фінансовий стан підприємств
має як наукову, так і практичну значимість.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі представле&
но значну кількість публікацій, присвячених як
розробленню інструментарію оцінювання
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ефективності використання обігових коштів
підприємств, так і формуванню методичних за&
сад аналізування та управління фінансовим
станом суб'єктів господарювання, зокрема їх
фінансовою стійкістю. Значних успіхів у вирі&
шенні цих питань досягли, зокрема, такі вчені:
В.Г. Баранова [1], Г.І. Башнянин [2], Т.В. Без&
бородова [3], І.А. Бержанір [4], О.С. Бонда&
ренко [5], О.Б. Ватченко [6], Н.М. Гапак [7],
Т.П. Гудзь [8], Г.В. Кошельок [9], О.В. Насібо&
ва [10], Р.С. Сорока [11], Р.К. Шурпенкова [12]
та ін. Цими дослідниками запропоновано нау&
ково обгрунтовані методи та прийоми оціню&
вання використання обігових коштів та діагно&
стування фінансового стану підприємств, а та&
кож визначено напрями та розроблено меха&
нізми його покращення. Водночас питання оц&
інювання впливу ефективності використання
обігових коштів на фінансовий стан під&
приємств, зокрема підприємств агропромисло&
вого комплексу України, нині не є остаточно
вирішеним та потребує проведення подальших
досліджень.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є оцінювання впливу ефектив&
ності використання обігових коштів на фінан&
совий стан підприємств агропромислового
комплексу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Враховуючи особливості утворення та фун&
кціонування обігових коштів підприємств, слід
Передплатний індекс 21847
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відзначити, що ефективність використання цих
коштів може справляти певний вплив на усі
основні параметри фінансового стану суб'єктів
господарювання, зокрема, на їх платоспро&
можність, ділову активність, прибутковість та
фінансову стійкість. З іншого боку, рівень цьо&
го впливу може відрізнятися як залежно від
характеристики фінансового стану під&
приємств, яка виступає результуючим індика&
тором оцінювання впливу ефективності вико&
ристання обігових коштів компаній на їх фінан&
совий стан, так і від специфіки господарської
діяльності конкретних підприємств, що розгля&
даються. При цьому ефективність використан&
ня обігових коштів буде у подальшому оціню&
ватися за допомогою показника їх оборотності.
Можливо виділити такі основні механізми
впливу ефективності використання обігових
коштів суб'єктів підприємництва на їх фінан&
совий стан:
1. Ммеханізм впливу оборотності обігових
коштів підприємства на рівень їх платоспро&
можності. Якщо в якості індикатора цього рівня
розглядати загальний коефіцієнт покриття
(відношення величини оборотних активів до
суми поточних зобов'язань суб'єкта господа&
рювання), то за умови фіксованої величини
власного оборотного капіталу підприємства
зростання оборотності обігових коштів ви&
кликатиме зменшення як величини чисельника,
так і знаменника дробу, який виражає цей ко&
ефіцієнт. У формалізованому вигляді цей вплив
може бути представлено таким чином:
⎛Р ⎞
О ⋅ ⎜⎜ о0 ⎟⎟
О
⎝ Ро1 ⎠
=
К п ( Ро1 ) =
(1),
⎛ Ро 0 ⎞
⎛ Ро1 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
О⋅⎜
⎟ − Ов О − Ов ⋅ ⎜ Р ⎟
⎝ Ро1 ⎠
⎝ о0 ⎠

де Кп(Ро1) — загальний коефіцієнт покрит&
тя як функція від нового (зміненого) значення
рівня оборотності обігових коштів підприєм&
ства;
О — базова величина обігових коштів
підприємства, грошових одиниць;
Ро0, Р о1 — рівень оборотності обігових
коштів відповідно базовий та новий (змінений)
(відношення річної величини доходу підприє&
мства від реалізації ним своєї продукції до се&
редньорічної величини його обігових коштів);
Ов — величина власного оборотного капі&
талу підприємства, грошових одиниць.
2. Механізм впливу оборотності обігових
коштів підприємства на рівень їх ділової актив&
ності. Як відомо, цей рівень характеризується
показниками оборотності, одним з яких і ви&
Передплатний індекс 21847

ступає оборотність обігових коштів. Якщо ж
розглянути такий показник ділової активності
суб'єкта господарювання як оборотність його
сукупних активів, то вплив на цей показник
оборотності обігових активів підприємства
можна описати за допомогою такого виразу:
Роа ( Ро1 ) =

Д
⎛ Ро 0 ⎞
⎟⎟ + Ан
О ⋅ ⎜⎜
⎝ Ро1 ⎠

(2),

де Роа(Ро1) — рівень оборотності сукупних
активів підприємства (відношення його
річних доходів від реалізації продукції до
середньорічної величини сукупних активів)
як функція від нового (зміненого) значення
рівня оборотності обігових коштів цього під&
приємства;
Д — річна величина доходів підприємства
від реалізації продукції, грошових одиниць;
Ан — загальна середньорічна величина не&
оборотних активів підприємства, грошових
одиниць.
3. Механізм впливу оборотності обігових
коштів підприємства на рівень прибутковості
його діяльності. Розглядаючи цей механізм,
слід мати на увазі ту обставину, що залежно
від особливостей конкретного підприємства та
змісту заходів щодо управління його оборот&
ними активами пришвидшення оборотності
обігових коштів суб'єкта господарювання
може призводити як до зростання прибутко&
вості його діяльності, так і до зниження її
рівня. Так, якщо у підприємства були занадто
високі обсяги виробничих запасів, то їх опти&
мізація призведе до зниження витрат, пов'я&
заних із утриманням цих запасів, та, відповід&
но, до зростання операційного прибутку ком&
панії. З іншого боку, надмірне скорочення ве&
личини виробничих запасів підприємства
може збільшити як видатки на організування
поставок матеріалів, так і втрати внаслідок
відсутності належного обсягу їх страхових
запасів. Отже, за таких умов операційний при&
буток суб'єкта господарювання зменшиться,
хоча загальна оборотність його обігових
коштів при цьому зросте. Також слід врахо&
вувати той факт, що прибутковість госпо&
дарської діяльності оцінюється різними інди&
каторами. Серед цих індикаторів існують такі,
аналітичні вирази розрахунку яких містять
середню величину наявних у підприємства обі&
гових коштів. Зокрема, це стосується показ&
ника прибутковості сукупних активів суб'єкта
господарювання. Вплив зміни оборотності
обігових коштів підприємства на величину
цього показника можна описати за допомогою
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АГРОСВІТ № 21—22, 2021
Таблиця 1. Результати розрахунку усереднених значень
показників фінансового стану досліджуваних підприємств
агропромислового комплексу за їх групами
Назви
показників
фінансового
стану
підприємств
Загальний
коефіцієнт
покриття

Оборотність
сукупних
активів

Прибутковість
сукупних
активів

Коефіцієнт
автономії

Групи підприємств за рівнем
оборотності їх обігових коштів
Підприємства із низьким рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із середнім рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із високим рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із низьким рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із середнім рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із високим рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із низьким рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із середнім рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із високим рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із низьким рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із середнім рівнем
оборотності обігових коштів
Підприємства із високим рівнем
оборотності обігових коштів

Середні значення показників фінансового
стану за групами підприємств
СільськоАгроПереробні
господарські
промислові
підприємства
підприємства
підприємства
1,343
1,216
1,305
1,498

1,498

1,513

1,907

2,007

1,956

0,943

0,876

0,911

1,325

1,244

1,259

1,423

1,580

1,602

0,054

0,059

0,088

0,072

0,062

0,082

0,063

0,069

0,085

0,468

0,480

0,537

0,543

0,502

0,593

0,589

0,498

0,551

Джерело: розраховано автором на основі даних про діяльність досліджуваних підприємств за 2020 рік.

такого виразу:
П а ( Ро1 ) =

П + ΔП
⎛Р ⎞
О ⋅ ⎜⎜ о0 ⎟⎟ + Ан
⎝ Ро1 ⎠

(3),

де Па (Ро1) — прибутковість сукупних ак&
тивів підприємства (відношення його чистого
прибутку до середньорічної величини сукупних
активів) як функція від нового (зміненого) зна&
чення рівня оборотності обігових коштів цьо&
го підприємства;
П — початкове значення чистого прибутку
підприємства, грошових одиниць;
ΔП — приріст чистого прибутку підприєм&
ства внаслідок зміни оборотності його обіго&
вих коштів, грошових одиниць.
4. Механізм впливу оборотності обігових
коштів підприємства на рівень його фінансової
стійкості. Цей механізм відображається насам&
перед у зміні співвідношення між власним та
позичковим капіталом суб'єкта господарюван&
ня внаслідок зміни оборотності його обігових
коштів. Зокрема, у разі зростання рівня їх обо&
ротності за незмінності величин власного обо&
ротного капіталу суб'єкта господарювання, от&
римуваних ним доходів від реалізації продукції
та сукупного власного капіталу потреба
підприємства у позикових коштах (передусім,
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у короткострокових позиках) зменшиться. Це
своєю чергою призведе до підвищення рівня
фінансової стійкості компанії. Якщо в якості
індикатора оцінювання цієї стійкості розгляда&
ти коефіцієнт автономії, то вплив зміни оборот&
ності обігових коштів підприємства на рівень
його фінансової стійкості можна оцінити із ви&
користанням такого виразу:
К а ( Ро1 ) =

Кв
⎛Р ⎞
О ⋅ ⎜⎜ о0 ⎟⎟ + Ан
⎝ Ро1 ⎠

(4),

де Ка(Ро1) — значення коефіцієнт автономії
(відношення величини власного капіталу
підприємства до величини його сукупних ак&
тивів) як функція від нового (зміненого) зна&
чення рівня оборотності обігових коштів цьо&
го підприємства;
Кв — величина власного капіталу підприєм&
ства, грошових одиниць.
З урахуванням описаних вище механізмів
впливу ефективності використання обігових
коштів підприємств на окремі параметри їх
фінансового стану можливо подати таку послі&
довність оцінювання цього впливу: 1) форму&
вання вибірки підприємств, що належать до
певної галузі або підгалузі економіки (виду еко&
номічної діяльності); 2) оцінювання для кож&
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
Таблиця 2. Дані про наявність або відсутність впливу рівня оборотності
обігових коштів на фінансовий стан досліджуваних підприємств
агропромислового комплексу
Вплив оборотності обігових коштів на
фінансовий стан підприємств
СільськоАгроПереробні
господарські
промислові
підприємства
підприємства
підприємства
Загальний коефіцієнт покриття Наявний
Наявний
Наявний
Оборотність сукупних активів
Наявний
Наявний
Наявний
Прибутковість сукупних активів Наявний
Відсутній
Відсутній
Коефіцієнт автономії
Наявний
Відсутній
Відсутній
Назви показників фінансового
стану підприємств

Джерело: розраховано автором на основі даних про діяльність досліджуваних підприємств за 2020 рік.

ного підприємства рівня ефективності викори&
стання його обігових коштів шляхом розрахун&
ку показника їх оборотності; 3) поділ під&
приємств на класи за значеннями показника
оборотності обігових коштів досліджуваних
суб'єктів господарювання (зокрема, можна ви&
ділити три класи підприємств: підприємства із
низьким рівнем оборотності обігових коштів,
підприємства із середнім рівнем оборотності
обігових коштів та підприємства із високим
рівнем оборотності обігових коштів); 4) вибір
показників, які характеризуватимуть фінансо&
вий стан досліджуваних підприємств; 5) обчис&
лення значень цих показників за кожним із дос&
ліджуваних підприємств; 6) визначення се&
редніх значень кожного з обраних показників,
які характеризуватимуть фінансовий стан дос&
ліджуваних підприємств, за кожною групою
цих показників; 7) оцінювання статистичної
значущості відмінностей у середніх значеннях
кожного з обраних показників, які характери&
зуватимуть фінансовий стан досліджуваних
підприємств, з використанням методу диспер&
сійного аналізу (шляхом розрахунку фактич&
них значень критерію Фішера та їх зіставлення
із нормативними); 8) отримання висновків про
наявність або відсутність впливу ефективності
використання обігових коштів досліджуваних
підприємств на окремі параметри їх фінансо&
вого стану.
З метою апробації запропонованих методо&
логічних підходів до оцінювання впливу ефек&
тивності використання обігових коштів
суб'єктів господарювання на окремі парамет&
ри їх фінансового стану було сформовано ви&
бірку зі ста підприємств, які належать до агро&
промислового комплексу західного регіону Ук&
раїни. При цьому 35 з них є сільськогосподарсь&
кими підприємствами, 40 — займаються пере&
робкою сільськогосподарської продукції, а
інші 25 — поєднують виробництво сільськогос&
подарської продукції з її переробкою (тобто є
агропромисловими). Використовуючи описану
вище послідовність дій та застосовуючи вира&
Передплатний індекс 21847

зи (1) — (4), було здійснено оцінювання міри
впливу ефективності використання обігових
коштів на фінансовий стан досліджуваних
підприємств агропромислового комплексу. Ре&
зультати розрахунку цих показників представ&
лено у таблиці 1.
Як свідчать дані, які наведено у табл. 1, за
окремими показниками фінансового стану
досліджуваних підприємств простежується
тенденція до зростання величини цих показ&
ників із збільшенням рівня оборотності обіго&
вих коштів суб'єктів господарювання. Зокре&
ма, це стосується загального коефіцієнта по&
криття та оборотності сукупних активів
підприємств. Водночас для показника при&
бутковості цих активів зазначена тенденція
властива не усім видам економічної діяль&
ності. Так само зростання рівня оборотності
обігових коштів досліджуваних переробних
та агропромислових підприємств не завжди
призводить до збільшення їх коефіцієнта ав&
тономії, хоча ця тенденція простежується
для сільськогосподарських підприємств, які
розглядаються.
Отримання остаточних висновків про на&
явність або відсутність статистично значимого
зв'язку між рівнем оборотності обігових коштів
досліджуваних підприємств агропромислово&
го комплексу та показниками їх фінансового
стану, як вже зазначалося вище, потребує за&
стосування методології дисперсійного аналізу.
Результати такого застосування для досліджу&
ваної вибірки підприємств представлено у таб&
лиці 2.
Як випливає з даних, поданих у таблиці 2,
рівень ефективності використання обігових
коштів справляє суттєвий вплив на окремі па&
раметри фінансового стану досліджуваних
підприємств, насамперед, на рівень їх плато&
спроможності та оборотність сукупних активів.
Отже, підвищення ефективності використання
обігових коштів на засадах вдосконалення
управління цими коштами слід розглядати як
один з пріоритетних напрямів покращення
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фінансового стану підприємств агропромисло&
вого комплексу України.
ВИСНОВКИ

1. Ефективність використання обігових
коштів може справляти певний вплив на усі
основні параметри фінансового стану суб'єктів
господарювання, зокрема, на їх платоспро&
можність, ділову активність, прибутковість та
фінансову стійкість. З іншого боку, рівень цьо&
го впливу може відрізнятися як залежно від
характеристики фінансового стану під&
приємств, яка виступає результуючим індика&
тором оцінювання впливу ефективності вико&
ристання обігових коштів компаній на їх фінан&
совий стан, так і від специфіки господарської
діяльності конкретних підприємств, що розгля&
даються.
2. Можливо подати таку послідовність оці&
нювання впливу ефективності використання
обігових коштів на окремі параметри фінансо&
вого стану підприємств: 1) формування вибір&
ки підприємств, що належать до певної галузі
або підгалузі економіки; 2) оцінювання для
кожного підприємства рівня ефективності ви&
користання його обігових коштів шляхом роз&
рахунку показника їх оборотності; 3) поділ
підприємств на класи за значеннями показни&
ка оборотності обігових коштів досліджуваних
суб'єктів господарювання; 4) вибір показників,
які характеризуватимуть фінансовий стан до&
сліджуваних підприємств; 5) обчислення зна&
чень цих показників за кожним із досліджува&
них підприємств; 6) визначення середніх зна&
чень кожного з обраних показників, які харак&
теризуватимуть фінансовий стан досліджува&
них підприємств, за кожною групою цих показ&
ників; 7) оцінювання статистичної значущості
відмінностей у середніх значеннях кожного з
обраних показників, які характеризуватимуть
фінансовий стан досліджуваних підприємств,
з використанням методу дисперсійного аналі&
зу; 8) отримання висновків про наявність або
відсутність впливу ефективності використання
обігових коштів досліджуваних підприємств на
окремі параметри їх фінансового стану.
3. Емпіричний аналіз, проведений за вибір&
кою підприємств агропромислового комплек&
су України, показав, що оборотність обігових
коштів справляє суттєвий вплив на окремі па&
раметри фінансового стану досліджуваних
підприємств насамперед на рівень їх плато&
спроможності та оборотність сукупних активів.
Отже, підвищення ефективності використання
обігових коштів на засадах вдосконалення
управління цими коштами слід розглядати як
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один з пріоритетних напрямів покращення
фінансового стану підприємств агропромисло&
вого комплексу України.
4. Подальші дослідження повинні передба&
чати оцінювання впливу ефективності викори&
стання окремих складників обігових коштів
підприємств агропромислового комплексу на
їх фінансовий стан.
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DEVELOPMENT OF INTEGRATION AND COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES INVESTMENT ACTIVITIES
Інвестиції є стратегічним чинником економічної стабільності і пожвавлення реального сектора аграрної еконоP
міки та сприяють подоланню кризових явищ. Активізація інвестиційних процесів закладає передумови для динамічP
ного вирішення виробничих, економічних і соціальних проблем в аграрній сфері економіки країни, яка в останні
десятиліття працювала в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів.
У зв'язку з цим постає завдання не про усунення першопричин низької інвестиційної діяльності в аграрному секP
торі України, що проявляється в: хронічному недоінвестуванні виробництва сільськогосподарської продукції, поруP
шенні відтворювального процесу в корпоративному секторі аграрної економіки, відсутність механізму регулювання
інвестиційної діяльності, а про необхідність підняття на якісно новий щабель системну організацію інвестиційної
діяльності, неузгодженість функціонування якої знижує її ефективність.
Доведено, що розвиток кооперації і інтеграції в сучасних умовах зміцнює і інвестиційний потенціал господарств
корпоративного сектору аграрної економіки, особливо малих суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу. Це відбуP
вається в результаті підвищення прибутковості шляхом їх кооперування та інтегрування, збільшення внутрішніх та
зовнішніх джерел залучення інвестицій, а також внаслідок підвищення інвестиційної привабливості учасників кооP
перативних та інтеграційних зв'язків.
Встановлено, що найважливішою особливістю сучасного періоду розвитку агропромислового комплексу є неP
обхідність максимального прискорення науковоPтехнічного прогресу як процесу поступового технічного, технолоP
гічного і соціальноPекономічного оновлення і вдосконалення агропромислового виробництва з метою значного підвиP
щення його ефективності.
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Світова практика свідчить про те, що вирішальною умовою прискорення науковоPтехнічного прогресу є розвиP
ток інноваційної діяльності в аграрному секторі як сукупності послідовно здійснюваних заходів щодо організації
досліджень і створенні інновацій з подальшим освоєнням їх безпосередньо у виробництві з метою створення нової
або поліпшеної продукції, нової або вдосконаленої технології виробництва. Інноваційний процес, як правило, не
тільки заохочується, але і регулюється державою шляхом формування та реалізації інноваційної політики, яка є
частиною державної аграрної політики, так як в числі сучасних пріоритетів поряд з економічними, інвестиційними,
інституційними важливе значення приділяється інноваційним пріоритетам.
Доведено, що розвиток кооперації і інтеграції в сучасних умовах зміцнює і інвестиційний потенціал господарств
корпоративного сектору аграрної економіки, особливо малих суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу. Це відбуP
вається в результаті підвищення прибутковості шляхом їх кооперування та інтегрування, збільшення внутрішніх та
зовнішніх джерел залучення інвестицій, а також внаслідок підвищення інвестиційної привабливості учасників кооP
перативних та інтеграційних зв'язків.
Investments is a strategic factor of economic stability and recovery of the real sector of the agricultural economy
and help to overcome the crisis.The intensification of investment processes provides the conditions for a dynamic solution
of production, economic and social problems of the country's agrarian economy, which has suffered from a shortage of
investment resources in recent decades.
Therefore, there is a need to eliminate the root causes of low investment activity in the agricultural sector of Ukraine,
which is manifested in:chronic underinvestment in agricultural production, disruption of the reproductive process in the
corporate sector of the agrarian economy, the absence of an investment regulatory framework, and it is necessary to step
up to the new level of systemic organization of investment activity, the inconsistency of which reduces its effectiveness.
It was proved that the development of cooperation and integration in modern conditions strengthens the investment
potential of farms in the corporate sector of the agricultural economy, especially small agribusiness enterprises.This is
the result of improved profitability through their cooperation and integration, increasing internal and external sources
of investment, as well as the increasing investment attractiveness of cooperative and integrative participants.
It was established that the most important feature of the modern period of agroPindustrial complex development is
the need to accelerate scientific and technological progress as a process of gradual technical, technological and socioP
economic renewal and improvement of agroPindustrial production in order to increase significantly its efficiency.
World practice shows that a crucial prerequisite for accelerating scientific and technological progress is the
development of innovation in the agricultural sector as a set of consistent measures to organize research and create
innovations with their further development directly in production in order to create new products, improve existing or
to improve production technologies.The innovation process is generally not only encouraged, but also regulated by the
state through the formation and implementation of innovation policy, which is part of the state agrarian policy, as among
the current priorities along with economic, investment and institutional the importance is given to innovation priorities.
It was proved that cooperation and integration development in modern conditions strengthen the investment potential
of farms in the corporate sector of the agrarian economy, especially small agribusiness enterprises.This is the result of
improved profitability through their cooperation and integration, increasing internal and external sources of investment
and increasing investment attractiveness of cooperative and integrative players.

Ключові слова: кооперація, інтеграція, сільськогосподарські підприємства, інвестиція,
інноваційна політика.
Key words: cooperation, integration, agricultural enterprises, investment, innovation policy.
ВСТУП

Інвестиції є стратегічним чинником еконо&
мічної стабільності і пожвавлення реального
сектора аграрної економіки та сприяють подо&
ланню кризових явищ. Активізація інвестицій&
них процесів закладає передумови для дина&
мічного вирішення виробничих, економічних і
соціальних проблем в аграрній сфері економіки
країни, яка в останні десятиліття працювала в
умовах дефіциту інвестиційних ресурсів.
У зв'язку з цим постає завдання не про усу&
нення першопричин низької інвестиційної
діяльності в аграрному секторі України, що
проявляється в: хронічному недоінвестуванні
виробництва сільськогосподарської продукції,
порушенні відтворювального процесу в корпо&
ративному секторі аграрної економіки, від&
Передплатний індекс 21847

сутність механізму регулювання інвестиційної
діяльності, а про необхідність підняття на які&
сно новий щабель системну організацію інвес&
тиційної діяльності, неузгодженість функціо&
нування якої знижує її ефективність.
Заходи, які вживаються в останні роки, дер&
жавної підтримки сільського господарства
сприяють активізації інвестиційної діяльності.
Водночас закладений в них механізм реалізації
орієнтується на власні фінансові можливості
товаровиробників. Таким чином, створюється
протиріччя в управлінні інвестиційною діяльн&
істю, яке потребує одночасно і в посиленні цен&
тралізації, і в підвищенні ролі сільськогос&
подарських підприємств в здійсненні процесів
відшкодування і накопичення складових інвес&
тиційного потенціалу.

11

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні погляди на іденти&
фікацію інвестування і інвестиційний менедж&
мент знайшли відображення у працях таких
зарубіжних науковців: Дж. Бейлі, Г. Бірмана,
Р. Брейлі, З. Боді, Л.Дж. Гітмана, М.Д. Джон&
ка, Дж. М. Кейнса, А. Кульмана, С. Майєрса,
К.Р. Макконнелла, Б. Твісса, П. Самуельсона,
Дж. Стігліца, У. Ф. Шарпа, Р. Шмалензі, С. Шмід&
та, Й. Шумпетера, С. Фішера, М. Фрідманата ін.
Розгляду теоретичних засад розвитку інве&
стиційної діяльності та управління нею в сучас&
них умовах присвячені праці І.О. Бланка, Л.М.
Борща, А.П. Дуки, А.Г. Загороднього, С.В. Коз&
ловського, О.А. Кириченко, Т.В. Майорової,
О.В. Мертенса, О.О. Пересади та ін.
Визнаючи високу значимість проведених
вищепереліченими науковцями досліджень та
відзначаючи наявність фундаментальних
підходів до розкриття окремих питань у нау&
кових дослідженнях, слід відзначити недо&
статність теоретичних і прикладних досліджень
щодо формування системи кооперації та інтег&
рації приздійснені інвестиційної діяльністі
сільськогосподарських підприємств умовах
підвищеної невизначеності, зумовлених не
лише нестабільною економічною ситуацією.
МЕТА

Метою дослідження є розробка практичних
рекомендації на основі узагальнення теоретич&
них досліджень та практичного досліду розвит&
ку кооперативних та інтеграційних зв'язків при
здійсненні інвестиційної діяльності сільсько&
господарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Найважливішим напрямком розвитку
сільськогосподарського виробництва і факто&
ром підвищення його ефективності є коопера&
ція і інтеграція. В процесі кооперації і інтеграції
у сучасних умовах відбувається не тільки коо&
перування реорганізованих на ринкових прин&
ципах господарств корпоративного сектору
аграрної економіки та інших галузей агропро&
мислового комплексу, створення різних коопе&
ративних об'єднань, але також формування
вертикального інтегрованих підприємницьких
структур у сфері виробництва, переробки та
торгівлі сільськогосподарською продукцію та
продовольства [1].
Розвиток кооперації і інтеграції в сучасних
умовах зміцнює і інвестиційний потенціал гос&
подарств корпоративного сектору аграрної
економіки, особливо малих суб'єктів господа&
рювання в сфері агробізнесу. Це відбувається
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у результаті підвищення прибутковості шляхом
їх кооперування та інтегрування, збільшення
внутрішніх та зовнішніх джерел залучення інве&
стицій, а також внаслідок підвищення інвести&
ційної привабливості учасників кооперативних
та інтеграційних зв'язків.
Розглянемо зміст, форми кооперації і інтег&
рації та їх вплив на підвищення ефективності і при&
бутковості, а також інвестиційного потенціалу
суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу.
Поряд з кооперуванням і інтеграцією без&
посередньо в самому сільському господарстві
розвиваються вертикальні зв'язки з суб'єкта&
ми підприємницької діяльності переробної про&
мисловості та торгівлі. Ці процеси взаємообу&
мовлені і доповнюють один одного. Створення
висококонцентрованого сільськогосподарсь&
кого підприємства об'єктивно призводить до
необхідності встановлення більш тісних прямих
виробничих зв'язків його з переробниками та
закладами торгівлі.
Створення агропромислових формувань
галузевого типу переслідує реалізацію простої
ідеї: звести всіх учасників технологічного лан&
цюжка виробництва кінцевого продукту — від
поля до прилавка. З цією метою було створено
агрохолдинги, в завдання яких входять: конт&
роль за цінами і товарними потоками; раціона&
лізація каналів збуту продукції; незалежність
від зовнішніх джерел постачання сировини;
ліквідація проміжних ланок і дублюючих опе&
рацій; зменшення трансакційних витрат; кон&
солідація капіталу на реконструкції найбільш
прибуткових виробництв; підвищення конку&
рентоспроможності кінцевої продукції; зміц&
нення фінансового становища, що створює
умови для подальшого розвитку суб'єктів гос&
подарювання та ін [2].
Вважаємо, що кооперування і інтеграція по
вертикалі сприяють кращому використанню
сільськогосподарської продукції, трудових ре&
сурсів, мінімізації трансакційних витрат. По&
дібний вид інтеграційних зв'язків дозволяє сут&
тєво послабити негативний вплив сезонності на
виробництво продуктів харчування, особливо
з коротким терміном зберігання. Вони створю&
ють значні можливості для організації рівно&
мірного завантаження переробних підприємств
сировиною, ефективним використанням фінан&
сових та трудових ресурсів. У господарствах
корпоративного сектору аграрної економіки
більш повніше і рівномірніше використовують&
ся засоби виробництва, що забезпечує більш
стійкий їх фінансовий стан.
Для об'єднання зусиль суб'єктами підприє&
мницької діяльності в сфері агробізнесу, особ&
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ливо малих у практичній їх діяльності викори&
стовуються найрізноманітніші форми їх спів&
праці. Остаточний вибір напряму розвитку ко&
оперативних та інтеграційних взаємовідносин
залежить від об'єктивних економічних умов і
порівняльної характеристики цих форм, що
відображає слабкі і сильні сторони подібних
формувань.
Нехтування системними властивостями в
аграрному секторі призвело до дестабілізації
економічних відносин та інших негативних
наслідків. Так, ігнорування інтересів одних га&
лузей (сільського господарства) негативно
впливає на розвиток інших галузей народного
господарства в цілому, та для переробної га&
лузі зокрема, що призводить: до зниження про&
дуктивності праці і конкурентоспроможності
вітчизняної агропродовольчої продукції; поси&
лення територіальної диференціації і регіо&
нальних протиріч; зниження рівня і якості жит&
тя на сільських територіях; відбувається руй&
нування єдиного економічного простору, що
призводить до значних економічних втрат у всіх
ланках агропродовольчого ланцюга.
Питання інвестиційної поведінки коопера&
тивних та інтегрованих формувань в АПК у
вітчизняній літературі залишаються нині поки
без належної уваги. Існує незначна кількість
наукових досліджень, в яких розглядаються
дана проблематика, зокрема в аграрному сек&
торі України. Так, Корінець Р. Я. вивчає питан&
ня про інвестиційну поведінку суб'єктів госпо&
дарювання в умовах соціально&економічних
змін [3]. Але цей розгляд відбувається в еконо&
мічної соціології та демографії. Автор дохо&
дить висновку про наявність галузевих від&
мінностей, зокрема він наголошує, що: " Якщо
метою інвестиційної діяльності, як в нафтога&
зовій сфері, так і медицині було переважно мо&
дернізація виробництва (основних фондів), то
в будівництві, сільському господарстві та тор&
гівлі — в основному це забезпечення поточної
виробничої діяльності. На основі аналізу емпі&
ричних даних зроблені висновки: в більшості
випадків факторами, що обмежують інвести&
ційну діяльність є невизначеність соціально&
економічної ситуації і недосконале законодав&
ство в галузі регулювання інвестиційної діяль&
ності. Серед чинників, що стимулюють інвести&
ційну діяльність у галузях народного господар&
ства лідирують ознаки "зростання попиту на
даний продукт" і "запропонований інвестора&
ми майбутній продукт". Тобто в даному дослі&
дженні не аналізуються відмінності в інвес&
тиційній поведінці різних типів суб'єктів госпо&
дарювання на основі даних публічної фінансо&
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вої звітності, що відображає стан виробничо&
господарської діяльності.
Деякі аспекти інвестиційної поведінки під&
приємств в дослідженнях Березівського П.С.,
які присвячені різним моделям сільськогоспо&
дарської кооперації. Так, автор дійшов важли&
вого практичного висновку: "Джерелом бага&
тьох проблем, з якими зустрічаються в процесі
функціонування сільськогосподарські вироб&
ничі та обслуговуючі кооперативи, є слабо роз&
винуті специфічні права власності. По&перше,
механізми управління і контролю не пов'язані
з обсягами трансакцій і розміром вкладених в
кооператив фінансових ресурсів, по&друге, при
виході з кооперативу учасник не має можли&
вості продати свою частку в капіталі за ринко&
вою ціною — йому повертається пай, який не
включає суму відрахувань від прибутку в не&
подільні фонди, а виплати прирощених паїв
провадяться не раніше ніж через три роки після
їх формування. Так як це знижує зацікав&
леність сільськогосподарських товаровироб&
ників інвестувати фінансові ресурси в коопера&
тивну діяльність, організаційні моделі коопера&
тивів повинні трансформуватися в напрямку
вдосконалення прав власності" [4].
Рибак Я.Я., на основі оцінки вітчизняного
та міжнародного досвіду, розрізняє інтер&
нальні і екстернальні кооперативи так: "Коопе&
ратив, в якому власниками є сільгосптоварови&
робники, відноситься до інтернального під&
приємницького кооперативу. Його учасники
створюють загальну кооперативну власність,
набуваючи права поставок... Екстернальні
підприємницькі кооперативи допускають залу&
чення капіталу від акціонерів — не членів коо&
перативу. Ними можуть бути інституційні інве&
стори і партнери, що займаються переробкою
аграрної продукції або постачають сільському
господарству матеріальні ресурси. Це веде не
тільки до зростання капіталу, а й до скорочен&
ня трансакційних витрат за рахунок коорди&
нації діяльності виробничого ланцюжка...
Можливості зростання в інтернальних і екстер&
нальних підприємницьких кооперативах різні:
інвестиційний потенціал перших обмежений
фінансовими ресурсами членів кооперативу
(вони орієнтуються на стратегію орієнтації на
окремий напрямок виробничо&господарської
діяльності в наслідок обмеженості капіталу),
можливості залучення капіталу у других знач&
но ширші і залежать від ефективності діяль&
ності кооперативу і використовуваних ними
фінансових інструментів…" [5].
Це дозволяє виробити рекомендації щодо
зміни внутрішньогосподарського устрою коо&

13

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
перативу, що стимулюють підвищення інвести&
ційної активності і перетворення кооперативів
"традиційного типу" в кооперативи "підприєм&
ницького типу", що передбачають можливість
випуску ними акцій різних категорій і типів, а
також цінних паперів "прав поставок", пом'як&
шення обмежень по складу членів і за сумою
виплат на додатково залучений капітал". Як
свідчать результати досліджень науковців, що
нині спостерігається значно вища ефективність
у вертикально інтегрованих структур у сфері
агробізнесу в порівняні з сільськогосподарсь&
кими виробничими кооперативами [6]. Проте
існує і протилежна думка, що базується на на&
явності значної кількості кредитів та ризико&
ваності кредитної політики [7]. Однак ми по&
винні визнати, що використання зовнішніх дже&
рел фінансування, в тому числі, банківських
кредитів і позик, є потужним двигуном розвит&
ку і зростання сільськогосподарського вироб&
ництва, що дозволяє залучати у виробництво
значні фінансові ресурси із зовнішніх джерел,
які більші ніж власні ресурси сільськогоспо&
дарських підприємств, і тим самим приско&
рюється процес оновлення технічних засобів і
технології, підвищення продуктивності праці в
корпоративному секторі аграрної економіки.
Вважаємо, що ризики неплатоспроможності
необхідно прораховувати заздалегідь. З іншо&
го боку, держава могла б істотно знизити ці
ризики, допомагаючи сільськогосподарським
виробникам шляхом субсидування відсотків по
отриманих банківських кредитах. Так, на ос&
нові використання зовнішніх джерел, розвива&
ються суб'єкти підприємницької діяльності в
сфері агро бізнесу провідних країн світу. Оск&
ільки урядовцями нашої країни задекларовано,
що Україна буде провідним виробником
сільськогосподарської продукції та продоволь&
ства, то в зв'язку з цим держава повинна спри&
яти цьому, шляхом здешевлення кредиту та
доведення його реальних відсоткових ставок до
рівня економічно розвинених країн. Більш того,
мабуть, варто підтримати ідею Самойлен&
ка Т.Г., щодо удосконалення законодавства про
сільськогосподарську кооперацію, щоб вони
могли залучати кошти на фінансовому ринку
не тільки під відсотки, а й шляхом випуску об&
лігацій і акцій, зберігаючи, контроль за страте&
гією розвитку кооперативного об'єднання [8].
Проведений аналіз виробничої, фінансової,
інвестиційної та комерційної діяльності сіль&
ськогосподарських підприємств показав, що
вони не здатні самостійно оздоровити свою
економіку. Виникла необхідність у пошуку но&
вих форм ведення аграрного виробництва.
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Такою формою стало створення вертикаль&
но&інтегрованого формування холдингового
типу, в якому під єдиним організаційно&госпо&
дарським керівництвом об'єднані всі ланки про&
довольчого ланцюга.
Основні завдання інтегрованого формуван&
ня: сприяння інтенсифікації виробництва
сільськогосподарської продукції і дотримання
прогресивної технології; оновлення матеріаль&
но&технічної бази і організація поставок доб&
рив і гербіцидів сільським товаровиробникам;
створення машинно&технологічної станції, яка
надає послуги з проведення сільськогоспо&
дарських робіт і ремонту техніки; організація
первинної та частково вторинної переробки
сільськогосподарської продукції; створення
професійної служби маркетингу, що забезпе&
чує вигідний збут готової продукції та сільсько&
господарської сировини; організація єдиного
розрахункового та фінансового центру, який
здійснює контроль за товарними і фінансови&
ми потоками; розробка механізму узгодження
інтересів всіх підрозділів корпорації, поліпшен&
ня управління всією системою; орієнтація учас&
ників формування на досягнення спільної мети
за допомогою виробничих програм і планів;
зниження витрат і втрат по всьому технологіч&
ному ланцюжку, здійснення єдиної технічної,
технологічної та цінової політики.
Отже, широкий розвиток вертикальної коопе&
рації та агропромислової інтеграції в сільському
господарстві в поєднанні з державною підтрим&
кою дозволить консолідувати інвестиційний по&
тенціал регіонів, об'єднаних територіальних гро&
мад на вирішенні стратегічних завдань галузі.
Вважаємо, що найбільш перспективною
формою співпраці в регіоні, на наш погляд, є
регіональний інвестиційно — інноваційний
комплекс, який використовує принципи клас&
терних технологій, який повинен виступати
координатором інвестиційно&інноваційної
діяльності агропромислових формувань з ме&
тою підвищення рівня інвестиційної привабли&
вості галузевих підкомплексів регіону.
Роль кластерної політики в активізації інно&
ваційних процесів у регіоні випливає із самої
суті кластера. У зв'язку з цим вважаємо за до&
цільне визначити центральною ланкою в сис&
темі економічних відносин регіональний інвес&
тиційно&інноваційний комплекс, який об'єднує
сільськогосподарські підприємства, лізингові,
страхові, науково&дослідні організації, ауди&
торські і консалтингові фірми, банки, регіо&
нальний інноваційний центр та ін.
Тобто регіональний інвестиційно&іннова&
ційний комплекс слід розглядати як інтегрова&
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не поєднання організацій різних організаційно&
правових форм власності, що спеціалізуються
на виробництві продукції певного товарного
асортименту і входять в одну суміжну галузь,
пов'язані між собою економічними відносина&
ми в сфері виробництва і розподілу товарів і
послуг на конкретному сегменті ринку з метою
оптимізації використання та розподілу інвес&
тиційних ресурсів. Формування дозволить
більш ефективно використовувати фінансові
ресурси, оптимізувати грошові потоки та акти&
візувати інвестиційно&інноваційну діяльність
суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу.
Прийнятним є участь у регіональному інве&
стиційно&інноваційному комплексі пайових
інвестиційних кооперативів, які повинні стати
важливим доповненням щодо регулювання
інвестиційно&інноваційної діяльності на регіо&
нальному рівні.
Створення і включення пайових інвестицій&
них кооперативів в регіональний інвестиційно&
інноваційний комплекс зумовлені низкою при&
чин, таких як нестача грошових коштів для
придбання засобів виробництва; важкодоступ&
ністю ринків для продажу продукції; сезонність
робіт і неможливість розширення виробницт&
ва без вкладення фінансових ресурсів; склад&
ність реалізації виробленої продукції само&
стійно, без посередників; труднощі в само&
стійному отриманні кредитів, оформленні
відповідної документаціі, взаємодії з банком,
відсутність або недостатність заставної бази;
проблеми у веденні обліку; труднощі у взаємо&
відносинах з різними фіскальними органами;
нестача кваліфікованих кадрів; відсутність не&
обхідних знань, нормативно&правової бази та
іншої інформації, необхідної для ефективної
роботи економічного суб'єкта.
Принципи функціонування пайового інве&
стиційного кооперативу покликані забезпечи&
ти простоту, доступність і ефективність робо&
ти інвестиційного комплексу. До основних
принципів належать: добровільність членства;
обмеження участі в діяльності кооперативу
осіб, які не є його членами; доступність інфор&
мації про діяльність кооперативу для всіх його
членів; взаємодопомога і забезпечення вигод
для членів кооперативу.
Управління пайовим інвестиційним коопе&
ративом здійснюють загальні збори членів ко&
оперативу і голова кооперативу. Загальні збо&
ри членів кооперативу делегує повноваження
щодо визначення стратегічних напрямків діяль&
ності комплексу раді з координації, а питання
поточної діяльності — голові кооперативу. До
виключної компетенції загальних зборів членів
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кооперативу належать розгляд і прийняття
рішень з таких питань: вибори голови коопера&
тиву і припинення його повноважень; заслухо&
вування звітів про їх діяльність; затвердження
програм розвитку кооперативу відповідно до
стратегії розвитку інвестиційного комплексу;
реорганізація та ліквідація кооперативу; виз&
начення умов і розміру винагороди голови ко&
оперативу.
З метою забезпечення досягнення постав&
лених цілей діяльності пайового інвестиційно&
го кооперативу члени кооперативу сплачують
вступний внесок, пайовий внесок і членський
внесок.
Вступний внесок сплачується одноразово і
при припиненні членства в кооперативі повер&
тається.
У разі припинення членства і виходу з інве&
стиційного кооперативу пайові внески сплачу&
ються члену кооперативу.
Для ведення діяльності відповідно до кош&
торису витрат вилучаються членські внески, які
не повертаються пайовику при виході з членів
кооперативу.
В окремих випадках запроваджуються до&
даткові внески, які сплачуються в разі необхі&
дності покриття збитків пайових інвестиційних
кооперативів за підсумками фінансового року,
розмір і терміни їх внесення встановлюються
загальними зборами пайовиків пайових інвес&
тиційних кооперативів.
Формування пайових інвестиційних коопе&
ративів у рамках регіонального інвестиційно&
інноваційного комплексу має низку переваг для
учасників даних інтегрованих структур.
Оскільки комерційному банку економічно
не вигідно здійснювати кредитування малих
суб'єктів підприємницької діяльності в сфері
агробізнесу та особистих селянських госпо&
дарств внаслідок високої ризикованості прове&
дення подібних кредитних операцій, що спону&
кає до підвищення відсоткових ставок та вар&
тості застави. В зв'язку з цим вищезазначені
категорії сільськогосподарських товаровироб&
ників повинні орієнтуватися на отримання по&
зик у пайових інвестиційних кооперативів, ме&
тою їх діяльності є отримання прибутку, що за&
безпечить максимальний доступ до кредитних
ресурсів потенційних позичальників, які мо&
жуть бути одночасно і членами охарактеризо&
ваного кооперативного об'єднання.
Загалом розвиток системи сільськогоспо&
дарської кооперації дозволить прискорити
процес формування інвестиційно&інноваційних
комплексів в аграрному секторі економіки ре&
гіону, що, відповідно, спричинить за собою по&
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кращення умов життя на сільських територіях
за рахунок розвитку нових об'єктів соціальної
інфраструктури, зокрема: відкриття нових за&
кладів охорони здоров'я та освіти, що дозволить
покращити умови життя і забезпечення сіль&
ських жителів роботою, підвищиться частка
молоді, що живе в сільських населених пунк&
тах, що в кінцевому результаті позитивно від&
образиться на демографічній ситуацій сіль&
ських територій і в країні в цілому.
Перераховані переваги дають можливість
побачити незаперечні переваги від наявності в
регіональному інвестиційно&інноваційному
комплексі пайових інвестиційних кооперативів,
що дасть можливість пайовикам відкрити для
себе можливості розвитку і підвищення при&
бутковості своєї роботи і діяльності всього ре&
гіонального інвестиційно&інноваційного комп&
лексу. Формування регіонального інвестицій&
но&інноваційного комплексу дозволить при&
скорити розвиток сільського господарства ре&
гіону і, відповідно, спричинить за собою покра&
щення умов життя сільського населення.
Найважливішою особливістю сучасного
періоду розвитку агропромислового комплек&
су є необхідність максимального прискорення
науково&технічного прогресу як процесу по&
ступового технічного, технологічного і со&
ціально&економічного оновлення і вдоскона&
лення агропромислового виробництва з метою
значного підвищення його ефективності.
Світова практика свідчить про те, що вирі&
шальною умовою прискорення науково&техні&
чного прогресу є розвиток інноваційної діяль&
ності в аграрному секторі України як сукуп&
ності послідовно здійснюваних заходів щодо
організації досліджень і створенню інновацій
з подальшим освоєнням їх безпосередньо у ви&
робництві з метою створення нової або поліп&
шеної продукції, нової або вдосконаленої тех&
нології виробництва. Інноваційний процес, як
правило, не тільки заохочується, але і регу&
люється державою шляхом формування та ре&
алізації інноваційної політики, яка є частиною
державної аграрної політики, бо в числі сучас&
них пріоритетів поряд з економічними, інвес&
тиційними, інституційними важливе значення
приділяється інноваційним пріоритетам.
Стосовно до різних галузей і сфер народ&
ного господарства сутність інноваційної діяль&
ності не має принципових відмінностей, проте
характер і напрями інноваційного процесу в
них можуть мати істотні відмінності. Зокрема,
інноваційний процес в аграрному секторі має
свою специфіку, обумовлену, насамперед,
особливостями агропромислового виробницт&
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ва і, зокрема, входить в нього сільське госпо&
дарство. Такими особливостями є: значна кіль&
кість видів сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки, істотна різниця в тех&
нологіях їх вирощування і виробництва; знач&
на залежність технологій виробництва в сіль&
ському господарстві від створених природних
і погодних умов; велика різниця в періоді ви&
робництва за окремими видами сільськогоспо&
дарської продукції і продуктів її переробки;
високий ступінь територіальної роз'єднаності
сільськогосподарського виробництва і суттєва
диференціація окремих регіонів за умовами
виробництва; різний соціальний рівень праців&
ників аграрного сектору України, що вимагає
значно більшої уваги до підготовки кадрів і
підвищення їх кваліфікації, організації після&
дипломної освіти.
До найбільш характерних особливостей
розвитку інноваційних процесів в аграрному
секторі Україні відносяться: значна кількість
форм і зв'язків сільськогосподарських товаро&
виробників з інноваційними формуваннями;
відособленість більшості сільськогосподарсь&
ких товаровиробників на всіх рівнях: від суб'єк&
тів господарювання, які виробляють науково&
технічну продукцію, до підприємств, що здійс&
нюють її реалізацію; відсутність чіткого і нау&
ково обгрунтованого організаційно&економіч&
ного механізму передачі досягнень науки
сільськогосподарським товаровиробникам і, як
наслідок, істотне відставання галузі з освоєн&
ня інновацій у виробництві сільськогосподарсь&
кої продукції.
Світовий досвід інвестування інноваційної
діяльності доводить наявність успішних ме&
ханізмів її реалізації. Зокрема, як показали
дослідження, важливим є використання меха&
нізму державно&приватного партнерства при
здійсненні інноваційно&інвестиційної діяль&
ності в аграрному секторі економіки, що вра&
ховує три основних методологічних підходів:
інвестиції в інноваційні компанії (інноваційна
інфраструктура); інвестиції у венчурні фонди;
інвестування, що пов'язане з реалізацією інно&
ваційних проєктів.
Важливу роль у процесі створення іннова&
ційної інфраструктури в АПК повинні грати ре&
гіональні центри трансферу агротехнологій.
В якості базових стратегічних цілей, що
реалізуються центрами трансферу агротехно&
логій можна розглядати такі: сприяння техно&
логічному зростанню сільського господарства
за рахунок зростання продуктивності праці,
виявлення потреби в нових агротехнологіях,
підтримка процесів передачі та локалізації но&
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вих агротехнологій; створення передумов ко&
мерціалізації нових агротехнологій для форму&
вання необхідного набору інструментів
підтримки наукових досліджень і можливості
їх подальшого трансферу; сприяння регіональ&
ному економічному зростанню, що може бути
досягнуто, з одного боку, за рахунок створен&
ня ефективних бізнес — моделей в аграрному
секторі, з іншого — за рахунок отримання еко&
номічного прибутку від діяльності.
Основною функцією регіональних центрів
має стати просування вітчизняних інноваційних
агротехнологій в безпосереднє виробництво.
Причому такі дії доцільно здійснювати в рам&
ках процесу "примусу до інновацій", що особ&
ливо актуально в світлі необхідності підвищен&
ня конкурентоспроможності аграрного секто&
ра економіки в умовах членства України в СОТ.
Вважаємо, що діяльність регіональних центрів
повинна бути заснована на ряді принципів: вияв&
лення і фокусування найбільш потенційно при&
вабливих (по ряду критеріїв) технологічних сег&
ментів. До числа таких нами віднесено: птахівниц&
тво, свинарство, молочне тваринництво. Розви&
ток цих сегментів доцільно здійснювати відпові&
дно до Стратегії соціально&економічного розвит&
ку; оптимізація портфеля інструментів для транс&
феру агротехнологій; ідентифікація ключових
інструментів у рамках обраних технологічних
сегментів; поетапний розвиток обраних техноло&
гічних сегментів; ефективна організація регіо&
нального центру трансферу агротехнологій, яка
сприятиме досягненню зазначених результатів у
процесі реалізації стратегічних цілей і обраних
напрямків розвитку.
У зв'язку з цим, створення регіонального
венчурного фонду в аграрному секторі може
стати, на наш погляд, каталізатором іннова&
ційної активності всієї інноваційно&інвестицій&
ної системи. Капітал, акумульований у фонді,
повинен бути сформований передусім, за раху&
нок регіональних бюджетів, фінансових ре&
сурсів висококонцентрованих, вертикально
інтегрованих сільськогосподарських під&
приємств, у тому числі холдингового типу та
інших зацікавлених інвесторів.
Венчурний фонд доцільно створити у ви&
гляді закритого пайового інвестиційного фон&
ду. Вважаємо, що в аграрному секторі України
доцільно запровадити розроблену модель та&
кого формування, яка повинна грунтуватися на
наступних положеннях: цільовий характер ін&
вестування (інвестування фінансування тільки
в інноваційні компанії); залежність обсягів інве&
стування від стадії розвитку інноваційної ком&
панії (не менше 80% коштів має бути інвесто&
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вано в інноваційні компанії на початковій
стадії); диверсифікований принцип інвестуван&
ня (об'єктами інвестування повинні бути не
менше 8 інноваційних компаній за 5 років); об&
меження напрямів інвестування (інвестиційний
заборона на традиційні галузі економіки та не&
відповідні рамкам нормативно&правового по&
ля); обмеження сумарної винагороди учасників
венчурного фонду (керуюча компанія, спеціа&
лізований депозитарій, реєстратор власників
інвестиційних паїв, аудитор, оцінювач, у сукуп&
ності можуть претендувати на винагороду, що
не перевищує 2,5% вартості активів фонду).
Найважливішою особливістю сучасного
періоду розвитку агропромислового комплек&
су є необхідність максимального прискорення
науково&технічного прогресу як процесу по&
ступового технічного, технологічного і со&
ціально&економічного оновлення і вдоскона&
лення агропромислового виробництва з метою
значного підвищення його ефективності [9].
Світова практика свідчить про те, що вирі&
шальною умовою прискорення науково&тех&
нічного прогресу є розвиток інноваційної
діяльності в аграрному секторі як сукупності
послідовно здійснюваних заходів щодо орган&
ізації досліджень і створенні інновацій з по&
дальшим освоєнням їх безпосередньо у вироб&
ництві з метою створення нової або поліпше&
ної продукції, нової або вдосконаленої техно&
логії виробництва. Інноваційний процес, як
правило, не тільки заохочується, але і регу&
люється державою шляхом формування та ре&
алізації інноваційної політики, яка є частиною
державної аграрної політики, так як в числі
сучасних пріоритетів поряд з економічними,
інвестиційними, інституційними важливе зна&
чення приділяється інноваційним пріоритетам.
З метою раціоналізації своєї діяльності,
підвищення конкурентоспроможності на рин&
ку, кооперативні об'єднання повинні будувати
свою діяльність на основі довгострокових про&
грам, координуючи діяльність і з контрагента&
ми з метою досягнення загальних цілей.
ВИСНОВКИ

Проникнення їх в різні галузі сільськогос&
подарського виробництва дозволить коопера&
тивам розвивати довгострокову і більш грун&
товну політику інвестицій, доходів і цін. На при&
кладі інвестиційних кооперацій: вливаючи кош&
ти в господарства окремих кооперативів та в
господарські операції кооперативів, коопера&
ція сприяє піднесенню сільськогосподарсько&
го виробництва, а також збільшує тим самим і
свою фінансову міць.
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Розвиток внутрішньої інтеграції, шляхом
створення вертикально&інтегрованих структур
передбачає: досягнення ритмічної, збалансова&
ної, стійкої роботи всього виробничо&перероб&
ного комплексу; раціональне розміщення сиро&
винних зон; контроль і раціоналізацію ванта&
жопотоків і товарних потоків; зменшення втрат
продукції, поліпшення її якості; виключення
дублювання операцій в рамках підкомплексу,
скорочення числа посередників; оптимізацію
податкових платежів, особливо по внутріш&
ньоструктурним оборотам; підвищення техні&
чного і технологічного рівня виробництва і аг&
росервісного обслуговування за рахунок підви&
щення інвестиційної активності та інвестицій&
ної привабливості, формування більш стійкої
економічної системи; захист від конкуренції на
ринку за рахунок ефекту масштабу, ефекту
системності, тобто робота підрозділів холдин&
гу за єдиними погодженими правилами, і отри&
мання синергетичного ефекту, обумовленого
об'єднанням зусиль інтегрованих систем.
Саме інтегроване формування може вирі&
шити глобальні проблеми: більш повно викори&
стовувати потенціал регіону: підвищити ефек&
тивність та конкурентоспроможність продукції
аграрного сектору; збільшити податкові над&
ходження до бюджетів усіх рівнів; вирішити
такі соціальні проблеми, як збільшення зайня&
тості працездатного населення і підвищення
життєвого рівня сільських громадян.
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METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THEIR DIGITALIZATION
На сучасному етапі розвитку національного господарства в Україні відбуваються процеси глобалізації і діджиP
талізації. Діджиталізація — це переведення інформації у цифрову форму. Цифрові технології мають потенціал для
революції в сільському господарстві, допомагаючи сільськогосподарським товаровиробникам працювати більш точно,
ефективно та стабільно. Управління даними може покращити прийняття рішень і практику, а також підвищити екоP
логічну ефективність сільськогосподарського виробництва, зробити сільські території більш привабливими для моP
лодших поколінь. Цифрові технології також можуть запропонувати керівництву сільськогосподарського підприємP
ства більшу прозорість в управлінні фінансовою стійкістю. Діджиталізація пропонує можливості для оновлення
бізнесPмоделей у ланцюгах створення вартості шляхом інноваційного з'єднання усіх складових бізнесPпроцесів. Крім
управління фінансовою стійкістю сільськогосподарського підприємства, цифрові технології є ключем до того, щоб
зробити сільськогосподарське виробництво більш привабливим та ефективним.
Дослідження та інновації життєво важливі для полегшення та прискорення цифрової трансформації на сільськоP
господарських підприємствах на благо громадян і бізнесу. Стратегічні заходи підтримують впровадження цифрових
технологій, збільшення інвестицій у дослідження для розробки нових цифрових рішень та вирішальної оцінки фінанP
совоPекономічних наслідків діджиталізації.
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У цій статті розглядаються можливі наслідки цифрової трансформації для управління фінансовою стійкістю
сільськогосподарських підприємств, темі, якій досі приділялася обмежена увага. Піднімаються критичні питання про
те, як цифрове сільське господарство буде перетинатися з усталеними способами прийняття рішень. Можна зробити
висновок про те, що нові процеси, керовані даними, на сільськогосподарському підприємстві, а також динаміка поP
казників фінансової стійкості, що змінюється в умовах цифрового сільськогосподарського виробництва, вносять
нові вимоги, відносини та напруженість до прийняття рішень у сільському господарстві, а також створюють можлиP
вості для розвитку нового навчання, використовуючи синергію процесах діджиталізації.
At the present stage of development of the national economy in Ukraine there are processes of globalization and
digitalization. Digitalization is the translation of information into digital form.
The aim of the article was to study and substantiate the methodological aspects of managing the financial stability of
agricultural enterprises in terms of their digitalization.
Digital technologies have the potential to revolutionize agriculture, helping farmers to work more accurately,
efficiently and stably. Data management can improve decisionPmaking and practice, as well as increase the environmental
efficiency of agricultural production, makes rural areas more attractive to younger generations. Digital technologies can
also offer agricultural management greater transparency in managing financial stability. Digitalization offers opportunities
to update business models in value chains through the innovative connection of all components of business processes. In
addition to managing the financial stability of an agricultural enterprise, digital technologies are the key to making
agricultural production more attractive and efficient.
Research and innovation are vital to facilitating and accelerating the digital transformation of agricultural enterprises
for the benefit of citizens and businesses. Strategic measures support the introduction of digital technologies, increased
investment in research to develop new digital solutions and a decisive assessment of the financial and economic
consequences of digitalization.
This article examines the possible implications of the digital transformation for managing the financial sustainability
of agricultural enterprises, a topic that has so far received limited attention. Critical questions are raised about how
digital agriculture will intersect with established decisionPmaking practices. It can be concluded that new dataPdriven
processes in agriculture, as well as the dynamics of financial stability, which is changing in the context of digital agricultural
production, introduce new requirements, attitudes and tensions to decisionPmaking in agriculture, as well as create
opportunities for the development of new learning, using the synergy of digitalization processes.

Ключові слова: цифрові технології, підприємство, фінансова стійкість, сільське госпо)
дарство, прийняття рішень.
Key words: digital technologies, enterprise, financial stability, agriculture, decision making.

ВСТУП

Загальноприйнято, що цифрове сільсько&
господарське виробництво забезпечить сту&
пінчасті зміни в ефективності, продуктивності
та фінансовій стійкості на рівні сільськогоспо&
дарського підприємства та по всьому ланцюж&
ку створення вартості. Системи датчиків і по&
в'язана з ними аналітика можуть надати вироб&
никам кращу інформацію для прийняття більш
вчасних рішень з більш передбачуваними ре&
зультатами, а автоматизація завдань із викори&
станням сенсорних технологій і машинного на&
вчання може підвищити надійність. Швидкий
розвиток Інтернету, хмарних обчислень, робо&
тотехніки та штучного інтелекту прискорює
перехід до розумного землеробства та просу&
вання даних і точного сільського господарства
для підвищення фінансової стійкості сільсько&
господарського виробництва. Очікується, що
підходи діджиталізації сільськогосподарсько&
го виробництва в кінцевому підсумку покра&
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щать знання про окреме підприємство або зав&
дяки ефективному обміну даниими від кількох
підприємств.
Однак, незважаючи на те, що діджиталіза&
ція обіцяє численні вигоди, вона також несе з
собою технічні, соціальні, економічні, етичні та
практичні питання, що мають значні наслідки
для структурування, практики та управління
комерційним сільськогосподарським підприє&
мством.
Цифрові програми та платформи можуть
кардинально змінити спосіб обробки, передачі,
доступу та використання знань. Для сільсько&
господарських підприємств цифрові програми
нададуть можливості приймати рішення, які
раніше були неможливими, що потенційно
може призвести до радикальних змін в управ&
лінні господарством. Оскільки на сільськогос&
подарських підприємства збільшується кіль&
кість розумних машин і сенсорних мереж, а

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
кількість і обсяг даних про підприємства зрос&
тають, сільськогосподарські процеси все
більше керуються та підтримуються цифрови&
ми даними. Це породжує важливі питання про
те, як цифрове сільське господарство вимага&
тиме нових можливостей, підтримки прийнят&
тя рішень і взаємодії з усталеними способами
обробки знань.
Все вищезазначене підтверджує актуаль&
ність обраної теми дослідження в рамках за&
безпечення ефективного впровадження цифро&
вого сільськогосподарського виробництва.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті стало вивчення та обгрунту&
вання методичних аспектів управління фінан&
совою стійкістю аграрних підприємств в умо&
вах їх діджиталізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління фінансовою стійкіс&
тю сільськогосподарських підприємств висвіт&
лювалися в працях багатьох вітчизняних та за&
рубіжних науковців.
Так, Jarmila Strakovа, Jan Vаchal, Jaroslav
Kollmann and Milan Talir пишуть, що організа&
ційно&управлінська основа підприємства є не&
від'ємною частиною управлінської діяльності і
прийняття рішень у повсякденному управлінні.
На сучасному етапі розвитку ринкової еконо&
міки, в якій діють підприємства, управлінська
та організаційна структура є одним із вирішаль&
них факторів у досягненні їх цілей. На конк&
ретне налаштування на управлінські та органі&
заційні відносини на підприємстві впливають
внутрішні та зовнішні фактори. Одним із при&
кладів внутрішніх факторів може бути техніч&
ний і технологічний рівень джерел підприєм&
ства, тоді як фактори зовнішнього середовища
можуть включати законодавчі та правові зміни,
економічний цикл, екологічну політику, ціни на
сировину, міжнародні конфлікти тощо. Світо&
ва економіка, тобто національне та міжнарод&
не ринкове середовище, характеризується ба&
гато змін, як у приватному, так і в державному
секторах. Зміни є у вигляді нових цілей розвит&
ку, технічного прогресу, інформаційних сис&
тем, інноваційних процесів, цифровізація та
автоматизація бізнес&процесів. Підприємства
використовують новостворені форми ринкових
стратегій з новими елементами і факторами для
прийняття рішень.
Premysl Pіsar стверджує, що розвиток тех&
нологій, глобалізація, гіперконкурентне сере&
довище та сильна конкуренція з боку великих і
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транснаціональних корпорацій є значними
факторами, що впливають на сектор малих та
середніх підприємств. Його дослідження зосе&
реджено на використанні фінансового аналізу
та системи управління контролінгом як інстру&
менту управління вартістю підприємства. Кла&
сичний підхід до підтримки малого та серед&
нього бізнесу, їх стабільності та довгостроко&
вого розвитку орієнтований на зовнішній вплив
на підприємства, які використовують субвенції,
деякі стимулюючі інституції, формування пра&
вового середовища та інші. Науковцем встанов&
лено, що планування, сучасна інформаційна
система забезпечена сучасним контролінгом,
точним фінансовим менеджментом та мотива&
цією людей до цієї діяльності (прийняти, що
зміни необхідні та важливі) є важливими фак&
торами стабільності та довгострокового роз&
витку. Пошук рішення всередині підприємства
базується на підвищенні стабільності системи
управління та довгостроковому плануванні.
Svitlana Yehorycheva, Tetiana Gudz, My&
khailo Krupka, Oleh Kolodiziev and Nataliіa
Tarasevych стверджують,що українська еконо&
міка стоїть перед багатьма викликами сучасно&
го і стратегічного розвитку: подолання відда&
лених наслідків глибокої рецесії 2014—2015 рр.,
що забезпечить прискорення зростання ВВП,
створення умов для скорочення державного
боргу, глибокої реструктуризації та модерні&
зації інноваційної бази тощо. Тільки фінансо&
во міцні та економічно стабільні суб'єкти гос&
подарювання у досить сприятливому зовніш&
ньому середовищі здатні реалізувати ці амбітні
і водночас, життєво важливі завдання підви&
щення конкурентоспромжності.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ.

Аналіз потенційного впливу діджиталізації
на сільськогосподарське виробництво на сьо&
годні має тенденцію, орієнтовану на пропози&
цію цифрових послуг, використання соціальних
мереж, цифрову грамотність; впровадження
технологій. Незважаючи на це, цифрове сіль&
ське господарство вимагає фундаментального
переосмислення цих процесів знань і роздумів
про наслідки переходу до процесів діджиталі&
зації.
Цифрове сільське господарство пропонує
можливість використовувати технологію для
перетворення точних даних у практичні знан&
ня для стимулювання та підтримки прийняття
складних рішень на сільськогосподарському
підприємстві та на ланцюгу створення вартості.
Відмінність полягає в тому, що, хоча попередні
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Рис. 1. Складники рейтингу ступеня сприятливості умов ведення бізнесу України в 2019 р.
Джерело: складено авторами за даними [15].

джерела знань базувалися на загальних знан&
нях, часто отриманих у результаті дослідниць&
ких експериментів, технології зможуть запро&
понувати управлінцям локальну інформацію на
сільськогосподарських підприємствах. Таким
чином, цифрове сільське господарство відоб&
ражає перехід від узагальненого управління
ресурсами сільськогосподарського підприєм&
ства до високооптимізованого, індивідуалізо&
ваного управління в режимі реального часу.
З трьох елементів цифрового сільського
господарства: робототехніки, датчиків і аналі&
тичних платформ даних, останній є критичним.
Великі обсяги даних, які нині генеруються на
сільськогосподарських підприємствах, мало
цінні, якщо їх не можна перетворити на корисні
інструменти підтримки прийняття рішень для
управлінців.
Датчики надають необроблені дані (зокре&
ма, дані про погоду), а розумні пристрої (ро&
ботизовані транспортні засоби, камери, вста&
новлені на дронах) нададуть складні поради з
управління сільськогосподарським під&
приємством, тоді як розумні системи мають
можливість виконувати автономні дії. Таке роз&
різнення між стратегічними та тактичними дія&
ми звільняє управлінців від повсякденного мо&
ніторингу, хоча також позбавляє можливості
для спостережливих знань, які сприяють на&
вчанню на основі досвіду.
Існує передбачуваний ризик збільшення
залежності від технічних експертів і техно&
логій, що призведе до втрати знань, якщо ког&
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нітивну обробку інформації делегувати маши&
нам або алгоритмам. Можна сказати, що досвід
управлінців, набутий роками, під загрозою. Про&
те збільшується можливість для керівників сіль&
ськогосподарських підприємств краще дізна&
тися про свої виробничі ділянки і таким чи&
ном отримати більшу впевненість у прий&
нятті рішень. Більш фундаментально, прий&
няття рішень та обробка досвіду, які зазви&
чай застосовувалися на сільськогосподарсь&
кому підприємстві, у минулому підтримува&
лися описовими, діагностичними інструмен&
тами та моделями, які пояснюють, що і чому
сталося. Стосовно прийняття рішень, нові
джерела даних створюють можливість ін&
формувати та стимулювати зміни в прийнят&
ті рішень.
Діджиталізація дає змогу сільськогоспо&
дарським підприємствам обмінюватися інфор&
мацією, порівнювати своє виробництво з інши&
ми, налагоджувати співпрацю та експертну оцін&
ку та розробляти неформальні інформаційні
системи, які можуть доповнити більш фор&
мальні інформаційні системи.
На рисунку 1 показано складники рейтин&
гу ступеня сприятливості умов ведення бізне&
су України в 2019 р.
Процеси диджіталізації, управління дани&
ми, а також зміна динаміки розвитку підприє&
мства в умовах цифрового сільського господар&
ства висувають нові вимоги, відносини та на&
пруженість. Однак існує також великий потен&
ціал як для розвитку усталених способів пі&
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Огляд відмінностей між стійким сільськогосподарським виробництвом
та стійкістю сільськогосподарських підприємств, у контексті діджиталізації
Детермінанти
Орієнтація на
стратегію

Орієнтація на
клієнта
ІКТ та
інфраструктура
процесів

Талант, здібності
та зміцнення
потенціалу

Інноваційна
культура

Стійке сільськогосподарське
виробництво
Зосередженість на
продуктивності та
ефективності
сільськогосподарського
підприємства.
Ринкова вартість і частка
ринку
Потреби клієнтів знаходяться
в центрі спілкування з
клієнтами

Стійкість сільськогосподарських підприємств,
в контексті діджиталізації
Розумна стратегія діджиталізації.
Гармонізація економічних, екологічних та соціальних цілей.
Зосередженість на створенні та впровадженні інновацій в
сільськогосподарське виробництво.
Зосередженість на сильних сторонах, усуваючи слабкі
сторони, посилюється зовнішніми загрозами.
Співфінансування оптимальних рішень
Екосистема клієнтів, сільськогосподарських
товаровиробників та інших зацікавлених сторін.
Залучення клієнтів до діяльності, потреби всіх зацікавлених
сторін є суттєвими
Впровадження цифрових
Користування усіма перевагами технологій.
технологій.
Технології виробництва сільськогосподарської продукції,
Технологічні рішення для
контроль безпеки.
індивідуальних бізнесПокращені алгоритми, створені за допомогою аналізу
процесів
існуючих даних бізнес-процесів та відкриті цифрові дані про
погодні, просторові чи інші умови, технології контролю
ресурсу споживання.
Інструменти для контролю діяльності в цілому ланцюгу
створення вартості.
Сумісність сервісів і пов'язаних з ними даних
Основним ресурсом є зібрані Основний ресурс – нові сільськогосподарські знання
дані.
і алгоритми.
Конкурентна перевага
Стійкий ріст і розвиток є конкурентною перевагою,
полягає в застосуванні
орієнтований на технології.
цифрових технологій.
Знання та навички поєднують використання цифрових
Знання та навички
технологій в сільському господарстві з іншими суміжними
обмежуються використанням галузями з поняттями
цифрових технологій
стійкості і мультидисциплінарним підходом
Створення інновацій у
Створення та впровадження інновацій в
сільському господарстві.
сільськогосподарське виробництва на основі діджиталізації.
Створення інновацій в
Розробка технологій підтримки та інноваційної освіти
сільськогосподарських
бізнес-процесах

знання, так і для сприяння новому навчанню
шляхом використання синергії.
Цифрове сільське господарство — це вико&
ристання цифрових технологій для інтеграції
сільськогосподарського виробництва від
бізнес&процесу до споживача. Ці технології
можуть забезпечити сільськогосподарське
підприємство інструментами та інформацією
для прийняття більш обгрунтованих рішень,
підвищення продуктивності та фінансової
стійкості.
У таблиці 1 наведено характеристики детер&
мінант цифрової трансформації для сталого
сільськогосподарського виробництва та
стійкості сільськогосподарських підприємств
на основі діджиталізації. Ці два, здавалося б,
схожі поняття, зосереджені на стійкості у
різних контекстах. Поняття стійкого сільсько&
господарського виробництва ознаменувало
точне та ефективне сільське господарство.
Його метою було забезпечити стійкість
сільськогосподарського підприємства шляхом
застосування технологічних рішень, які обме&
жувалися окремими бізнес&процесами. Дані
були зібрані і являли собою основний ресурс,
Передплатний індекс 21847

роль якого була переважно інформаційного
значення. Сільськогосподарське підприємство
займалося виключно спілкуванням з клієнтами,
а інновації обмежувалися інноваціями продук&
ту або виробництва.
Стійкість сільськогосподарських під&
приємств на основі діджиталізації, має деякі
інші, більш досконалі особливості детермінант
цифрової трансформації, яка поєднує еконо&
мічну, екологічну та соціальну концепцію ста&
лого розвитку.Стратегічна спрямованість полі&
тики та планів спрямована на забезпечення та
узгодження цілей стійкості підприємства. Так,
деякі стратегічні плани — це захист біорізно&
маніття земель, зменшення негативних наслід&
ків спричинених сільськогосподарським вироб&
ництвом, таким як викиди газів, використання
пестицидів, гербіцидів та добрив, і збільшення
економії таких ресурсів, як вода. Крім того,
підтримка інновацій та розвитку також є важ&
ливим аспектом забезпечення стійкості сіль&
ськогосподарських підприємств. Орієнтація не
тільки на клієнта, але і на всіх зацікавлених
сторін у ланцюжку створення вартості дуже
важлива для забезпечення стійкості. Задово&
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лення потреб кожного в ланцюжку створен&
ня вартості та внесок у досягнення індивіду&
альних цілей дуже важливо для виживання
ринку, особливо в часи частих коливань, які
порушують нормальні економічні та соціальні
потоки. Відповідність вимогам інфраструкту&
ри і використання цифрових технологій, які
пов'язують усі процеси, і на тлі яких передові
алгоритми, розроблені для конкретних
сільськогосподарських процесів, знаменують
майбутнє і відіграватимуть важливу роль у за&
безпеченні фінансової стійкості сільськогос&
подарських підприємств. Особливе значення
будуть мати рішення, розроблені для забез&
печення стійкості, як&от: програми або про&
грамне забезпечення, що економлять ресур&
си та контролюють процеси захисту, зрошен&
ня, безпеки та споживання в сільськогоспо&
дарських бізнес&процесах.
Розвиток талантів, здібностей і потенціалу
буде пов'язаний з відкриттям нових даних, ви&
користання сільськогосподарських даних з
різних джерел, а також створенням передових
алгоритмів і знань, які сприяють фінансовій
стійкості сільськогосподарського підприєм&
ства, а також його соціальній, економічній та
екологічній стійкості. Крім того, велика увага
буде приділена мультидисциплінарному підхо&
ду та набуттю навичок в аграрному бізнесі. Зо&
середженість на інноваціях та організаційній
культурі, розвиток нових інноваційних форм
бізнесу та співпраці, створення культури на&
вчання та розвитку формується у рамках
діджиталізації. Велика увага приділяється об&
міну даними, знаннями та створенню нових
продуктів та послуг, інноваційних та вдоскона&
лених процесів та форм співпраці через плат&
форми або розумні інструменти.
Діджиталізація змінила всі аспекти життя
та бізнесу, призвела до нових бізнес&ініціатив,
як&от: нові бізнес&моделі, нові продукти та по&
слуги. Це вплинуло на функціонування та уп&
равління бізнес&процесами в усіх галузях і в
сільському господарстві зокрема. Покращені
форми ведення бізнесу, які підтримуються
цифровими технологіями, дозволяють працю&
вати швидше та простіше виконувати бізнес&
завдання, економити час та кошти, сприяють
гнучкості та ефективності бізнес&процесів.
Технології розглядалися в контексті покра&
щення фінансової стійкості сільськогоспо&
дарського підприємства та її зростання. Однак
глобальні проблеми, як&от: зміна клімату та
глобальне потепління, різкі погодні умови та
несподівані збої є зростаючою проблемою сіль&
ського господарства. Саме це є причиною для
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Одночасне впровадження цифровізації та забезпечення
фінансової стійкості
Переваги для
підприємства

Діджиталізація

Фінансова
стійкість

Інноваційна та
ефективна
бізнес-модель

Переваги для
клієнтів
Переваги для
суспільства

Рис. 2. БлокAсхема використання
інноваційних і стійких бізнесAмоделей
на сільськогосподарських підприємствах
в контексті діджиталізації

вивчення нових передових можливостей циф&
рових технологій. Концепція фінансової
стійкості підкреслює цілі пов'язані з трьома
основними аспектами: економічною, екологіч&
ною та соціальною стійкістю. Сільськогоспо&
дарські підприємства відіграють особливо важ&
ливу роль у цих трьох аспектах, оскільки їх
діяльність може безпосередньо впливати на
них, у позитивному чи негативному ключі.
Технічні рішення в сільському господарстві
були зосереджені на фінансовій стійкості сіль&
ськогосподарського підприємства, ці рішення
зазвичай пов'язували деякі види діяльності та
обмежувалися окремими бізнес&процесами.
Однак, враховуючи проблеми та виклики, які,
з одного боку, впливають на сільськогоспо&
дарські підприємства, а з іншого боку, негатив&
но впливають на фінансову стійкість, очікуєть&
ся, що розробка нових передових цифрових
рішень дасть відповідь на це. Необхідні стра&
тегії адаптовані до сталості біорізноманіття та
охорони навколишнього середовища, забезпе&
чення достатньої кількості якісного та здоро&
вого харчування, розвиток сільськогоспо&
дарських інновацій та гармонізації всіх інших
економічних, екологічних та соціальних цілей.
Акцент зміщується з потреб клієнтів, а на по&
треби всієї екосистеми, до якої входять і
сільськогосподарські підприємства і виробни&
ки з інших галузей, а також усі інші зацікавлені
сторони.
Основним ресурсом будуть не просто дані,
а щойно створені передові алгоритми та знан&
ня за допомогою яких буде керуватися фінан&
сова стійкість сільськогосподарського підприє&
мства. Інновації та розвиток цифрових техно&
логій також будуть зосереджені на управлінні
зміною клімату та глобальному потеплінні, бо&
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ротьбі з ними як відповідь на різкі зміни пого&
ди та інші порушення в економіці.
Сільськогосподарське виробництво в кон&
тексті діджиталізації має стати привабливою
діяльністю, яка сприяє гармонізації і досяг&
нення цілей фінансової стійкості. Моделі про&
гнозування банкрутства розробляються на
основі фінансових коефіцієнтів. Незалежні
змінні, які будуть використовуватися при роз&
робці моделі, поділяються на групи. Моделі
розроблені на основі трьох бізнес&циклів з
використанням галузевих відносних (середніх
і медіанних) коефіцієнтів і некоригованих ко&
ефіцієнтів.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження сприяє розумінню
перетину між діджиталізацією та фінансовою
стійкістю. Зокрема, результати цього дослід&
ження розширюють теоретичні знання про ме&
тодичні аспекти управління фінансовою стій&
кістю аграрних підприємств в умовах їх діджи&
талізації. Більше того, незважаючи на те, що
інвестиції в передові технології досить суттєві,
можна досягти кількох переваг в організацій&
ному, індивідуальному та суспільному рівнях.
Взаємодія між сільськогосподарськими під&
приємствами та навколишнім середовищем,
пов'язані з ним впливи може стати ефективним
проєктуванням і впроваджувати політику ста&
лого розвитку.
Поява цифровізації становить величезний
виклик для сільськогосподарських підприємств,
їх клієнтів і суспільства загалом. Нині сільсько&
господарські підприємства, як правило, впро&
ваджують інновації, щоб захопити численні
можливості, пов'язані з використанням нових
технологій. В цифрову епоху справжньою
цінністю діджиталізації є створення щільної
мережі взаємозв'язків між підприємствами,
клієнтами та партнерами, з метою обміну та
розширення цифрових рішень. Цей дух спів&
праці відіграє вирішальну роль у перетворенні
конкурентних переваг у фінансову стійкість.
Напрямом подальших досліджень є вияв&
лення можливих наслідків впливу діджиталі&
зації на ймовірність того, що сільськогоспо&
дарські підприємства підтримуватимуть фінан&
сову стійкість в довгостроковій перспективі та
за яких умов.
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ЛОГІСТИЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
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MODEL OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF STRATEGIES OF LOGISTICS AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE
OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE COVID19 PANDEMIC,
DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
У статті розглянуто модель управління інноваційним підприємництвом у контексті стратегій логістичної та фінанP
сової інфраструктури національної економіки в умовах пандемії COVIDP19, діджиталізації та сталого розвитку.
Доведено, що напрями державної підтримки інноваційного підприємництва в контексті стратегій логістичної та фінанP
сової інфраструктури національної економіки в умовах пандемії COVIDP19, діджиталізації та сталого розвитку поP
винні враховувати усталені тенденції в сфері дифузії технологічних і процесових інновацій. Така дифузія визнаP
чається як прагнення підприємців реалізувати інноваційні проєкт, у вигляді нового або вдосконаленого продукту
або послуги, їх комерціалізації на вітчизняному або зарубіжному ринках. Конкретизовано, що сучасній інституціоP
нальній матриці притаманне наростання взаємних претензій науки, бізнесу і держави. До таких претензій віднесено
організаційноPуправлінські: рутинізація адміністративного управління, бюрократизм, закритість у прийнятті управP
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лінських рішень, консерватизм при розробці або реалізації інноваційної політики, небажання вітчизняної освіти і
науки займатися інноваційною діяльністю в контексті стратегій логістичної та фінансової інфраструктури націоP
нальної економіки в умовах пандемії COVIDP19, діджиталізації та сталого розвитку.
The article considers the model of innovative entrepreneurship management in the context of strategies of logistics
and financial infrastructure of the national economy in the context of the COVIDP19 pandemic, digitalization and
sustainable development. It is proved that the directions of state support of innovative entrepreneurship in the context
of logistics and financial infrastructure strategies of the national economy in the context of the COVIDP19 pandemic,
digitalization and sustainable development should take into account established trends in diffusion of technological and
process innovations. Such diffusion is defined as the desire of entrepreneurs to implement innovative projects in the
form of new or improved product or service, their commercialization in domestic or foreign markets. It is emphasized
that the depth of diffusion is determined depending on the proximity of the economy, which is transformed to the global
technological front, which is characterized as an evolutionaryPtemporal boundary between old and new goods or services,
innovative technologies and reformed communication channels between science, education, state, innovative enterprises
and infrastructure elements. Such claims include organizational and managerial: routine administrative management,
bureaucracy, secrecy in management decisions, conservatism in the development or implementation of innovation policy,
reluctance of domestic education and science to engage in innovation in the context of strategies for logistics and financial
infrastructure of the national economy. COVIDP19, digitalization and sustainable development. It is concluded that in
the world and domestic economy interPinstitutional interaction is conditioned by the dynamism of innovative
development. In this context, an important measure is the formation of territorial ties for the optimal use of shared
resources within the institutional matrix. A large number of research institutions and an extensive industrial base will
create optimal conditions for the diffusion of innovations in the context of strategies for logistics and financial
infrastructure of the national economy in the context of the COVIDP19 pandemic, digitalization and sustainable
development.

Ключові слова: модель, управління інноваційним підприємництвом, стратегія, логістич)
на та фінансова інфраструктура, національна економіка, пандемія COVID)19, діджиталіза)
ція, сталий розвиток.
Key words: model, management of innovative entrepreneurship, strategy, logistics and financial
infrastructure, national economy, pandemic COVID)19, digitalization, sustainable development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Напрями державної підтримки інноваційно&
го підприємництва в контексті стратегій логі&
стичної та фінансової інфраструктури на&
ціональної економіки в умовах пандемії
COVID&19, діджиталізації та сталого розвитку
повинні враховувати усталені тенденції в сфері
дифузії технологічних і процесових інновацій.
Така дифузія визначається як прагнення під&
приємців реалізувати інноваційні проєкт, у ви&
гляді нового або вдосконаленого продукту або
послуги, їх комерціалізації на вітчизняному або
зарубіжному ринках. Причому глибина дифузії
визначається в залежності від наближеності
економіки, яка трансформується до світового
технологічного фронтиру, який характери&
зується як еволюційно&темпоральна межа між
старими і новими товарами або послугами,
інноваційними технологіями, а також рефор&
мованими комунікаційними каналами між нау&
кою, освітою, державою, інноваційними під&
приємствами та інфраструктурними елемента&
ми. Зазначені факти актуалізують тему дослі&
дження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

При цьому технологічний фронтир грун&
тується на взаємовигідній триєдиній паритет&
ності науки, бізнесу і держави з метою стиму&
лювання нововведень затребуваних на націо&
нальному та глобальному рівнях: штучного
інтелекту, блокчейну, 3D друку, генетичної ме&
дицини, генної інженерії, квантових систем [1;
8; 10]. Просування перелічених нововведень ви&
магає взаємодії людських, технологічних, мар&
кетингових, фінансових, інтелектуальних та
соціокультурних ресурсів через їх високу тру&
домісткість або наукоємність, експерименталь&
ний характер і необхідність їх горизонтально&
вертикального відтворення в різних секторах
економіки [2—4; 6; 9]. Комунікаційні канали в
такій триєдності повинні формуватися з ура&
хуванням необхідності підвищення інтелек&
туально&професійних компетенцій її учасників,
тісного діалогу, відкритості, синергетичності,
адаптивності трансакцій і розподілі відпові&
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дальності за ризики [5; 7]. Таким чином, дифузії
інновацій передбачають обов'язкову мультико&
мунікативність стейкхолдерів державного ре&
гулювання в процесі реалізації адаптивних і си&
мультанних стратегій. Водночас сучасній інсти&
туціональній матриці притаманне наростання
взаємних претензій науки, бізнесу і держави.
До таких претензій слід віднести організацій&
но&управлінські: рутинізація адміністративно&
го управління, бюрократизм, закритість у прий&
нятті управлінських рішень, консерватизм при
розробці або реалізації інноваційної політики,
небажання вітчизняної освіти і науки займа&
тися інноваційною діяльністю в контексті
стратегій логістичної та фінансової інфраст&
руктури національної економіки в умовах пан&
демії COVID&19, діджиталізації та сталого
розвитку.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження моделі управ&
ління інноваційним підприємництвом у кон&
тексті стратегій логістичної та фінансової ін&
фраструктури національної економіки в умо&
вах пандемії COVID&19, діджиталізації та ста&
лого розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На нашу думку, участь науки і освіти в інно&
ваційному підприємництві повинна бути точко&
вою та чітко спланованою. Точкова участь має
на увазі залучення науки до вирішення конк&
ретної організаційно&технологічної проблеми.
Вона не повинна проєктуватися виключно на
кінцевих результатах інноваційної діяльності і,
тим більше, на доходах від комерціалізації но&
вовведень на ринку. Така позиція грунтується
на тому, що інноваційне підприємство не про&
сто виводить новацію на ринок, а й передбачає
сервісне та післягарантійне її обслуговування,
формуючи таким чином симпатії споживачів,
що дає можливість бізнесу отримувати додат&
кові джерела доходів.
У такому контексті існує потреба активі&
зації комунікацій в сфері патентування, ліцен&
зування шляхом обговорення можливих спо&
собів захисту університетських розробок в
рамках спільних проєктів науки, освіти та
бізнесу. В умовах трансформації національної
економіки мотивації для інноваційної актив&
ності в закладах вищої освіти досить високі,
особливо в частині розробки проривних, рево&
люційних і випереджальних інноваційних тех&
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нологій або проєктів. Водночас таким устано&
вам необхідно мати репутаційні переваги на
ринку освіти, потужний науково&дослідний
майданчик, розширений професорсько&викла&
дацький склад, який зможе приступити до роз&
робок проривних і революційних технологій
шляхом вибудовування ефективних взаємо&
зв'язків з іншими стейкхолдерами, які працю&
ють у межах ринку інновацій. Ефективні кому&
нікації інноваційних підприємств з наукою та
освітою обмежується тим, що основним дже&
релом фінансового забезпечення інноваційної
діяльності є держава як проміжна комунікатив&
на ланка. В такому випадку інноваційні під&
приємства і заклади вищої освіти, найчастіше,
не цікаві один одному. Високі вимоги та адмін&
істративний контроль у напрямі цільового ви&
користання бюджетних коштів, передбачають
обов'язкову успішність виконання інноваційно&
го проєкту, змушуючи вибирати заклади осві&
ти і бізнес свідомо традиційні рішення (з метою
мінімізації ризиків від інноваційної діяльності),
що призводить до спотворення адміністратив&
них стимулів у сфері нововведень та виготов&
лення високотехнологічної продукції.
Крім того, навіть у разі успішного вироб&
ництва інноваційної продукції за сприяння на&
уки і бізнесу існують високі ризики зміни ко&
н'юнктури ринку, що може спричинити відсут&
ність попиту на результати інноваційної діяль&
ності. Недосконалість нормативно&правової
бази, відсутність у багатьох підприємців досві&
ду комерціалізації на ринку інтелектуальної
продукції, мінімальність державних замовлень
ускладнюють і призводять до згортання тако&
го партнерства.
Прямі комунікації інноваційних під&
приємств з закладами вищої освіти також ско&
рочуються через бюрократичні обмеження для
сфери науки і широку адміністративну регла&
ментацію освітнього процесу. Назріла не&
обхідність концептуальної організованої інтег&
рації інноваційної діяльності в освітній процес:
створення умов для стартапів, стимуляція гран&
тових програм, заохочення інкубаторства ма&
лого бізнесу, в рамках яких слід вирішувати
першочергові завдання для національної еко&
номіки — ресурсозбереження, автоматизації,
екологізації, що також користуються попитом
на глобальному рівні. Існує потреба формуван&
ня у майбутніх фахівців необхідних для інно&
ваційної діяльності специфічних компетенцій
та інтелектуальних активів. У той же час вітчиз&
няні роботодавці все частіше акцентують ува&
гу держави на нестачі необхідних навичок у
випускників закладів вищої освіти при здійс&
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ненні практичної діяльності в умовах транс&
формації національної економіки та швидких
змін інституціональної матриці. Таким чином,
адаптивні та симультанні стратегії забезпечен&
ня взаємодії інноваційних підприємств і освіти
повинні грунтуватися на удосконаленні норма&
тивно&правової бази, підготовці і перепідго&
товці висококваліфікованих трудових ресурсів,
які володіють специфічними знаннями або на&
вичками, необхідними для реалізації іннова&
ційних проєктів в економіці що змінюється.
Наступним умовою реалізації адаптивних і
симультанних стратегій партнерської взає&
модії, є підвищення результативності комуні&
кацій між бізнесом та державою у сфері дер&
жавно&корпоративного управління в частині
удосконалення інституціонального середови&
ща недискримінаційним методом. Держава є
регулятором інститутів інституціональної мат&
риці, створює умови ведення інноваційного
підприємництва тим самим забезпечуючи
трансформацію позитивної синергії. Функціо&
нуюча матриця в умовах трансформації націо&
нальної економіки постає як регуляторне се&
редовище нормативно&організаційного поряд&
ку, що описує формальні і неформальні кому&
нікації між державою та підприємцем в резуль&
таті реалізації регуляторної політики певним
органом державної влади. Регуляторне середо&
вище визначає трансформаційні і трансакційні
витрати інноваційних підприємств. Зокрема,
такі витрати залежать від: якості поширення
інформації в інноваційному середовищі про
правила і регуляції; послідовності і доцільності
впровадження інституціональних норм або
правил; глибини регулювання бізнесу, за допо&
могою оподаткування, митних зборів, трудово&
го та екологічного законодавства; часу, який
витрачають стейкхолдери на трансакції з дер&
жавними органами; ступеню поширеності ко&
рупції, пов'язаної з отриманням адміністратив&
них послуг; рівню бюрократичності управлінсь&
кої вертикалі.
Порівняння регуляторного середовища між
інноваційно активними і пасивними країнами
показало, що наявність адміністративних
бар'єрів для інноваційної діяльності з боку дер&
жави, а саме: високий ступінь втручання дер&
жави в приватну власність, нестабільність нор&
мативно&правової бази, слабкість фінансових
інститутів, мінливість обмінного курсу, макро&
економічна нестабільність, безробіття, корум&
пована судова система, девіантна поведінка
суб'єктів ринку, недосконала інфраструктура,
корупція — значно обтяжують процес управ&
ління інноваційним підприємством.
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Водночас практика мінімізації втручання
держави в діяльність бізнесу показує не повну
ліквідацію адміністративного впливу на іннова&
ційну діяльність, а реалізацію прозорої політи&
ки вибіркового регулювання в напрямку: забез&
печення інвестиційної та інноваційної актив&
ності держави, що сприяє підвищенню прибут&
ковості і продуктивності бізнесу; актуалізації
ефективності і своєчасності державного управ&
ління; підвищення комунікативної ролі стейк&
холдерів інноваційної діяльності (підприєм&
ницьких і державних структур) у частині роз&
робки та реалізації стратегій, механізмів або
інструментів регуляторної політики; підтрим&
ки справедливої конкуренції та ліквідації не&
сприятливих протиріч в суспільстві. Політика
вибіркового впливу на інноваційне підприєм&
ництво в межах адаптивного і симультанного
стратегування показує доцільність впровад&
ження таких форм взаємодії між бізнесом і дер&
жавою: імпліцитна форма комунікацій — поси&
лена взаємодія груп інтересів (бізнесу і держа&
ви) по формуванню інституціональних правил
за допомогою неофіційних трансакцій; експлі&
цитна форма комунікацій — посилена взаємо&
дія груп інтересів (бізнесу і держави) по про&
суванню оптимальних правил за допомогою
відкритого лобіювання інтересів інноваційно&
го бізнесу; імпліцитно&експліцитна форма ко&
мунікацій — посилена взаємодія груп інтересів
(бізнесу і держави) по зміні правил за допомо&
гою формальних і неформальних взаємодій, але
виключно в рамках правового поля. Доцільність
вибору тієї чи іншої форми взаємодії між бізне&
сом і державою визначається різними умова&
ми, які присутні в національній економіці та її
інноваційному середовищі: масштабами іннова&
ційної діяльності, формою власності, доміну&
ванням тієї чи іншої партії з притаманними їй
поглядами на державні методи управління, за&
хистом інтелектуальної власності, рівнем мо&
нополізації економіки, типом системи еконо&
міки.
В умовах формування інноваційної моделі
національної економіки будуть доцільними такі
рекомбінації регуляторного впливу на іннова&
ційне підприємництво: глибокий регуляторний
вплив держави — інноваційне підприємництво
повністю контролюється державними інститу&
тами, за допомогою активного адміністратив&
ного втручання в діяльність приватного бізне&
су з використанням прямих трансакцій в напря&
мі реалізації інноваційних проєктів через укла&
дення договорів про державно&приватне парт&
нерство при спільному здійсненні інноваційної
діяльності протягом всього життєвого циклу
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
проєкту, здійснення інвестиційної підтримки
промислових підприємств або стратегічно важ&
ливих для держави галузей; частковий регуля&
торний вплив держави — державна політика
проводиться за допомогою м'якого втручання
держави в діяльність інноваційних підприємств,
за допомогою вибіркової підтримки інновацій&
них проєктів переважно на етапах їх розробки;
мінімальний регуляторний вплив держави —
державне управління направлено на забезпе&
чення саморегуляції ринку і контролю тільки
динаміки попиту та пропозиції в макроеко&
номічній системі, а також мінімального регу&
лювання інститутів інституційної матриці або
інфраструктурних елементів представлених на
ринку; цілеспрямований регуляторний вплив
держави — державне регулювання засноване
на стратегії цілепокладання, забезпеченні
справедливої конкуренції за допомогою реа&
лізації інструментів податкового стимулюван&
ня випуску інноваційної продукції та розвитку
адаптивних інноваційних елементів інфраст&
руктури; відсутність регуляторного впливу
держави на діяльність інноваційних під&
приємств — невтручання органів державної
влади в інноваційну діяльність та інституціо&
нальну матрицю.
Слід зазначити, що вибір доцільного ступе&
ню регуляторного впливу на інноваційне
підприємництво може бути різним і визначати&
ся еволюційними передумовами розвитку на&
ціональної економіки. Однак особливого зна&
чення в процесі реалізації регуляторного впли&
ву необхідно приділяти формуванню стартових
умов розвитку інноваційного бізнесу. Запуск
такого бізнесу в умовах трансформації націо&
нальної економіки є важким, тому вимагає з
боку держави і елементів інституціональної
матриці певних стратегій. Існує потреба ство&
рення інвестиційних умов для відкриття нових
підприємств, відстеження зростання прибутко&
вості економічної системи внаслідок функціо&
нування інноваційних підприємств, визначення
ступеню конкурентоспроможності продукції,
що випускається інноваційним бізнесом. На&
далі при відстеженні таких тенденцій повинна
визначатися глибина регуляторного впливу на
інноваційні підприємства. При цьому в процесі
вибору оптимального регуляторного впливу
необхідно змінювати або вдосконалити інсти&
туціональну матрицю і переглядати існуючі
комунікаційні канали між бізнесом та держа&
вою. Таким чином, інституціональна матриця в
національній економіці повинна бути мульти&
об'єктною і підтримувати ефективний регуля&
торний вплив у разі втручання держави в
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діяльність стейкхолдерів інноваційного під&
приємництва, а також бути здатною самостійно
адаптуватися до потреб бізнесу за допомогою
саморозвитку або трансформації. Отже, вибір
глибини регуляторного впливу держави на
бізнес має на увазі застосування моделей ко&
мунікацій в залежності від кризових тенденцій
в національній економіці та інноваційної діяль&
ності, а також грунтується на попереджуваль&
них діях з антикризового державного управлі&
ння інноваційною системою.
Ефективність реалізації адаптивних і си&
мультанних стратегій партнерської взаємодії
між бізнесом та державою визначається на&
явність менеджерського ядра, здатного реалі&
зовувати державну політику в сфері інновацій.
В умовах трансформації національної еконо&
міки компетентністний підхід при державному
регулюванні повинен займати ключове місце в
системі державного менеджменту. Перехід
України на інноваційний тип економіки обу&
мовлює необхідність трансформації людсько&
го капіталу та підвищення кваліфікаційних яко&
стей державних службовців. Необхідність фор&
мування єдиного інноваційного простору,
мінливість інституційної матриці, діджиталіза&
ція державного апарату висувають підвищені
вимоги до кваліфікації державних службовців
у сфері створення, оновлення та реалізації
інноваційної політики. Найчастіше вітчизняні
державні службовці розвивають такі компе&
тенції, як цілеспрямованість, відповідальність,
ефективна організація власного часу, стре&
состійкість, при цьому мінімальне значення
віддається стимулюванню креативності, готов&
ності до самонавчання, ініціативності, твор&
чості, ризикованості, які так необхідні в про&
цесі управління інноваційними підприємствами.
Формування позначених компетенцій має на
увазі адаптивний підхід кожного державного
службовця до накопичення свого людського
капіталу, а також розробки спеціальних здіб&
ностей які необхідні в умовах діджиталізації
державної служби.
Інертність науки, дисбаланс на ринку праці
призводять до низької сприйнятливості еконо&
міки до інновацій. Крім того, неефективні сис&
теми перенавчання та підвищення кваліфікацій
держслужбовців є найважливішими перешко&
дами на шляху формування державної політи&
ки в інноваційній сфери і збільшують комуні&
каційні розриви між стейкхолдерами іннова&
ційної діяльності. Основними напрямками
підготовки державних службовців для ефек&
тивної реалізації інноваційної політики є: пе&
ренавчання персоналу з використанням інно&
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Умови забезпечення паритету взаємодій стейкхолдерів
інноваційного підприємництва
Форми взаємодій: імпліцитна, експліцитна, імпліцитноекспліцитна

Очікувані результати: поліпшення якості середньої та вищої освіти; збільшення
фінансового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств;
удосконалення законодавства; створення нових об’єктів інноваційної
інфраструктури; забезпечення процесу кластеризації економіки
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Впровадження в інституціональній матриці адаптивних та
симультанних стратегій взаємодій держави та бізнесу
Усунення інституціональної слабкості та бюрократії
Поглиблення горизонтально-вертикальних реплікацій між
суб’єктами інноваційної діяльності
Активізація формальних комунікацій та мінімізація
неформальних взаємодій
Ліквідація хаотизації інституціональних відносин та
опортуністичної поведінки
Реформація інноваційних елементів інфраструктури
підприємництва та державних інститутів
Вирішення проблеми деморалізації, депрофесіоналізації
державних службовців та інноваційних підприємців
Ефективна динамізація каналів демократичного транзиту
в межах законодавчої, судової та виконавчої гілок влади

Регуляторний вплив на інноваційне підприємництво: глибокий,
частковий, мінімальний, цілеспрямований, відсутній

Рис. 1. Умови для забезпечення паритетної взаємодії держави та влади
в контексті стратегій логістичної та фінансової інфраструктури національної економіки
в умовах пандемії COVIDA19, діджиталізації та сталого розвитку

ваційних педагогічних технологій; підготовка
керівників в області інноваційного антикризо&
вого менеджменту, захисту інтелектуальної
власності, маркетингу, комерціалізації; удос&
коналення кваліфікації державних службовців
шляхом поглиблення знань з дисциплін пов'я&
заних з інноваційною, фінансовою, юридичною
та інтелектуальною діяльністю, трансфертом
наукомістких технологій; перепідготовка фа&
хівців з оцінювання та аудиту результатів інте&
лектуальної діяльності.
Загалом, інноваційне підприємництво в Ук&
раїні має перспективні можливості та трудовий
потенціал для стабільного і гармонійного роз&
витку у майбутньому. Однак для ефективного
використання такого потенціалу необхідним є
розробка комплексного механізму державно&
го регулювання, який би забезпечував адапта&
цію інноваційних підприємств до змін навко&
лишнього середовища за допомогою наявних
ресурсів і підтримував співпрацю бізнесу, нау&
ки та держави.
Таким чином, ключові акценти, які необ&
хідно враховувати при визначенні засобів дер&
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жавного регулювання розвитком інноваційно&
го підприємництва полягають у такому:
поліпшення якості середньої освіти особли&
во перегляд навчальних програм стосовно ма&
тематичних дисциплін, перенавчання учителів
у напрямку оволодіння ними інноваційних тех&
нологій викладання шкільних предметів;
збільшення фінансового забезпечення інно&
ваційного розвитку промислових підприємств,
сприяння залученню іноземних інвесторів та
бізнес&ангелів (особливо на початкових етапах
реалізації високоризикованих інноваційних
проєктів у виробництві);
удосконалення законодавчого забезпечен&
ня партнерської діяльності;
надання податкових канікул, субвенцій та
пільг підприємцям&початківцям, створення без&
податкових зон за окремими територіями Ук&
раїни, в яких спостерігається інертний розви&
ток інноваційного підприємництва (зокрема
Луганської та Донецької областей);
запозичення зарубіжного досвіду у кон&
тексті формування інструментарію державної
підтримки інноваційної діяльності;
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стимулювання створення нових інновацій&
них об'єктів інфраструктури за регіонами Ук&
раїни, що забезпечують розвиток підприємниц&
тва;
підвищення мотивацій та стимулів серед
безробітних щодо зайняття інноваційним
підприємництвом і реалізації новаторських
проєктів у промисловості;
організаційне забезпечення процесу клас&
теризації економіки заснованої на паритет&
ності бізнесу та держави, стимулювання спра&
ведливої конкуренції у кластерах.
Існує потреба поліпшення співпраці держав
та інноваційних підприємств у напрямках про&
сування інноваційної продукції промислових
підприємств. Зокрема, результати досліджень
стану та умов інноваційної діяльності свідчать
про те, що значна частина промислових під&
приємств мають труднощі у розповсюдженні
своєї продукції на зовнішніх ринках через низь&
кий рівень її конкуренції у порівнянні з більш
інноваційними іноземними суб'єктами підприє&
мницької діяльності. Враховуючи дуже малий
відсоток інноваційних промислових під&
приємств у національній економіці це означає,
що потенціал конкурувати з сучасними країна&
ми або провідними підприємствами світу неве&
ликий. Це тривожний сигнал, який вимагає ре&
агування підприємців та держави на зазначену
проблему. Значною перешкодою для стимулю&
вання технологічних інновацій є завеликий
рівень бюрократизації вітчизняних державних
установ, що зменшує схильність серед населен&
ня до підприємницьких починань у ризикованій
інноваційній діяльності. Це обумовлює не&
обхідність дерегуляції, послаблення ряду адм&
іністративних обмежень, які можуть стримува&
ти розвиток інноваційних галузей промисло&
вості (рис. 1).
У такому контексті заходи державного сти&
мулювання розвитку інноваційного підприєм&
ництва повинні спрямовуватися на допомогу
підприємствам у пошуках альтернативних сег&
ментів збуту та їх виходу на світові ринки за
рахунок створення затребуваних нововведень.
Виходячи з зазначеного, слід визначити умови,
для забезпечення паритетності держави та вла&
ди.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у світовій та вітчизняній еко&
номіці міжінституціональна взаємодія обумов&
люється динамізмом інноваційного розвитку. У
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такому контексті важливим заходом є форму&
вання територіальних зв'язків для оптимально&
го використання спільних ресурсів у межах
інституціональної матриці. У цьому аспекті
забезпечення доступу до ресурсів усіх учас&
ників інноваційної діяльності має особливе зна&
чення. Це стосується сфери наукових дослід&
жень, впровадження інновацій і ведення бізне&
су. Велика кількість наукових установ та розга&
лужена промислова база сформують оптимальні
умови для дифузії інновацій в контексті стра&
тегій логістичної та фінансової інфраструкту&
ри національної економіки в умовах пандемії
COVID&19, діджиталізації та сталого розвитку.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF ENTERPRISE
COMPETITIVENESS MANAGEMENT
У статті наведено основні елементи управління конкурентоспроможністю та з'ясовано їх взаємозв'язок. ДослідP
жено функції управління конкурентоспроможністю підприємства. Доведено, що реалізація функцій управління конP
курентоспроможністю підприємств формує цикл управління конкурентоспроможністю. Проаналізовано парадигму
пріоритетів управління конкурентоспроможністю підприємства. Досліджено адаптації підприємств до конкурентP
них умов нестабільного та мінливого зовнішнього середовища. Систематизовано групи методів формування конкуP
рентних стратегій. Наведено основні переваги методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Зазначено,
що оцінка конкурентоспроможності, що здійснюється підприємствами, у більшості випадків заснована на інтуїції,
адже об'єктивний аналіз стану підприємства можна отримати тільки шляхом формалізації її окремих показників.
Виокремлено головні критерії та показники конкурентоспроможності підприємства та продукції. З'ясовано, що розP
рахунок рівня управління конкурентоспроможністю акумулює у собі найважливіші оцінки господарської діяльності
підприємства, виключає дублювання показників, дозволяє своєчасно отримати картину стану підприємства на галуP
зевому ринку.
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The article presents the main elements of competitiveness management and clarifies their relationship. The modern
concept of enterprise competitiveness management is based on the use of management theory, according to which the
main elements of management are the purpose, subject, object, methodology and principles, process and management
functions. The functions of enterprise competitiveness management are investigated. It is proved that the implementation
of the functions of enterprise competitiveness management forms the cycle of competitiveness management. The paradigm
of priorities of enterprise competitiveness management is analyzed. The adaptations of enterprises to the competitive
conditions of unstable and changing external environment are investigated. The ambiguity of the functioning
methodological principles for the study of enterprise competitiveness management is caused by the multiplicity of
approaches and evaluation methods. Groups of methods of formation of competitive strategies are systematized. The
main advantages of methods for assessing the competitiveness of the enterprise are presented. It is noted that the
assessment of competitiveness carried out by enterprises, in most cases, is based on intuition, because an objective analysis
of the state of the enterprise can be obtained only by formalizing its individual indicators. The main criteria and indicators
of competitiveness of the enterprise and products are singled out. It was found that the calculation of the level of
competitiveness management accumulates the most important assessments of economic activity of the enterprise,
eliminates duplication of indicators, allows you to get a timely picture of the state of the enterprise in the industry market.
The potential of the enterprise has a significant impact on the strategy development process. By improving the internal
composition, maintaining a balanced resource, the company increases its capabilities. The strategic potential is determined
by the internal environment and depends on external factors: consumer demand, actions of competitors, relations with
suppliers of raw materials, government policy, etc.

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю, елементи, цикл, функції, групи ме)
тодів, парадигма пріоритетів, критерії, показники.
Key words: competitiveness management, elements, cycle, functions, groups of methods, paradigm
of priorities, criteria, indicators.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Управління конкурентоспроможністю
підприємства набуло більшої значимості
після появи сучасних ідей для розвитку бізне&
су, нових запитів з боку споживачів, розвит&
ку інформаційних технологій. Кожне під&
приємство є унікальним і процес вироблення
конкурентної стратегії залежить від позиції
підприємства на ринку, динаміки його роз&
витку, потенціалу, поведінки конкурентів, ха&
рактеристик виробленого ним товару і по&
слуг, стану економіки, культурного середо&
вища.
Оскільки oснoвнoю метoю підприємств є
збереження (рoзширення) пoзицій на ринку та
стабільне oтримання прибутку (його зростан&
ня), то максимізація прибутку мoже бути
дoсягнута шляхoм забезпечення висoкoї кoн&
курентoспрoмoжнoсті. Пoсилення кoнкуренції
на внутрішньoму і зoвнішньoму ринку зумов&
лене пoсиленням глoбалізації світoвoї екo&
нoміки, зростанням темпів та масштабів змін у
технoлoгічнoму середoвищі вирoбництва. По&
стійний кoнтрoль за кoнкурентами та відсте&
ження власнoї пoзиції на ринку дає змогу вия&
вити та задoвoльнити запити спoживачів рані&
ше конкурентів. Знаючи сильні і слабкі стoрoни
як свoгo підприємства, так і підприємств&
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кoнкурентів, мoжна oцінити їх пoтенціал. Це
дoпoмoже скoнцентруватися на тому вектору
діяльнoсті, де кoнкуренти слабкіші. Крім тoгo,
вивчення кoнкурентoспрoмoжнoсті підприєм&
ства доцільне при залученні кoштів інвестoрів,
вибoрі підприємства&партнера, прийнятті
рішення прo зміну асoртименту, складанні
прoграми вихoду підприємства на нoві ринки
збуту, мoдернізації та автоматизації виробниц&
тва тощо.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Теоретичні та методологічні основи управ&
ління конкурентоспроможністю розглядали у
своїх працях І. Бурачек, В. Гросул, Ю. Іванов,
М. Ковальчук, В. Павлова, І. Смолін, Н. Хрущ
та багато інших. Однак неоднозначність по&
глядів потребує детальнішого вивчення зазна&
чених засад.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження та обгрунту&
вання теоретико&методологічних основ управ&
ління конкурентоспроможністю підприєм&
ства.
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вання конкурентних переваг
та забезпечення життєдіяль&
ності підприємства як суб'єк&
Процес управління
Функції управління
та економічної діяльності [1;
конкурентоспроможконкурентоспроможністю підприємства
ністю підприємства
10].
Суб’єкт та об’єкт
Реалізація функцій уп&
управління
конкурентоспроможністю
равління конкурентоспро&
підприємства
можністю підприємства фор&
мує цикл управління конку&
Мета управління
рентоспроможністю (рис. 2).
конкурентоспроможністю
Функції управління кон&
підприємства
курентоспроможністю під&
приємства передбачають:
— планування — фор&
Методологія управління
конкурентоспроможністю
мування стратегії та такти&
підприємства
ки реалізації цілей, роз&
Механізм управління
конкурентоспроможробка програм, складання
Галузеві особливості
ністю підприємства
планів, графіків реалізації
Принципи управління
управління
конкурентоспроможністю
заходів нарощування конку&
конкурентоспроможпідприємства
рентоспроможності як за&
ністю підприємства
галом по підприємству, так
і по структурних підрозді&
Ефективність управління
лах;
конкурентоспроможністю
підприємства
— організація — реаліза&
цію прийнятих планів та про&
Рис. 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства
грам, а саме: розподіл ре&
Джерело: [2; 8; 11].
сурсів між напрямами опера&
ційної діяльності, забезпе&
чення необхідної узгодженості дій операційних
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
підрозділів;
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
— мотивація — використання економічних
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
та психологічних мотиваційних регуляторів ак&
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Теоретичною основою управління конку& тивності суб'єктів управління;
— контроль — забезпечує нагляд за реалі&
рентоспроможністю підприємства є концеп&
туальні положення, норми управлінської та зацією передбачених конкурентною стратегією
економічної теорії. Сучасна концепція управ& заходів за рахунок використання планових по&
ління конкурентоспроможністю підприємства казників.
Процес управління конкурентоспромож&
базується на використанні положень теорії
управління, відповідно до яких основними еле& ністю підприємства у загальному випадку до&
ментами управління є мета, суб'єкт, об'єкт, ме& цільно розглядати через етапи:
1. Дослідження конкурентоспроможності
тодологія та принципи, процес та функції уп&
равління. За цим підходом на рисунку 1 наве& підприємства.
дено елементи управлін&
ня конкурентоспромож&
Встановлення мети
ністю підприємства та
зображено їх взаємо&
зв'язок.
Управління конку&
рентоспроможністю під&
Планування
Контроль
приємства доцільно роз&
глядати як процес реалі&
зації сукупності управ&
Мотивація
Організація
лінських функцій плану&
вання, організації, моти&
Рис. 2. Цикл управління конкурентоспроможністю підприємства
вації і контролю діяль&
ності відносно форму&
Джерело: [4; 8].
Обґрунтування управління
конкурентоспроможністю
підприємства
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формування нового
стратегічного
мислення

управління
часом

трансформація
управління ресурсами
в управління знаннями

забезпечення
ієрархічності і
наскрізності
управління

Пріоритети управління
конкурентоспроможністю
підприємства

сприйняття управління
конкурентоспроможністю
як інноваційного процесу

орієнтація на перехід від
ієрархічної моделі
управління до мережевої

самонавчання
організацій

урахування глобальної
тенденції
інтелектуальної
економіки

Рис. 3. Парадигма пріоритетів управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: [7; 10].

2. Визначення всіх конкурентних переваг,
встановлення ключових факторів успіху.
3. Розробка конкурентної стратегії, вироб&
лення тактики.
4. Впровадження положень стратегії у про&
цесі здійснення підприємством господарської
діяльності.
5. Оцінка результатів реалізації конкурен&
тної стратегії, удосконалення виявлених не&
відповідностей.
Формування управління конкурентоспро&
можністю підприємства повинне базуватися на
певних пріоритетах (рис. 3).
Парадигма пріоритетів управління конку&
рентоспроможністю підприємства (рис. 3) пе&
редбачає:
— формування сучасного стратегічного
мислення не повинне відображати стратегічне
планування;
— забезпечення ієрархічності та наскріз&
ності управління (організація як відкрита сис&
тема досліджується як частина системи вищо&
го порядку);
— розуміння фактора часу як пріоритетно&
го у конкурентній боротьбі;
— прийняття управління конкурентоспро&
можністю підприємства як інноваційного про&
цесу (побудова стратегічних конкурентних пе&
реваг на основі формування та розвитку інно&
ваційного типу поведінки);
— врахування глобальної інтелектуалізації
економіки (успіх залежить від рівня інтелек&
туальних технологій);
— трансформація управління ресурсами у
менеджмент знаннями, що видається логічним
та взаємопов'язується з необхідністю форму&
вання інтелектуального потенціалу;
— самонавчання організацій (в організації
має виявлятися діалектична єдність процесів
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єдиноначальності та групової самоорганізації,
що дає змогу розкрити дійсну сутність діяль&
ності керівника);
— перехід від ієрархічної моделі до мере&
жевої (перспективна модель передбачає враху&
вання процесів поширення сучасних форм
організаційних утворень та форм конкуренції).
Адаптації підприємств до конкурентних
умов нестабільного та мінливого зовнішнього
середовища повинна бути врахована при про&
цесі постійного та всебічного аналізу конку&
рентів, а також при пошуку місця підприємства
на ринку, тобто оцінці конкурентоспромож&
ності підприємства.
Неоднозначність функціонуючих методич&
них засад щодо дослідження управління кон&
курентоспроможності підприємства спричиняє
і множинність підходів, методів оцінки.
Найпоширенішим методичним підходом до
оцінки управління конкурентоспроможності
підприємств є визначення на базі міжнародно&
го розподілу праці. Передумовою цього підхо&
ду є порівняльні переваги, що забезпечують
низькі витрати виробництва відносно конку&
рентів.
Використання критерію аналізу виробничих
витрат не забезпечує комплексної оцінки кон&
курентних позицій, бо вони характеризують
масштаб та рівень ефективності виробничої
діяльності під впливом зовнішнього середови&
ща, але практично не відображає специфіку
механізму взаємодії товаровиробника з рин&
ком. Тому при теорії порівняльних переваг кра&
ще використовувати такі критерії як обсяг про&
дажу, обсяг і норма прибутку, частка на ринку
та інше.
Зазвичай, оцінка управління конкуренто&
спроможністю підприємства проводиться за
рахунок співставлення зазначених показників
Передплатний індекс 21847
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Групи методів

Відображають ринкові
позиції підприємства
(продукції)

1. Модель
конкурентної
переваги.
2. Модель
продукт-ринок.
3. Модель
накопиченого
досвіду.
4. Модель
життєвого циклу
продукту.
5. Модель
життєвого циклу
технологій

Відображають рівень
управління підприємства

1. Метод
Бостонської
консалтингової
групи.
2. Метод
McKinsey.
3. Модель
Компанії Шелл.
4. Модель
Hofer/Schendel.
5. Метод ADL.
6. Метод PIMS

Відображають рівень
фінансово-економічної
діяльності підприємства

1. Методи
комплексного
стратегічного
аналізу SWOT та
SPASE.
2. Метод LOST.
3. Метод
експертного
оцінювання.
4. Метод
картування
стратегічних груп

1. Методи
фінансовоекономічного
аналізу.
2. Методи
прогнозування
фінансового стану
підприємства:
- екстраполяції;
- термінів
оборотності;
- бюджетування;
- складання
прогнозної
звітності

Рис. 4. Групи методів формування конкурентних стратегій
Джерело: [5; 11].

Таблиця 1. Основні переваги методів оцінки
конкурентоспроможності підприємства
Назва методу
Оцінка з позиції
порівняльних
переваг
Оцінка на базі
якості продукції

Суть методу
В якості основного критерію,
використовуваного у даному методі, є низькі
витрати
Критерієм конкурентоспроможності є якість
реалізованої продукції

Профіль
полярностей

В якості критерію використовується
зіставлення параметрів випередження або
відставання від найближчих конкурентів
Оцінка виходячи з Основним критерієм при використанні
теорії
структурного підходу є концентрація
ефективності
капіталу
конкуренції
Профіль вимог
За допомогою шкали експертних оцінок
визначається ступінь просування організації
та найсильніші конкуренти. В якості
критерію – зіставлення профілів
Матричний метод Аналіз конкурентоспроможності з
урахуванням життєвого циклу продукції
SWOT-аналіз
Аналіз слабких та сильних сторін
внутрішнього середовища; виявлення
потенційних небезпек зовнішнього
середовища та можливостей для розвитку
Побудова
Оцінка проводиться за такими чинниками:
«багатокутника
концепція товару і послуги, на якій базується
конкурентоспро- діяльність підприємства; якість, що
можності»
виражається у відповідності продукту
високому рівню ринкових лідерів; ціна
товару з можливою націнкою
Метод експертних Збір суджень і припущень експертів з
оцінок
подальшою обробкою отриманих відповідей
і формуванням результатів
Метод оцінки
Є узагальненим методом оцінки з
основних
використанням окремо взятих критеріїв, що
групових
показують ефективність діяльності
показників і
організації
критеріїв

Джерело: [1; 3; 4; 9].
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Перевага
Простота оцінки рівня
конкурентоспроможності
Можливість обліку
споживчих переваг при
забезпеченні рівня
конкурентоспроможності
Дає можливість виявити
найбільш потенційних
конкурентів
Дає можливість оцінити
фінансові результати
діяльності
підприємства.
Наочність

Точність
Багатогранність

Інформативність,
графічність

Швидке отримання
інформації для
управлінського рішення
Своєчасне виявлення
більшості недоліків

підприємства та аналогічних
підприємств&конкурентів.
Високий рівень показника є
достатньою умовою для ана&
лізу підприємства як найкон&
курентоспроможного. Недо&
ліком вищенаведеного мето&
дичного підходу є статичність
отриманих оцінок, адже роз&
виток конкурентних переваг
не є предметом вивчення та
аналізу. Крім того, ця мето&
дика не може оцінити рівень
ефективності адаптації під&
приємства до змінного зовні&
шнього середовища [5; 9].
Заслуговує уваги оцінка
рівня конкурентоспромож&
ності виробника на базі теорії
рівноваги фірми і галузі, та
теорії факторів виробництва.
Під рівновагою мається на
увазі такий стан, при якому у
виробника відсутні стимули
для переходу в інший кіль&
кісно&якісний стан.
Критерієм конкуренто&
спроможності є наявність у то&
варовиробника тих факторів
виробництва, які можуть бути
використані продуктивніше
ніж у конкурентів. Для оцінки
доцільно використати відносну
вартість устаткування і облад&
нання, що закупляється, вар&
тість матеріальних ресурсів,
відсоткові ставки за кредитами
тощо. Чим менші показники у
товаровиробника щодо конку&
рентів, тим сильніші конку&
рентні позиції і вищий рівень
конкурентоспроможності. Не&
доліком є відображення зов&
нішніх умов роботи, що об'єк&
тивно склалися, і не відобража&
ють здатності підприємства до
адаптації щодо змін середови&
ща.
Наступним методом є роз&
рахунок конкурентос про&
можності, побудованої на
теорії ефективної конкурен&
ції. Предметом є три групи
показників, а саме: ефектив&
ніс ть вир обничо &збуто вої
діяльності, фінансова стій&
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кість підприємства, власна ви& Таблиця 2. Критерії і показники конкурентоспроможності
підприємства
робнича діяльність.
Для оцінки конкурентоспро&
Назва
Роль показника в оцінці
Правило розрахунку
можності також зіставляють
Ефективність виробничої діяльності підприємства
Відображає ефективність витрат Валові витрати / Обсяг
одиничні та групові показники Витрати на
виробництво
випуску продукції
відносно конкурентів. На основі одиниці продукції, при випуску продукції
результатів формуються уявлен& грн/грн
Характеризує ефективність
Обсяг випуску продукції/
ня про порівняльну конкурен& Фондовіддача,
використання основних
Середньорічна вартість
тоспроможність. Недоліками є грн/грн
виробничих засобів
основних виробничих фондів
складність і узагальнення ре& Рентабельність
Характеризує ступінь
Прибуток від реалізації*100 /
прибутковості виробництва
Повна собівартість продукції
зультатів, обгрунтування під& товару, %
товару
сумкової оцінки.
Продуктивність
Відображає ефективність
Обсяг випуску продукції/
Аналіз управління конкурен& праці, тис. грн /осіб організації виробництва та
Середньоспискова
використання робочої сили
чисельність працівників
тоспроможністю на основі теорії
Фінансовий
стан
підприємства
якості спричиняє вивчення спо&
Коефіцієнт
Характеризує незалежність
Власні засоби підприємства/
живчої цінності, причому, най& автономії
підприємства від позикових
Загальна сума джерел
важливіші параметри порівню&
джерел
фінансування
Відображає здатність
Власний капітал/ Загальні
ються з аналогічними конку& Коефіцієнт
платоспроможності підприємства виконувати свої
зобов'язання
рентів. Недоліком методу є те,
фінансові зобов’язання і вимірює
що він не враховує ефективність
ймовірність банкрутства
Відображає якісний склад
Грошові кошти і цінні
виробничо&збутової діяльності Коефіцієнт
засобів, що є джерелами
папери, що швидко
та ототожнює конкурентоспро& абсолютної
ліквідності
покриття поточних зобов’язань
реалізуються /
можність послуги, товару з кон&
Короткострокові
зобов’язання
курентоспроможністю підприє&
Коефіцієнт
Характеризує ефективність
Виручка від реалізації
мства [6].
оборотності
використання оборотних коштів. продукції/ Середньорічний
Особливого інтересу набува& оборотних коштів Відповідає часу, протягом якого залишок оборотних коштів
оборотні кошти проходять усі
ють матричні методи оцінки кон&
стадії виробництва і звернення
курентоспроможності, що базу&
Джерело: [1; 3; 5; 9].
ються на динамічних процесах
конкуренції. Згідно з цією кон&
цепцією з моменту проникнення на ринок до щем та залежить від зовнішніх факторів: спо&
зникнення товар або технологія функціонує на живчого попиту, дій конкурентів, відносин з по&
стачальниками сировини, політики уряду тощо.
стадіях життєвого циклу.
Сучасна теорія управління конкуренкурен&
Метод є надійним інструментом для аналі&
зу конкурентоспроможності, однак альтерна& тоспроможністю підприємства має й інші ме&
тивні стратегії є недоліком при даному методі. тоди, інструменти, концепції підвищення рівня.
Неоднозначність методичних засад до дос& Однак вітчизняні підприємства використову&
лідження управління конкурентоспромож& ють незначну частину методів, це відобра&
ності підприємства спричиняє необхідність жається переважно через невідповідність кон&
розробки сучасних методів, які спонукають курентного середовища та незначну кваліфіка&
дослідження конкурентоспроможності у ди& цію керівництва.
Досліджуючи значну кількість різних ме&
наміці розвитку підприємства.
Використання методу інтегральної оцінки тодів, доцільним є систематизувати їх за 3 гру&
управління конкурентоспроможністю диверси& пами (рис. 4):
— методи, які відображають ринкові по&
фікованих підприємств вимагає аналізу не од&
ного виду товару, а всієї товарної маси, причо& зиції підприємства;
— методи, які характеризують рівень менед&
му, номенклатура продукції може істотно
відрізнятися. Негативним є те, що інтегральна жменту підприємства;
— методи, які оцінюють рівень фінансово&
оцінка не забезпечує глибокий аналіз та пошук
економічної діяльності [11]:
резервів.
Методи оцінки конкурентоспроможності
Потенціал підприємства має значний вплив
на процес розробки стратегії. Покращуючи підприємства доцільно порівняти з позицій
внутрішній склад, займаючись підтримкою зба& оцінки їх сутності і основних переваг (табл. 1).
Оцінка конкурентоспроможності, що
лансованості ресурсів, підприємство збільшує
свої можливості. Таким чином, стратегічний здійснюється підприємствами, у більшості
потенціал визначається внутрішнім середови& випадків заснована на інтуїції, адже об'єк&
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Таблиця 3. Критерії і показники конкурентоспроможності продукції
Назва

Роль показника в оцінці
Правило розрахунку
Ефективність організації збуту та просування товарів
Рентабельність
Характеризує ступінь прибутковості
Прибуток від реалізації х
продажу, %
роботи підприємства на ринку,
100 / Обсяг продажу
правильність встановлення ціни товару
Коефіцієнт затовареності Відображає ступінь затовареності
Обсяг нереалізованої
готовою продукцією
готовою продукцією. Зростання
продукції/ Обсяг продажу
показника свідчить про зниження
попиту
Коефіцієнт завантаження Характеризує ділову активність
Обсяг випуску продукції/
виробничих потужностей підприємства, ефективність роботи
Виробнича потужність
служби побуту
Коефіцієнт ефективності Характеризує економічну ефективність Витрати на рекламу і
реклами і засобів
реклами і засобів стимулювання збуту стимулювання збуту /
стимулювання збуту
Приріст прибутку від
реалізації
Конкурентоспроможність товару
Якість товарів
Характеризує здатність товару
Комплексний метод
задовольняти потреби відповідно до
його призначення
Ціна товару
Характеризує доступність товару для
Визначається різними
споживача
методами
Джерело: [1; 3; 5; 9].

тивний аналіз стану підприємства можна
отримати тільки шляхом формалізації її
окремих показників, дослідженні впливу
факторів та діагностиці отриманих резуль&
татів.
Загалом оцінка конкурентоспроможності
підприємства потрібна для вибору контрагентів
для спільної діяльності, розробки заходів
відносно збільшення конкурентоспромож&
ності, здійснення інвестиційної діяльності,
формування програми виходу підприємства на
нові ринки збуту, здійснення державного еко&
номічного регулювання [3].
Доцільною є також класифікація методів
аналізу конкурентоспроможності підприєм&
ства, що передбачає їх розподіл на групи за оз&
накою. Найчастіше такою ознакою може бути
зображення результатів оцінки, відносно якої
виокремлюють розрахункові, графічні, комбі&
новані та матричні методи.
Графічний метод аналізу управління конку&
рентоспроможністю грунтується на побудові
"Багатокутника конкурентоспроможності" та
"Радіальної діаграми конкурентоспромож&
ності". Перевагою методу є наочність, а недо&
ліком — неможливість встановити значення
критерію.
Матричні методи управління конкуренто&
спроможністю підприємства грунтуються на
побудові матриці&таблиці. Найбільш показовим
прикладом є матриця БКГ, побудована за прин&
ципом системи координат: по горизонталі, тоб&
то по стовпцях матриці — у логарифмічному
масштабі відкладається відносна частка вироб&
ника продукції на ринку, а по вертикалі — тем&
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пи росту місткості ринку, що розміщуються по
рядках матриці у лінійному масштабі [5].
Критерії та показники конкурентоспро&
можності описані у таблиці 2.
Розрахунок рівня управління конкуренто&
спроможністю акумулює у собі найважливіші
оцінки господарської діяльності підприємства,
виключає дублювання показників, дозволяє
своєчасно отримати картину стану підприєм&
ства на галузевому ринку.
До ключових методів належать методи,
які базуються на використанні життєвого
циклу товару, частки ринку, конкурентних
переваг, методу бенчмаркингу, споживчої
вартості, теорії ефективної конкуренції то&
що.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Управління конкурентоспроможністю є
комплексною характеристикою рівня розвит&
ку підприємства, що виражає здатність по&
рівняно з конкурентами підтримувати та роз&
ширювати ринкову частку за рахунок своєчас&
ного реагування на зміни зовнішнього середо&
вища та використанні конкурентних переваг,
що відображають ключові сфери діяльності
підприємства. Стратегія управління конкурен&
тоспроможністю підприємства характеризує
план заходів щодо отримання зростаючого
прибутку у порівнянні з конкурентами, а ефек&
тивна стратегія — дозволяє удосконалити
привабливість підприємства для споживачів,
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зменшити витрати на залучення клієнтів, от&
римувати високу норму рентабельності від
продажів.
Серед всіх методів, що використовуються
для оцінки конкурентоспроможності підприє&
мства, досить проблематично об'єктивно виок&
ремити найбільш прийнятні. Кожне підприєм&
ство підбирає методику враховуючи потенційні
можливості, специфіки та напрями діяльності,
бажані результати. Вивчення розробок у сфері
дослідження конкурентоспроможності під&
приємств свідчать, що найбільш застосовувани&
ми методами оцінки є матричні методи (прості
та надають наочність інформації) та розрахун&
ково&статистичні методи (дозволяють шляхом
розрахунків господарсько&фінансових показ&
ників оцінити результати діяльності підприєм&
ства).
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IMPROVING THE DOCUMENTATION OF ACCOUNTING AND AUDIT
OF WAGES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Основним джерелом доходів робітників є заробітна плата, яку вони отримають на підприємстві за результатами
їх праці згідно з штатним розписом. Регулярно проводять перевірки оплати праці працівників органи податкової
служби в напрямі правильності її оподаткування, а при виявлених порушеннях накладають фінансові санкції. На
підприємствах створюють відділи внутрішнього аудиту для своєчасного виявлення помилок та попередження поруP
шень.
Метою роботи є удосконалення документування обліку та аудиту заробітної плати в управлінні підприємством.
Аудит заробітної плати здійснюється з метою встановлення правильності документування операцій з нарахуP
вання та оподаткування заробітної плати, своєчасності та повноти відображення їх в обліку та складання звітності.
Завдання проведення аудиту нарахування заробітної плати, а саме: перевірити правильність виплати та оподатP
кування наданого додатково блага робітникам, виплати та оподаткування виплаченого виграшу робітникам, оплати
праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, документального відображення нарахування заробітної плати.
У роботі удосконалено методику документування обліку та аудиту заробітної плати, яка на відміну від існуючих
включає в себе: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Це надасть змогу охоP
пити всі аспекти правильності оподаткування наданого додатково блага робітникам, виплати та оподаткування виP
плаченого виграшу робітникам, оплати праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, документального відобраP
ження нарахування заробітної плати. Що поліпшить правильність здійснення документування операцій з нарахуванP
ня та оподаткування заробітної плати, своєчасність та повноту відображення їх в обліку та складання звітності.
З метою удосконалення документування обліку заробітної плати запропоновані форми Довідкових відомостей,
які допоможуть здійснювати: виплату та оподаткування наданого додаткового блага і виграшу робітникам, оплату
праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, а також графік документообігу нарахування заробітної плати. Це
допоможе скоротити час на формування та обробку первинних документів з обліку заробітної плати, попередить
можливість пропуску будьPякої інформації, бо будуть застосовуватися у роботі шаблони документів вже з сформоP
ваним переліком реквізитів.
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The main source of income for workers is the salary they will receive at the company as a result of their
work in accordance with the staff list. Regular inspections of employees' remuneration are carried out by the
tax service in the direction of the correctness of its taxation, and in case of detected violations, financial
sanctions are imposed. The enterprises create internal audit departments for timely detection of errors and
prevention of violations.
The purpose of the work is to improve the documentation of accounting and audit of wages in the
management of the enterprise.
Wage audit is carried out in order to establish the correctness of documentation of operations for the
calculation and taxation of wages, the timeliness and completeness of their reflection in accounting and
reporting.
The objectives of the payroll audit, namely: to verify the correctness of payment and taxation of additional
benefits provided to employees, payment and taxation of benefits paid to employees, remuneration of employees
in selfPisolation from Covid 19, documentation of payroll.
The method of documenting the accounting and audit of wages is improved in the work, which in contrast
to the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, auditor's working documents.
This will cover all aspects of the correctness of taxation of additional benefits provided to workers, payment
and taxation of benefits paid to workers, remuneration of employees in selfPisolation from Covid 19,
documentation of payroll. Which will improve the correctness of the documentation of operations on the
calculation and taxation of wages, the timeliness and completeness of their reflection in accounting and
reporting.
In order to improve the documentation of payroll accounting, the following forms of Reference Information
are proposed, which will help to carry out: payment and taxation of additional benefits and benefits to
employees, remuneration of employees in selfPisolation from Covid 19, as well as the schedule of payroll. This
will help reduce the time for the formation and processing of primary documents on the accounting of wages,
will prevent the possibility of omitting any information, as will be used in the work of document templates
with a list of details.

Ключові слова: документування, аудит, облік, нарахування, оподаткування, заробітна
плата.
Key words: documentation, audit, accounting, accrual, taxation, wages.

ВСТУП

Основним джерелом доходів робітників є
заробітна плата, яку вони отримають на
підприємстві за результатами їх праці згідно з
штатним розписом. Регулярно проводять пере&
вірки оплати праці працівників органи подат&
кової служби в напрямку правильності її опо&
даткування, а при виявлених порушеннях на&
кладають фінансові санкції. На підприємствах
створюють відділи внутрішнього аудиту для
своєчасного виявлення помилок та поперед&
ження порушень.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями документування
обліку та аудиту нарахування заробітної пла&
ти займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І.,
Давидов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Карпен&
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ко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П.,
Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Сав&
ченко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші.
Автори розглядають це питання зі своєї точки
зору та акцентують увагу на різних аспектах
проведення обліку та аудиту заробітної плати.
Проте саме питання документування обліку та
аудиту заробітної плати в управлінні підприє&
мством розкрито недостатньо і потребує по&
дальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою роботи є удосконалення документу&
вання обліку та аудиту заробітної плати в
управлінні підприємством.
Аудит заробітної плати здійснюється з ме&
тою встановлення правильності документуван&
ня операцій з нарахування та оподаткування
заробітної плати, своєчасності та повноти
відображення їх в обліку та складання звіт&
ності.
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даткування виплаченого виграшу
робітникам, оплати праці праців&
ників на самоізоляції з COVID&19,
Варіанти відповіді
№
Зміст питання
Інформація
Так Ні Примітки документального відображення
відсутня
нарахування заробітної плати.
1 Чи надають на підприємстві додаткові блага?
Анкету перевірки заробітної
Які податки стягуються при виплаті
додаткового блага:
плати
подано в таблиці 1.
2
- ПДФО;
У програмі аудиту заробітної
- ВЗ?
плати відображені основні проце&
3 Чи виплачуються виграші працівникам?
дури для вирішення встановлених
Які податки стягуються при виплаті виграшу:
4 - ПДФО;
завдань перевірки. Одержавши в
- ВЗ?
процесі попереднього планування
Чи були працівники підприємства на
5
дані, приступають до розробки
самоізоляції з Covid 19?
У якому розмірі їм виплачувалась заробітна
загального плану аудиту заробіт&
плата у період самоізоляції:
ної плати (табл. 2).
6 - 100%;
Програму аудиту заробітної
- 50%;
- 2/3 від окладу?
плати наведено в таблиці 3.
Скільки тривала самоізоляція на Вашому
Для вирішення поставлених
підприємстві:
7
завдань аудиту заробітної плати
- 14 днів;
- Місяць?
пропонуємо робочі документи
Чи були відправлені у відпустки без збереження
аудитора (табл. 4—7), які, на дум&
8
заробітної плати?
ку авторів, стануть обгрунтовани&
На який термін відправлялися робітники
підприємства у відпустку за власний рахунок:
ми доказами якісного проведення
9
- 14 днів;
перевірки.
- 30 днів?
У підприємств нині у деяких
Чи оформлюється наказами на підприємством:
бланків
немає встановленої фор&
- прийняття на роботу;
10
- відпустку;
ми, тому їх складають вручну у
- звільнення з роботи?
довільній формі. Для удоскона&
Чи ведуться на підприємстві особові картки на
11
лення документування обліку за&
кожного працівника?
Чи ведеться табель обліку використання
робітної плати пропонуємо фор&
12
робочого часу?
ми Довідкових відомостей з: опо&
Чи були на підприємстві несвоєчасні виплати
13
даткування наданого додатково&
заробітної плати?
Чи відпускають робітників в учнівську
го блага (табл. 8), виплати та опо&
14
відпустку?
даткування виграшу робітникам
Чи були на підприємстві скорочення штату за
15
(табл. 9), оплати праці праців&
перевіряє мий період?
ників на самоізоляції з COVID&19
Завдання проведення аудиту нарахування (табл. 10). Також вважаємо доречним до на&
заробітної плати, а саме: перевірити пра& казу про облікову політику додати графік до&
вильність виплати та оподаткування наданого кументообігу нарахування заробітної плати
додатково блага робітникам, виплати та опо& (табл. 11).
Таблиця 1. Анкета перевірки заробітної плати

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту заробітної плати
Етап
аудиту
Підготовчий
Основний

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Знайомство з нормативно-правовою базою,
що регламентує порядок нарахування, сплати,
ведення обліку нарахування заробітної плати
Перевірка правильності виплати та
оподаткування наданого додаткового блага
робітникам
Перевірка правильності виплати та
оподаткування виграшу робітникам

Законодавчі акти Звіти
попередніх, перевірок,
накази.
Довідка бухгалтерії,
розрахункова відомість,
накази
Довідка бухгалтерії,
розрахункова відомість,
накази
Довідка бухгалтерії,
розрахункова відомість,
накази
Довідка бухгалтерії,
розрахункова відомість,
накази
Звіт

Перевірка правильності оплати праці
працівників на самоізоляції з COVID-19
Перевірка правильності документального
відображення нарахування заробітної плати
Завершальний

Складання звіту за результатами перевірки
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Період
Викопроведення навці
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1

Аудиторські процедури

Впевнитись у правильності
оподаткування наданого
додаткового блага
Впевнитись у правильності
виплати та оподаткування
виграшу робітникам
Впевнитись у правильності
оплати праці працівників на
самоізоляції з COVID-19
Впевнитись у правильності
документального
відображення нарахування
заробітної плати

Перевірка правильності
виплати та оподаткування
наданого додаткового блага
Перевірка правильності
виплати та оподаткування
виграшу робітникам
Перевірка правильності
оплати праці працівників на
самоізоляції з COVID-19
Перевірка правильності
документального
відображення нарахування
заробітної плати

Критерії
якості Аудиторські докази
аудиту

Код
робочого
документа

Примітки

Мета аудиту

Виконавець

№

Період проведення

Таблиця 3. Програма аудиту заробітної плати

А, Б, Г

Довідка бухгалтерії, ОП-1
розрахункова
відомість, накази
2
А, Б, Г Довідка бухгалтерії, ОП-2
розрахункова
відомість, накази
3
А, Б, Г Довідка бухгалтерії, ОП-3
розрахункова
відомість, накази
4
А, Б, Г Довідка бухгалтерії, ОП-4
табель обліку
робочого часу,
розрахункова
відомість, накази
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г;
вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є

Таблиця 4. Перевірка правильності виплати та оподаткування наданого додаткового блага
ПІБ

Період

За даними
підприємства

Розмір
додаткового
блага

За даними аудиту
Перерахунок суми
ПДФО за
ПДФО
допомогою коеф.
1/0,82

Відхилення

ВЗ

Таблиця 5. Перевірка правильності виплати та оподаткування виграшу робітникам
ПІБ

За даними
підприємства

Період

Розмір
виграшу

Балансова
вартість ОЗ

За даними аудиту
Справедлива Доплачено за
вартість ОЗ
виграш

ПДФО

ВЗ

Відхилення

Таблиця 6. Перевірка правильності оплати праці працівників на самоізоляції з COVIDA19
ПІБ

За даними
підприємства

Період

ЗП

50%

За даними аудиту
Сума лікарняних на період
самоізоляції

Відхилення

Таблиця 7. Перевірка правильності документального відображення
нарахування заробітної плати

Документи

Наказ
(розпорядження)
про прийом на
роботу

Особова
картка

Наказ
Наказ
(розпорядження) (розпорядження)
про переведення на
про надання
іншу роботу
відпустки

Наказ
(розпорядження)
про припинення
трудового
договору
(контракту)

Табель
обліку
використання
робочого
часу

Таблиця 8. Довідкова відомість виплати та оподаткування наданого додаткового блага
Період

ПІБ

Розмір додаткового
блага

Розрахунок
Перерахунок суми ПДФО за
допомогою коеф. 1/0,82

ПДФО

ВЗ

Таблиця 9. Довідкова відомість виплати та оподаткування виграшу робітникам
Період
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ПІБ

Розмір виграшу

Балансова вартість ОЗ

За даними аудиту
Справедлива вартість ОЗ

Доплачено за виграш

ПДФО

ВЗ
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Таблиця 10. Довідкова відомість оплати праці працівників на самоізоляції з COVID A19
Період

ПІБ

ЗП

50%

За даними аудиту
Сума лікарняних на період самоізоляції

Таблиця 11. Фрагмент з наказу про облікову політику з відображення нарахування заробітної
плати в обліку

Документи

Наказ
(розпорядження)
про прийом на
роботу

Особова
картка

Наказ
(розпорядження)
про переведення
на іншу роботу

Наказ
(розпорядження)
про надання
відпустки

Наказ
(розпорядження)
про припинення
трудового
договору
(контракту)

Табель обліку
використання
робочого часу

Процес
створення:
Відповідальний
за створення
документів
Терміни
створення
документів
Процес передачі:
Кому передається
документ
Терміни передачі
документів
Процес обробки:
Хто обробляє
документ
Терміни обробки
документів
Процес здачі в
архів:
Терміни здачі в
архів

ВИСНОВКИ

У роботі удосконалено методику докумен&
тування обліку та аудиту заробітної плати, яка
на відміну від існуючих включає в себе: анкету,
загальний план аудиту, програму аудиту, ро&
бочі документи аудитора. Це надасть змогу
охопити всі аспекти правильності оподаткуван&
ня наданого додатково блага робітникам, ви&
плати та оподаткування виплаченого виграшу
робітникам, оплати праці працівників на само&
ізоляції з COVID&19, документального відоб&
раження нарахування заробітної плати. Що
поліпшить правильність здійснення документу&
вання операцій з нарахування та оподаткуван&
ня заробітної плати, своєчасність та повноту
відображення їх в обліку та складання звіт&
ності.
З метою удосконалення документування
обліку заробітної плати запропоновані форми
Довідкових відомостей, які допоможуть здійс&
нювати: виплату та оподаткування наданого
додаткового блага і виграшу робітникам, опла&
ту праці працівників на самоізоляції з COVID&
19, а також графік документообігу нарахуван&
ня заробітної плати. Це допоможе скоротити
час на формування та обробку первинних до&
Передплатний індекс 21847

кументів з обліку заробітної плати, попередить
можливість пропуску будь&якої інформації, так
як будуть застосовуватися у роботі шаблони
документів вже з сформованим переліком рек&
візитів.
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MODELING OF TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INNOVATION CLUSTERS IN THE
SYSTEM OF MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF NATIONAL ECONOMY
AT DECISIONMAKING ON ACTIVIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF
SUBJECTS OF AGRIBUSINESS IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті розглянуто моделювання тенденцій розбудови інноваційних кластерів у системі управління соцP
іальноPекономічною безпекою національної економіки при прийнятті рішень щодо активізації зовнішньоеP
кономічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умовах сталого розвитку. Визначено фундаментальні умови
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формування інституціональноPматричної кластеризації в інноваційній економіці заснованої на авторській
методології неоінноваційного формування державних пріоритетів. Конкретизовано, що умовами реалізації
інституціональноPматричної кластеризації є інституціональне забезпечення функціонування кластеру, виP
користання потенціалу ринку праці та залучення "якірних" підприємств. Показано, що у постіндустріальній
економіці, наявний дуже сильний ефект внутрішньокластерної колаборації, що зумовлюється пануванням
суперконкурентного середовища та взаємовигідної співпраці держави, бізнесу та науки. Запропоновано форP
мування в системі інноваційної економіки інституціональноPматричної кластеризації, ефективність якої заP
безпечується високим ступенем його стейкхолдерної комунікативності. В інноваційному кластері постійно
відбувається технологічний, людський, матеріальний та інформаційний обмін із мінливим зовнішнім сереP
довищем. Таке середовище характеризується сукупністю економічних суб'єктів, з якими постійно відбуваєтьP
ся інноваційний, матеріальний та інформаційний взаємообмін. Найголовнішою властивістю інституціональP
ноPматричної кластеризації є виникнення синергетичного ефекту і формування взаємовигідного співробітP
ництва у сітьовій системі.
The article considers modeling of tendencies of development of innovation clusters in the system of
management of social and economic security of national economy at decisionPmaking on activization of foreign
economic activity of subjects of agribusiness in the conditions of sustainable development. The fundamental
conditions for the formation of institutionalPmatrix clustering in the innovative economy based on the author's
methodology of neoPinnovative formation of state priorities are determined. It is specified that the conditions
for the implementation of institutionalPmatrix clustering — is the institutional support of the cluster, the use
of labor market potential and the involvement of "anchor" enterprises. It is proposed to define the innovation
cluster as an organized economic and social system characterized by high stability, adaptability and
competitiveness, due to the formation of a synergistic effect in the interaction of participants. The evolution of
the collaboration effect and the achievement of the synergy effect within clusters under different types of
economic systems are determined. It is shown that in the postPindustrial economy, there is a very strong effect
of intraPcluster collaboration, which is due to the dominance of a superPcompetitive environment and mutually
beneficial cooperation between government, business and science. The formation of institutionalPmatrix
clustering in the system of innovative economy is proposed. It is shown that the efficiency of institutionalP
matrix clustering is provided by a high degree of its stakeholder communicativeness. Technological, human,
material and information exchange with the changing external environment is constantly taking place in the
innovation cluster. This environment is characterized by a set of economic entities with which there is a constant
innovation, material and information exchange. The most important property of institutionalPmatrix clustering
is the emergence of a synergistic effect and, as a consequence, the formation of mutually beneficial cooperation
in the network system.

Ключові слова: моделювання, тенденції, розбудова інноваційних кластерів, система
управління, соціально)економічна безпека, національна економіка, прийняття рішень, акти)
візація зовнішньоекономічної діяльності, суб'єкти агробізнесу, сталий розвиток.
Key words: modeling, trends, development of innovation clusters, management system, socio)
economic security, national economy, decision)making, intensification of foreign economic activity,
agribusiness entities, sustainable development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Останні десятиліття характеризуються
тенденціями підвищення інтересів науковців
та державних діячів до проблематики клас&
теризації економіки, результатом чого є чи&
сельна кількість досліджень, у яких визначе&
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но переваги функціонування кластерів у су&
часній економіці. Підтримка кластерів стала
поширеною місцевою стратегією стимулю&
вання соціально&економічного розвитку, на&
самперед, за рахунок активізації у кластерах
нововведень, підвищення продуктивності,
стійкості виробництва до несприятливих
умов тощо. Зазначені факти актуалізують
тему дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Синтез наукових ідей стосовно розвитку
теорії кластерів та інноваційних кластерів, а
також визначення їх переваг для сучасної еко&
номіки свідчить про те, що зазвичай терміни
"кластер" та "інноваційний кластер" є щільно
взаємопов'язаними. Тому більшість вчених
взагалі вважають, що майже усі кластери ма&
ють ознаки інноваційності. Звернення до кон&
цепцій одного з основоположників кластерної
теорії М. Портера, свідчить, що стимулюван&
ня функціонування кластерів сприймається як
важливий інструментарій розвитку інновацій
[1; 2; 8].
Кластери вже давно стали поширеною
формою промислової організації, а їх інно&
ваційність вважається ключовим джерелом ре&
гіональних та національних конкурентних пе&
реваг. Кластери відображають системний ха&
рактер сучасних інтерактивних інновацій і
тому вони пов'язані з декількома концептуаль&
ними рамками та моделями, розробленими в
науковій літературі, присвяченій теорії фор&
мування інноваційних систем. У такій теорії
кластери та інновації постають як взаємодо&
повнюючі діалектично пов'язані елементи [3—
7; 9—10]:
по&перше, одним із важливих результатів
кластерів є сприяння інноваційному процесу,
оскільки кластери можуть стимулювати акти&
візацію специфічних знань та умінь, які мають
вирішальне значення для інновацій. Окремі
ефективно діючі кластери просувають інновації
та роблять процвітаючими регіональні еконо&
міки;
по&друге, в сучасній теорії економічного
зростання, інновації є важливим рушієм дов&
гострокового економічного успіху. Як ре&
зультат, підприємства, регіони та країни на&
магаються удосконалювати та стимулювати
інноваційні процеси, щоб досягти найліпших
результатів макроекономічних показників.
Переважно більшості ефективна інноваційна
діяльність вимагає взаємодії з іншими суб'єк&
тами ринку, що сприяє формуванню клас&
терів.
Отже, розуміння управлінцями синергетич&
ної дії кластерів та інновацій в сучасній еко&
номіці є ключем до вирішення питань держав&
ного та регіонального економічного розвитку.
Передплатний індекс 21847
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Метою статті є дослідження моделювання
тенденцій розбудови інноваційних кластерів у
системі управління соціально&економічною
безпекою національної економіки при прий&
нятті рішень щодо активізації зовнішньоеконо&
мічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умо&
вах сталого розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Високий рівень конкуренції в бізнес&сере&
довищі змушує суб'єктів підприємницької
діяльності використовувати нові моделі ве&
дення господарської діяльності, що базують&
ся на підвищенні цінностей взаємовигідних
відносин, заснованих на щільному обміні
знань, умінь, інформаційних джерел. Більше
того, продукування інновацій все більше ви&
магає зближення багатьох виробничих ре&
сурсів та людського потенціалу. Динамічні та
невизначені сценарії розвитку зовнішнього
середовища, з якими доводиться стикатися
підприємцям, змушують їх глибоко переос&
мислити свою організаційну структуру з ме&
тою удосконалення внутрішнього інновацій&
ного процесу. Таке переосмислення спрямо&
ване на те, щоб зробити підприємницьку
діяльність більш адаптивною, через активіза&
цію мережевих відносин, у тому числі нефор&
мальних. У таблиці 1 визначено переваги та
недоліки утворення кластерних мереж відпо&
відно до поглядів вітчизняних та зарубіжних
вчених.
Слід визначити, що в Україні на цей час за&
реєстровано близько 50 кластерів у харчовій
галузі, переробці деревини, легкій промисло&
вості [10]. Водночас статистичне обстеження
їх діяльності практично не проводиться, що
значно утруднює оцінювання переваг від про&
цесу кластерізації для національної економі&
ки.
Також у обмеженому доступі для під&
приємців й інших осіб перебуває реєстр клас&
терних об'єднань суб'єктів господарювання та
їх статистична звітність, що узагальнювалася
Державною фіскальною службою України, а на
вебсторінці Європейської платформи кластер&
ного співробітництва взагалі аналітичні дані не
оновлювалися майже 10 років. Отже, процес
оцінювання та державного спостереження за
кластеризацєю в Україні є недосконалим, че&
рез свою закритість, невпорядкованість, що
практично унеможливлює розробку правиль&
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Таблиця 1. Переваги та недоліки утворення кластерних
мереж у системі управління соціальноAекономічною безпекою національної економіки
Характеристики
Кооперація

Інтеграція та
координація

Територіальна
локалізація

Інноваційність
Закритість

Унікальність
(спеціалізація)

Наявність
підприємствлідерів

Переваги
Кластерні мережі охоплюють не лише
підприємства, які входять до кластеру
але й інститути, науково-дослідні
центри, постачальників, споживачі, які
сприяють кооперації
Наявність формальних та неформальних
комунікацій, що сприяє більш
ефективній координації зусиль для
пристосування до турбулентних умов
зовнішнього середовища
Близько розташовані фірми
приваблюють одне одного можливістю
економити на швидкій економічній
взаємодії, процесах навчання, виникає
мультиплікаційний ефект впливу на
регіон
Включеність стейкхолдерів кластеру в
процеси технологічних, продуктових,
ринкових та організаційних інновацій
Гарантує певний рівень збереження
конфіденційної інформації,
розповсюдження унікальної інформації
лише серед учасників кластеру

Надмірна концентрація підприємств
на внутрішніх зв’язках та
ігнорування середовища за межами
кластеру можуть призвести до за
старіння технологій та зниження їх
конкурентоспроможності
Замкнутість кластеру може стати
причиною зниження гнучкості
підприємств-учасників

Інноваційні процеси завжди пов’язані
з високою часткою ризику їх
реалізації
Відсутність конкурентів у межах
певного кластеру «знищує»
необхідність постійного
удосконалення виробничого та
збутового процесу
Кластери концентруються навколо
Унікальність кожного кластеру
певної сфери діяльності, до якої мають призводить до значного ускладнення
відношення усі учасники
оцінювання ефективності його
функціонування внаслідок
відсутності можливості для
порівняння з іншими
Наявність ядра – Центру акценту
Послаблення інтересів дрібних
інновацій дозволяє оперативно керувати організацій з боку крупних лідерів
та реагувати на зовнішні зміни
кластеру

ної стратегії розвитку інноваційних кластерів
[7].
Із сказаного вище вбачається, що головною
перевагою кластерів для економіки будь&яко&
го рівню — є стимулювання інноваційної діяль&
ності. Водночас не завжди продукування інно&
вацій та їх комерціалізація у кластерах відбу&
вається однаково ефективно. На сьогодні нау&
кові знання про переваги кластерів для поши&
рення інновації є подекуди дискусійними. На&
ведені нами вище наукові висновки авторів
свідчать, що дійсно кластери можуть стимулю&
вати інновації завдяки виникненню ефекту пе&
реливу знань, підвищення адаптивності учас&
ників кластеру тощо, але також існують інші
емпіричні дослідження, в яких акцентується
увага на тому, що кластери можуть поставити
під загрозу інновації через ефекти "блокуван&
ня".
Окрім незначних чи змішаних результатів,
позитивні ефекти від кластерів спостерігалися
в два&три рази частіше, ніж негативні. Наведені
результати показують, що кластери мають по&
зитивний вплив на інновації, водночас різні до&
слідження, що аналізувала авторка, демонст&
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Недоліки
Висока залежність кінцевих
результатів діяльності усього
кластеру від ефективності роботи
кожного з його учасників

рують неоднорідність підходів до оцінювання
розміру ефекту. Окремі науковці оцінюють пе&
реваги від інноваційних кластерів виключно з
позицій "кластер&нововведення", інші — ре&
зультату новоствореного ресурсного потен&
ціалу для окремих його учасників, решта —
ефекту для галузі, в якій працює кластер або
території його розташування. На цій основі
вчена зробила висновок про загалом позитив&
ний вплив кластерів на інновації, проте конк&
ретизувала, що розмір ефекту переваг від його
діяльності оцінити практично не можливо. На&
укові дослідження ставлять очевидним питан&
ня: чи усі типи мережевих об'єднань спроможні
однаково впливати на стимулювання інновацій
та створювати переваги для національної еко&
номіки? Чи такі мережеві утворення самі по&
винні мати в собі інноваційні ознаки або роз&
міщуватися в інноваційних галузях (як біотех&
нології, нанотехнології, космічна галузі тощо)?
Загалом, у науковій літературі виділено три
типи угруповань суб'єктів підприємницької
діяльності, які слід відрізняти від кластерів.
Перший тип — це агломерація, в якій відбу&
вається переривчаста локальна взаємодія, що
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виникає внаслідок наявності великої кількості
різних фірм та природних процесів їх відбору.
Другий — промисловий комплекс, в якому виз&
начальним чинником концентрації є зменшен&
ня виробничих витрат, що виникають внаслідок
розгалуженого розташування ресурсів. Третій
— базується на соціальних мережах [1], у цьо&
му випадку довірчі, а іноді неформальні відно&
сини змушують підприємства ініціювати спільні
проєкти або ідеї та інколи діяти разом для до&
сягнення спільних цілей.
Поява кластерів, серед усього різноманіт&
тя угруповань вимагає створення "правильних"
державних пріоритетів для формування груп
підприємств, а також тригерів, які визначають
місце розташування кластерів.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На сьогодні можна констатувати, що те&
риторіальний інноваційний кластер став однією
з найбільш відомих та популярних стратегічних
концепцій серед політиків, державних управ&
лінців, науковців та підприємців, які займають&
ся макро& та мікроекономічним розвитком.
Щільні державні та приватні взаємозв'язки що
динамічно розвиваються (як правило, засновані
на моделі державно&приватного партнерства),
сприяють розвитку інноваційного процесу.
Основна різниця ефективно діючого інновац&
ійного кластеру від інших форм економічної
інтеграції полягає в тому, що компанії, які пе&
ребувають у кластері, не йдуть на повне злит&
тя, але створюють механізм взаємодії, який
дозволяє їм зберігати статус юридичної особи,
фінансову автономію та одночасно співпрацю&
вати з іншими підприємствами, що утворюють
інший кластер. Існує складне поєднання доб&
росовісної конкуренції та співпраці, що фор&
мується в кластерах, особливо в контексті інно&
ваційних процесів. Практично кожен з типів
інноваційного кластеру призводить до змін у
конкурентному середовищі на усіх рівнях.
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FEATURES OF FORMATION OF INCOME AND PROFIT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті досліджено теоретичні аспекти формування доходів та розподілу прибутку підприємства. ОхарактериP
зовано зміст та структуру методичного забезпечення управління щодо формування доходів та розподілу прибутку
підприємства. Показано, що сільськогосподарські підприємства є особливими з точки зору особливостей формуванP
ня їх доходів, виокремлення прибутку, сукупності факторів, що впливають на дохід і прибуток підприємства. ВизнаP
чено специфіку управління доходами та прибутком сільськогосподарського підприємства, яка визначається особлиP
востями його діяльності. Встановлено, що при управлінні доходами та фінансовим результатом сільськогосподарсьP
кого підприємства слід враховувати облікове викривлення фактично отримуваних доходів. Окреслена необхідність
мінімізувати вплив існуючих в аграрній галузі негативних явищ на загальну ефективність діяльності зазначених
підприємств шляхом створення результативної, дієвої і гнучкої системи управління підприємством.
In this article the theoretical aspects of income generation and distribution of enterprise profits are examined. The
content and structure of methodical providing of management concerning formation of incomes and distribution of
profit of the enterprise are characterized. It is proved that the management of financial resources must be carried out
taking into account the specifics of each individual agricultural enterprise, the history of its development, performance
indicators, current financial condition, etc. Negative endogenous and exogenous factors, primarily the COVIDP19
pandemic, have led to the deterioration of Ukrainian agricultural enterprises, which are currently in extremely unfavorable
conditions and this has a significant impact on their performance. It is shown that agricultural enterprises are special in
terms of the particularities of the formation of their income, the separation of profits, a set of factors that affect the
income and profits of the enterprise. The specifics of income and profit management of an agricultural enterprise are
determined, which are determined by the particularities of its activity. The main sources of income of agricultural
enterprises are outlined, which include income (revenue) from the sales of agricultural products and biological assets;
valuation of agricultural products (biological assets) at initial recognition; increase in the fair value of biological assets.
The main source of income of agricultural enterprises is identified — the main operating activity, which is aimed at the
production of biological assets that are converted into agricultural products. It is proved that the income of an agricultural
enterprise is determined after the production (often before its sale), and the financial result — to take full account of all
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costs. It is shown that the formation of income of an agricultural enterprise can include products that will be included in
costs in subsequent periods. It is established that in the management of income and financial results of an agricultural
enterprise should take into consideration the accounting distortion of actual income. The need to minimize the impact of
existing negative phenomena in the agricultural sector on the overall efficiency of these enterprises by creating an effective,
efficient and flexible enterprise management system is emphasized.

Ключові слова: дохід, прибуток, фінансові ресурси, фінансові результати, фінансове управ)
ління.
Key words: income, profit, financial resources, financial results, financial management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток економіки України підлягає нині
значній кількості ризиків та небезпек, серед
яких зовнішня загроза, скорочення ринків збу&
ту, зменшення платоспроможного попиту, по&
гіршення стану основних фондів підприємств
тощо. Відповідно фінансові результати діяль&
ності підприємств аграрного сектору стають
все гіршими. Так, у 2015—2020 рр. кількість
підприємств, які одержали збиток у відповід&
ному році, збільшилась з 11,5% в 2015 р. до 17,3
у 2020 р. Все більш актуальним постає завдан&
ня підвищення прибутковості аграрних під&
приємств за рахунок удосконалення управлін&
ня фінансовими ресурсами. Однак управління
фінансовими ресурсами необхідно здійснюва&
ти із врахуванням специфіки діяльності кож&
ного окремого аграрного підприємства, історії
його розвитку, показників діяльності, поточно&
го фінансового стану тощо. Негативні ендо&
генні та екзогенні фактори, насамперед панде&
мія COVID&19, призвели до погіршення стану
українських підприємств аграрного сектору,
які наразі перебувають у надзвичайно неспри&
ятливих умовах і це суттєво впливає на резуль&
тати їх діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні аспекти побудови ефективної
системи управління фінансовими ресурсами з
метою підвищення доходів та покращення
фінансового результату аграрних підприємств
присвячено значну кількість публікацій сучас&
них українських науковців. Зокрема, праці
П.С. Березівського [6], Л.В. Гуцаленко [11],
Т.П. Добрунік [8], А.І. Пастушенко [7], Н.О. Пет&
рова [14], О.В. Приказок [13], О.В. Чернецька
[12], С.М. Халатур [15; 16; 17] та ін.). Зважаючи
на високий рівень актуальності досліджуваної
проблеми, висвітлювались її різноманітні ас&
пекти — починаючи від теоретичного осмис&
лення джерел формування доходу сільськогос&
подарського підприємства та прибутку до при&
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кладних питань управління їх рівнем. Однак
формування доходів і розподіл прибутку на
кожному окремому підприємстві є вельми спе&
цифічними, що обумовлює постійну ак&
туальність обгрунтування системи фінансово&
го управління ними. Подальшого вирішення по&
требує пошук шляхів підвищення прибутко&
вості та ефективності діяльності підприємства
в управлінні фінансовими ресурсами.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз теоретико&методич&
них підходів та обгрунтування практичних ре&
комендацій щодо формування доходів та при&
бутку сільськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток національної економіки України
у сучасний період часу, як і набагато раніше,
залежить від розвитку аграрного сектору еко&
номіки. Трансформація інституційних засад
суспільства включає в себе також трансформа&
цію інституційних засад агробізнесу. Зростан&
ня фінансової ефективності сільськогоспо&
дарського виробництва, відтак, визначає ефек&
тивність суспільних перетворень в Україні і
успішність розвитку її економіки. Водночас не&
стабільність зовнішнього економічного середо&
вища негативно впливає на результати фінан&
сово&господарської діяльності сільськогоспо&
дарських підприємств та посилює ризико&
ваність їх діяльності.
Тому одним із найбільш важливих напрямів
фінансового менеджменту для сільськогоспо&
дарських підприємств є управління формуван&
ням доходів та розподіл прибутку.
Управління формуванням доходів та при&
бутку можна здійснювати тільки на основі вра&
хування загальних тенденцій розвитку підприє&
мства. Необхідно врахувати який буде стан
підприємства та показники його діяльності за
так званого "природного" розвитку, при збере&
женні існуючих традицій управління.
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ФАКТОРИ,
що впливають на доходи та прибуток
аграрних підприємств

зовнішні

внутрішні

Агро-біокліматичний
потенціал

Виробничо-ресурсний
потенціал

Державна підтримка
підприємств АПК

Спеціалізація і
диверсифікація
виробництва

Інвестиційна і кредитна
політика

Маркетингова діяльність

Податкові ставки і пільги

Підприємницька стратегія

Рис. 1. Фактори, що впливають на фінансовий результат аграрних підприємств
Джерело: [8].

Дохід підприємства в Міжнародному стан&
дарті фінансової звітності інтерпретують як
"Дохід — це валове надходження економічних
вигід протягом періоду, що виникає в ході зви&
чайної діяльності суб'єкта господарювання,
коли власний капітал зростає в результаті цьо&
го надходження, а не в результаті внесків учас&
ників власного капіталу" [1].
Утилітарно, прибуток є додатнім фінансо&
вим результатом господарської діяльності
підприємства, що підкреслюється законодав&
ством України: "прибуток — це сума, на яку
доходи перевищують пов'язані з ними витрати,
а збиток — це перевищення суми витрат над
сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати (Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності") [2].
Визначаючи фінансовий результат, різні
науковці підкреслюють різні нюанси розумін&
ня цього поняття:
— є уособленням доданої вартості, що ви&
значається як різниця між доходами та витра&
тами підприємства, та є основним критерієм
ефективності функціонування підприємства
[3];
— є уособленням чистого доходу підприє&
мця на вкладений капітал, що визначається як
різниця між сукупним доходом та сукупними
витратами [4];
— є уособленням значущості та сталості
розвитку підприємства з погляду на формуван&
ня його доходу, уособленням впливу чинників
зовнішнього середовища з погляду структури
та обсягу витрат [5].
На нашу думку, невірним є вважати прибу&
ток як такий, об'єктом управління. Більш ко&
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ректним бути вказати, що об'єктом управління
є фінансовий результат підприємства, який
може бути як додатнім (прибуток), так і
від'ємним (збиток). Навіть більше — для фінан&
сового менеджменту більш актуальним є управ&
ління збитком, ніж прибутком.
Сільськогосподарські підприємства є особ&
ливими з точки зору особливостей формуван&
ня їх доходів, виокремлення прибутку, сукуп&
ності факторів, що впливають на дохід і прибу&
ток підприємства (рис. 1):
— оскільки доходи сільськогосподарсько&
го підприємства формуються внаслідок реалі&
зації біологічних активів, а прибуток фор&
мується внаслідок витрат, значною часткою
яких є також біологічні активи, то визначаль&
ним чинником для доходів і витрат є вплив при&
родно&кліматичних факторів. Крім того, не&
співпадаюча сезонність доходів і витрат також
обумовлюється природно&кліматичними фак&
торами [6];
— сільськогосподарське виробництво є ба&
гатогалузевим. На сільськогосподарському
підприємстві виробляється різноманітна про&
дукція рослинництва та тваринництва, причо&
му частина видів продукції стає сировиною чи
формує витрати при виробництві інших видів
продукції [7]. Відповідно виникає проблема при
визначенні фінансового результату підприєм&
ства. Наприклад, подібні витрати можна ви&
значати за собівартістю власної сировини чи за
справедливою їх вартістю;
— у фінансово&господарській діяльності
сільськогосподарського підприємства викори&
стовуються біологічні активи, які підприємець
може обліковувати як біологічні активи у стадії
перетворення (у складі оборотних коштів) чи
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Рис. 2. Формування фінансового результату від основної діяльності
сільськогосподарських підприємств
Джерело: [16; 17].

як довгострокові біологічні активи (у складі
основних засобів). Водночас часто саме процес
обліку біологічних активів визначає формуван&
ня доходів та визначення фінансового резуль&
тату підприємства, оскільки принципової
різниці між активами немає. Наприклад, твари&
ни на вирощуванні та відгодівлі (у стадії біоло&
гічних перетворень) можуть стати продуктив&
ною худобою (перейти до складу довгостроко&
вих біологічних активів);
— на сільськогосподарські підприємства
здійснюється набагато менший фіскальний
тиск, ніж на підприємства, що діють у інших
видах господарської діяльності. Сам статус
сільськогосподарського підприємства дає змо&
гу сплачувати єдиний сільськогосподарський
податок та використовувати спеціальний ре&
жим оподаткування податком на додану вар&
тість.
Специфіка формування доходу сіль&
ськогосподарського підприємства визначаєть&
ся особливостями його діяльності. Сільсько&
господарська діяльність — "це процес управлі&
ння біологічними перетвореннями з метою от&
римання сільськогосподарської продукції та/
або додаткових біологічних активів" (П(С)БО
30 [9]). Дохід сільськогосподарських під&
приємств та його прибуток визначаються по&
ложенням (стандартом) бухгалтерського об&
ліку "біологічні активи" та пояснюються Мето&
дичними рекомендаціями з бухгалтерського
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обліку біологічних активів № 1315 [10]. Дохід
сільськогосподарських підприємств формуєть&
ся із трьох джерел [9; 10; 15; 16]: дохід (вируч&
ка) від реалізації сільськогосподарської про&
дукції та біологічних активів; оцінка сільсько&
господарської продукції (біологічних активів)
при первісному визнанні; зростання справедли&
вої вартості біологічних активів.
Прибуток сільськогосподарського під&
приємства також формується із трьох джерел
(рис. 2).
Основним джерелом доходів сільськогос&
подарських підприємств є його основна опера&
ційна діяльність, спрямована на виробництво
біологічних активів, що перетворюються у
сільськогосподарську продукцію. Другим ваго&
мим джерелом доходів сільськогосподарських
підприємств є дохід від первісного визнання
біологічних активів. Але визначення обсягу цієї
суми має певні перепони. Зокрема, до первіс&
ного визнання біологічних активів вони пере&
бувають у стадії перетворень і їх величина
найбільш точно може бути оцінена тільки на&
прикінці фінансового року [7]. Крім того, час&
тина біологічних активів, що мають бути перв&
існо визнані, можуть бути використані для ви&
робництва сільськогосподарської продукції,
отже, не повинні бути визнані, а повинні бути
віднесені до витрат на виробництво продукції.
При визначенні доходу від зростання спра&
ведливої вартості біологічних активів слід вра&
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ховувати те, що такі біологічні активи можуть
бути використані для виробництва продукції на
майбутній рік. Тоді зростання справедливої
вартості біологічних активів у поточному пе&
ріоді призведе до зменшення фінансового ре&
зультату у майбутньому. Відбудеться викрив&
лення доходів і фінансового результату як у
поточному, так і у майбутньому періодах.
Таким чином, формування доходів і фінан&
сового результату сільськогосподарських
підприємств не відповідає такому у інших
підприємств. Якщо зазвичай дохід визначаєть&
ся відразу після його надходження на підприє&
мство після реалізації продукції, а фінансовий
результат — після врахування всіх витрат на
отримання цього доходу, то у сільськогоспо&
дарського підприємства дохід визначається
після виробництва продукції (часто до її реа&
лізації), а фінансовий результат — до повного
врахування всіх витрат. Виходячи із зазначено&
го, вагомим фактором в управлінні доходами і
фінансовим результатом сільськогосподарсь&
ких підприємств є вибір оптимальної облікової
політики [12].
Окрім суто облікових проблем визначення
доходу і фінансового результату сільськогос&
подарських підприємств, можна виокремити й
інші, пов'язані із визначенням спрямованості
ефективного розвитку [13; 14]:
— вплив на дохід та фінансовий результат
зміни обсягів чи/ та ціни продукції;
— визначення порогу рентабельності із вра&
хуванням специфіки сільськогосподарського
виробництва;
— вплив структури виробництва продукції
за її асортиментним складом на дохід та фінан&
совий результат.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дохід підприємства та його фінансовий ре&
зультат діяльності є специфічними об'єктами
управління, що дають змогу виокремити у сис&
темі фінансового менеджменту підсистему
управління доходами і прибутком. Компонен&
тами системи управління доходами та фінансо&
вим результатом підприємства є забезпечення
(організаційне, інформаційне, фінансове) та
системи та методи управління (аналізу фінан&
сового результату, планування прибутку, внут&
рішнього контролю). Управління доходами та
прибутком може грунтуватись на стратегіях
виживання, стабілізації та зростання.
Визначено, що доходи та прибуток сільсь&
когосподарського підприємства утворюються
не стільки під час продажу продукції, скільки
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під час її виробництва. Слід також враховува&
ти, що при формуванні доходів сільськогоспо&
дарського підприємства до їх складу може бути
зарахована продукція, яка в наступні періоди
буде включена до витрат. Таким чином, при
управлінні доходами та фінансовим результа&
том сільськогосподарського підприємства слід
враховувати облікове викривлення фактично
отримуваних доходів. Необхідно мінімізувати
вплив існуючих в аграрній галузі негативних
явищ на загальну ефективність діяльності за&
значених підприємств шляхом створення ре&
зультативної, дієвої і гнучкої системи управ&
ління підприємством.
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FORMATION OF ALTERNATIVES FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT
OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN BUSINESS CONDITIONS
Проведено грунтовний аналіз системи стратегічного фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємP
ства. Встановлено існуючий рівень фінансової діяльності об'єкта дослідження. Обгрунтовано методику та підходи до
оцінки альтернатив розвитку фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність виP
користання виробничих та ресурсних інновацій в фінансовому забезпеченні діяльності підприємства та виявлено їх взаєP
мозв'язок. Аргументовано існуючі методики оцінки рівня та якості залучення стратегії фінансового управління діючими
сільськогосподарськими підприємствами в сучасних умовах господарювання. Виявлено та оцінено розмір впливу опосеP
редкованих чинників впливу на рівень та умови стратегічного фінансового забезпечення підприємства. Досліджено факP
тори прогресивного впливу на рівень фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства. Рекомендовано
використання стратегічної схеми фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства на перспективу. ЗапP
ропоновано регламентний механізм менеджменту стратегічного управління фінансовим забезпеченням підприємства.
Доведено ефективність сучасних методик оцінки стану стратегічного фінансового забезпечення з врахуванням чинників
його мінливого середовища. Обгрунтовано основні економічні системи та опції макросередовища щодо можливих змін
умов виявлення та прогнозування показників стратегічного фінансового розвитку сільськогосподарського підприємства.
A thorough analysis of the system of strategic financial support of agricultural enterprises. The existing level of financial
activity of the object of research is established. The methodology and approaches to the assessment of alternatives for the
development of financial support of agricultural enterprises are substantiated. The necessity of using production and resource
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innovations in the financial support of the enterprise activity is proved and their interrelation is revealed. The existing methods of
assessing the level and quality of involvement of the strategy of financial management of existing agricultural enterprises in
modern economic conditions are argued. The size of the influence of indirect factors of influence on the level and conditions of
strategic financial support of the enterprise is revealed and estimated. The factors of progressive influence on the level of financial
support of the agricultural enterprise are investigated. It is recommended to use the strategic scheme of financial support of the
agricultural enterprise for the future. The regulatory mechanism of management of strategic management of financial maintenance
of the enterprise is offered. The effectiveness of modern methods of assessing the state of strategic financial support taking into
account the factors of its changing environment is proved. The basic economic systems and options of the macroenvironment
concerning possible changes of conditions of detection and forecasting of indicators of strategic financial development of the
agricultural enterprise are substantiated. Recommendations are given on the conditions for building a quality system of financial
management of an agricultural enterprise, establishing an effective protectionist policy of the financial environment and managing
the factors of its change. The economic growth of the level of efficiency of use of own and involved financial resources of agricultural
enterprises is substantiated. The existing system of financial support of an agricultural enterprise has been optimized from the
standpoint of avoiding irrational costs and restructuring the existing system of strategic management in the mediumPterm economic
alternative. The hidden reserves of growth of financial independence of the agricultural enterprise are revealed.

Ключові слова: стратегія, фінансове забезпечення, сільськогосподарське підприємство,
управління, розвиток, використання інновацій, управління, стратегічне забезпечення, аналіз,
оцінка, функціонування, перспективи, обгрунтування, доцільність.
Key words: strategy, financial support, agricultural enterprise, management, development, use of
innovations, management, strategic support, analysis, assessment, functioning, prospects,
substantiation, expediency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах трансформації економічної систе&
ми господарювання, фінансові ресурси під&
приємства виконують вирішальну роль в ефек&
тивному функціонуванні підприємств і є визна&
чальним чинником процесу розширеного від&
творення. У системі управління діяльністю будь&
якого підприємства в сучасних умовах найбільш
складною та відповідальною ланкою є управлі&
ння фінансами, зокрема фінансовими ресурса&
ми. У сучасних умовах господарювання голов&
ною метою будь&якої господарської діяльності
є нарощування багатства. Визначальним факто&
ром у досягненні такої мети є фінансові ресур&
си, які розміщуються підприємством в оборот&
них і необоротних активах з метою формуван&
ня матеріальної бази господарської діяльності,
створення резервів, виконання зобов'язань, сти&
мулювання працівників тощо. Вони є сукупністю
грошових надходжень та нагромаджень утворе&
них за рахунок власних та позичених джерел
фінансування і розміщуються підприємством
для ефективного ведення господарської діяль&
ності та отримання від неї прибутку. Основною
дилемою при формуванні структури фінансових
ресурсів є вибір їх оптимального співвідношен&
ня, що задовольняв би такі вимоги: отримання
максимального рівня прибутковості; обгрунту&
вання прийнятного рівня ризику; достатність
рівня платоспроможності та забезпеченості
власним капіталом [5].
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Важливого значення в формуванні альтер&
натив розвитку фінансового забезпечення
сільськогосподарського підприємства безпосе&
редньо набуває визначення його стратегічних
альтернатив у середньостроковій діяльності.
Сучасне господарське середовище підприєм&
ства є досить мінливим та потребує повсякчас&
них змін саме з позиції адаптації такої стратегії
до можливих глобальних перетворень еконо&
мічного характеру, а також до можливості за&
стосування швидких змін економічних важелів
впливу з позиції набуття конкурентних пере&
ваг фінансового характеру з метою подолання
циклічних економічних криз.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питання наукового тлумачення сутності,
призначення, формування, розподілу фінансо&
вих ресурсів підприємств розглядалися в нау&
кових працях вітчизняних і закордонних уче&
них. Серед них Г. Азаренкова, В. Буряковський,
Г. Вознюк, В. Гриньова, А. Завгородній, І. Зят&
ковський, В. Опарін, К. Павлюк, А. Под&
дєрьогін, В. Д'яченко, В. Сенчагова, А. Бірма&
на, Г. Шахова та інші. Більшість вчених ототож&
нюють фінансові ресурси підприємства з їх
джерелами формування, включаючи в їх склад
прибуток, амортизаційні відрахування і т. п. [3].
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Формування чітких методик оцінки страте&
гічних аспектів управління фінансовим забез&
печенням сільськогосподарських підприємств
не має достатнього обгрунтування, особливо в
сучасному економічному середовищі. Дослід&
ження наведеної проблематики та використан&
ня її результатів дасть змогу якісно оцінити
альтернативи розвитку стратегічного фінансо&
вого забезпечення підприємств та виокремити
основні елементи його управління. Наступне їх
поліпшення та оптимізація в значній мірі змо&
же впливати на процеси економічної ефектив&
ності використання фінансових ресурсів
підприємств. Більш детального дослідження
потребують інструменти стратегічного фінан&
сового забезпечення сільськогосподарських
підприємства залучених форм фінансування.
Диспаритети вартості капіталів спонукають
сучасне фінансове середовище підприємств
досить якісно та збалансовано будувати стра&
тегічні плани такого використання в середньо&
строковій господарській альтернативі, особли&
во за умови використання кредитного фінан&
сування основних видів діяльності.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданнями дослідження є: виявлення умов
та проведення грунтовного аналізу ефектив&
ності використання фінансових ресурсів сіль&
ськогосподарських підприємств; визначення
умов та альтернатив стратегічного фінансово&
го забезпечення при оптимізації існуючої сис&
теми фінансового забезпечення підприємств у
середньостроковій господарській альтернативі;
виявлення аспектів оптимізації процесів управ&
ління фінансовим забезпеченням підприємств.
Об'єктом дослідження є процес викорис&
тання фінансових ресурсів сільськогосподарсь&
ких підприємств, зокрема СГ "Дружба" Жито&
мирської області Бердичівського району в кон&
тексті можливої оптимізації та розробки сис&
теми стратегічного управління ними з метою
набуття конкурентних переваг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Структура та розмір фінансових ресурсів
залежить від обсягу виробництва та його ефек&
тивності. Зв'язок між розміром фінансових ре&
сурсів та обсягом виробництва є двояким,
оскільки основним регламентуючим фактором
збільшення обсягів виробництва є величина
фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад,
недостатній розмір фінансових ресурсів веде до
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скорочення обсягу виробництва та неможли&
вості його розширення, зниження рівня вико&
ристання виробничих потужностей, недостат&
нього забезпечення матеріальними, трудовими
та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще
більшого скорочення фінансових ресурсів. До&
статній розмір фінансових ресурсів забезпечує:
фінансову стійкість, платоспроможність, ста&
білізацію обсягів виробництва, а також мож&
ливість його розширення; високий, проте не
повний рівень використання виробничих по&
тужностей; достатній рівень забезпечення
організації матеріальними ресурсами а отже,
здатність в процесі виробництва відшкодувати
авансовані фінансові ресурси в обсязі, що не
буде поступатися використаному [1].
Надлишковий обсяг фінансових ресурсів
сприяє тенденції збільшення обсягів виробниц&
тва, розширення асортименту продукції, що
випускається, освоєння нових видів продукції,
повного використання існуючих виробничих
потужностей, повного забезпечення підприє&
мства необхідними товарно&матеріальними
цінностями, що забезпечить зростання об'ємів
фінансових ресурсів, проте може також вести
до перевитрат та недоцільного їх використан&
ня і, до скорочення обсягів виробництва. Клю&
човим моментом розгляду фінансових ресурсів
підприємства з точки зору їх формування є ви&
значення їх складу та структури згідно норм
національних стандартів обліку, за якими
фінансові ресурси є фінансовим капіталом, що
відображається в пасиві балансу. Збільшення
частки власних фінансових ресурсів, що скон&
центровані у власному капіталі, означає для
підприємства: а) зменшення рівня фінансового
ризику та збільшення рівня забезпеченості зо&
бов'язань власним капіталом; б) посилення
впевненості кредиторів у виконанні підприєм&
ством кредитних зобов'язань; в) появу перспек&
тив для збільшення обсягів залучення коштів
на позиковій основі. При цьому слід відмітити,
що середньостатистична ефективність викори&
стання власного капіталу є нижчою за ефек&
тивність використання капіталу залученого [4].
Політика держави у сфері управління фі&
нансовими ресурсами підприємства полягає у
прямому чи опосередкованому впливі органів
державної влади на механізм формування та
використання фінансових ресурсів підприєм&
ства. При цьому держава: встановлює порядок
визнання та відображення пасивів підприєм&
ства (фінансового капіталу) у фінансовій звіт&
ності; визначає мінімальні розміри фінансових
ресурсів, авансованих у капітал, необхідних
для заснування певних видів господарської
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз рівня
діяльності (мінімальні розміри ста&
платоспроможності
в СГ "Дружба" Житомирської
тутного капіталу для ТзОВ, АТ,
області
Бердичівського
району в системі досягнення
банків, страхових компаній тощо);
результатів
стратегічного
фінансового аналізу
через амортизаційну політику, по&
2019—2020
рр.
літику оподаткування результатів
діяльності та інші механізми госпо&
Надлишок
(+), нестача (-)
дарського, фінансового та податко& Групи
Роки
Групи
Роки
платіжних
вого регулювання визначає порядок
засобів
надходження та нагромадження
фінансових
2020
2019
2020
2019
2020
фінансових ресурсів підприємства; активів 2019
ресурсів
(зобов’язань)
постійно вилучає частину фінансо&
А
97,1
81,6
З1
248,4 229,7
-151,25 -148,1
вих ресурсів суб'єктів господарюван& А12
207,6
208,38
З2
316,2 323,8
-108,55 -115,4
ня через податковий механізм та кон& АЗ
644,8
651,2
З3
0
8,2
644,8
643
435,6
441,1
З4
820,6 820,6
-385
-379,5
центрує їх у своїх руках, використо& А4
1382,3
Баланс
1385
1382
0
-0,02
вуючи для здійснення своїх функцій; Баланс 1385
Показники
2017
2018
Відхилення,
здійснює забезпечення фінансовими
+/ресурсами підприємств та органі& абсолютна платоспроможність
0,3910 0,3552
-0,0357
0,5398 0,5239
-0,0159
зацій із сектору загальнодержавно& проміжна платоспроможність
загальна платоспроможність
1,6820 1,7004
0,0184
го управління; використовуючи інтегральний показник платоспроможності 4,7166 4,5242 -0,1924
інструменти грошово&кредитної по& загальна платоспроможність щодо зовнішніх 1,6820 1,6756 -0,0064
літики — операції на відкритому рин& зобов'язань (перспективна
ку, норми мінімального резервного платоспроможність)
Джерело: розраховано за даними річної звітності СГ "Дружба" 2018—2020 рр.
покриття, облікову ставку — гальмує
чи прискорює ділову активність, зменшуючи державою, та засобом подолання дефектів рин&
чи збільшуючи обсяг фінансових ресурсів, що ку [6].
обертаються в економіці країни та опосеред&
Важливим елементом забезпечення діяль&
ковано впливаючи на структуру капіталу гос& ності суб'єкта господарювання фінансовими
подарюючих суб'єктів (проводячи стримуючу ресурсами є забезпечення його зобов'язань з
монетарну політку, держава зменшує кредит& певною ліквідністю відповідним обсягом акти&
ну спроможність банків та зацікавленість вів такої ж ліквідності. Зіставлення відповідних
підприємств у отриманні кредиту з метою за& груп активів та зобов'язань дає уявлення про
побіганню "перегріву" та деінвестуванню кош& можливість підприємства вчасно розраховува&
тів; таким чином зменшується схильність тися з контрагентами, тобто, характеризує пла&
суб'єктів господарювання до отримання кре& тоспроможність підприємства. Для проведен&
дитів і збільшується частка власних фінансо& ня аналізу платоспроможності підприємства
вих ресурсів, при проведенні стимулюючи пол& розділимо його активи та зобов'язання за гру&
ітики ефект є зворотнім); через органи дер& пами ліквідності. До груп активів віднесемо: А1
жавного фінансового контролю та примусу — абсолютно ліквідні активи (грошові кошти в
(податкову інспекцію, податкову міліцію, касі на рахунках у банку), А2 — швидко ліквідні
КРСУ, Рахункову Палату та інші) проводить активи (поточну дебіторську заборгованість,
фінансовий контроль за діяльністю державних короткострокові векселі отримані, готову про&
та приватних суб'єктів господарювання [2].
дукцію та товари), А3 — усі інші оборотні ак&
Слід зазначити, що держава у ринковій еко& тиви, А 4 — необоротні активи. До груп зобов&
номіці не виступає основним регулятором руху 'язань відносимо: З1 — зобов'язання по поточ&
фінансових ресурсів у комерційному секторі, ним розрахункам, З2 — короткострокові кре&
де "правила гри" визначаються об'єктивними дити банків та інші поточні зобов'язання, З3 —
ринковими факторами — попитом, пропози& довгострокові кредити банків, З4 — зобов'я&
цією, конкуренцією, інформацією, розвитком зання перед власниками (власний капітал). По&
інфраструктури тощо. Держава в ідеалі визна& рівнюючи відповідні групи активів та зобов'я&
чає лише ключові орієнтири розвитку націо& зань, (за методом розрахункового балансу де&
нальної економіки в інтересах зростання доб& біторської та кредиторської заборгованості
робуту населення та забезпечення економічної підприємства) визначаємо відповідно показни&
незалежності. Державна політика є засобом ки абсолютної, проміжної та загальної плато&
оптимізації ринкових відносин, які мають ряд спроможності, а також показники інтегральної
дефектів з точки зору їх економічної та со& та перспективної платоспроможності (табл. 1).
ціальної ефективності, до курсу, визначеного
За даними таблиці бачимо, що у плані відпо&
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При цьому на кінець 2019
р. 21,5 % оборотних активів,
утворених за рахунок власних
джерел фінансування, були
Відхилення
Роки
абсолютно ліквідними. У 2018
Нормативне
2020 р. до
Показник
значення
2018 р.,
2018
2019
2020
р. цей показник становив
+/–
10,31%, що свідчить про зрос&
Власні та прирівняні до них
тис. грн
466,4
385,0
387,7
-78,7
тання маневреності власного
оборотні активи
Власні оборотні активи
тис. грн
466,4
385,0
379,5
-86,9
оборотного
капіталу.
Рівень забезпеченості ВОА
%
56,35
40,55
40,32
-16,03
Підприємство
має
достатній
Рівень маневреності ВОА
%
10,31
25,22
21,50
11,19
рівень
забезпеченості
активів
Коефіцієнт абсолютної
коефіцієнт
0,6926
0,5924
0,5937
-0,10
автономії
та зобов'язань власним капі&
Загальна залежність
коефіцієнт
1,4439
1,6879
1,6845
0,24
талом (значення коефіцієнта
підприємства
автономії 0,59 станом на
Рівень абсолютного ризику
коефіцієнт
0,4439
0,6879
0,6678
0,22
01.01.2018 р., тобто, активи
авансованих у господарську
діяльність ресурсів
підприємства на 59,37 %
профінансовані власним кап&
Джерело: розраховано за даними річної звітності СГ "Дружба" 2018—2020 рр.
італом). Рівень абсолютного
відності ліквідності активів та зобов'язань СГ ризику авансованих у господарську діяльність
"Дружба" є певні відхилення. Так, станом на ресурсів, що показує відношення поточних зо&
кінець 2019 та 2020 рр. розмір поточних грошо& бов'язань до суми власних та прирівняних до
вих (абсолютно ліквідних) активів не відпові& них фінансових ресурсів, за 2018—2020 рр. зріс
дав розміру поточних зобов'язань, які потрібно з 43 % до 67 %, що свідчить про зменшення рівня
погасити у найближчі роки. Така ж ситуація і самофінансування СГ "Дружба". Отже, в ціло&
по фінансовим ресурсам середньої ліквідності. му фінансовий стан СГ "Дружба" можна вва&
Проте однозначно дані відхилення не можна жати стійким. Підприємство має достатній
назвати проблемами з платоспроможністю, рівень забезпеченості поточних зобов'язань і
хоча на них варто звернути увагу фінансовому має змогу вчасно розраховуватись з контраген&
менеджменту підприємства. Загалом на основі тами. Фінансові ресурси, що розміщуються
показників загальної та інтегральної плато& підприємством у оборотних та необоротних
спроможності можна стверджувати, що під& активах, мають значний рівень рентабельності.
приємство за рахунок своїх активів здатна роз& Підприємство має досить високий (59,37 % у
раховуватись з поточними та довгострокови& 2020 р.) рівень незалежності, який визначаєть&
ми зобов'язаннями. Так, на 1 грн поточних зо& ся часткою власного капіталу в пасивах та ак&
бов'язань у 2019 р. припадало 1,68 грн поточ& тивах підприємства. Це свідчить про низький
них активів, що відповідає середнім нормати& рівень ризику та достатню інвестиційну приваб&
вам для галузі (1,5—2). У 2020 р. цей показник ливість господарства.
Для діагностики фінансового стану СГ
дещо зріс і становив 1,7 грн. Загалом маємо не&
значне зниження абсолютної, проміжної та "Дружба" застосуємо закордонний досвід оцін&
перспективної платоспроможності у 2020 р. по& ки платоспроможності, а саме три найрозпов&
рівняно з попереднім періодом. Показники пер& сюдженіших дискримінантних моделі оцінки
спективної платоспроможності знаходяться на платоспроможності підприємств: двофакторну
достатньому (≈1,68 грн/грн) рівні, що дозволяє модель Альтмана; п'ятифакторну Z&модель і
стверджувати, що в цілому СГ "Дружба" є пла& тест Альтмана; тест на ймовірність банкрутства
тоспроможним і може вчасно розраховуватись моделі Ліса. У двофакторній моделі Альтмана
за своїми зобов'язаннями. Проведемо аналіз ймовірність банкрутства підприємства визна&
показників фінансової стійкості СГ "Дружба" чається за Z&критерієм на основі коефіцієнта
покриття (Кпокр) і коефіцієнта автономії (Кавт).
у таблиці 2.
Як бачимо, на підприємстві фізично змен& Якщо Z=0, то ймовірність банкрутства підприє&
шився обсяг власних та прирівняних до них мства 50%. При від'ємних значеннях критерію
оборотних активів. Це вказує на збільшення ймовірність банкрутства зменшується, при до&
залежності оборотного капіталу підприємства датних зростає (табл. 3).
від зовнішніх джерел фінансування. У 2020 р.
При використанні моделі ймовірності бан&
40,32 % оборотного капіталу СГ "Дружба" було крутства Р. Ліса обчислюють Z&критерій за
профінансовано зо рахунок власних джерел формулою: Z = 0,063 х1 + 0,092 х2 + 0,057 х3 +
фінансування, що на 11,9% менше, ніж у 2018 р. 0,001 х4. Критичне значення критерію Романа
Таблиця 2. Оцінка рівня фінансової стійкості та перспектив
її зростання в СГ "Дружба" Житомирської області
Бердичівського району 2018—2020 рр.
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Ліса 0,037. При цьому х1 = Оборотні активи/
Актив; х2 = Прибуток від реалізації/Актив; х3
= Нерозподілений прибуток/Актив; х4 = Влас&
ний капітал/Залучений капітал. Критичне зна&
чення становить 0,037. Розрахунок коефіцієнтів
критерію Ліса подано в таблиці 4.
Тобто, розрахункове значення Z&критерію
Ліса для СГ "Дружба" 0,1103 є більшим за кри&
тичне значення, що дорівнює 0,037, що свідчить
про сприятливі довгострокові перспективи
підприємства. Проведемо оцінку показників
ринкової стійкості СГ "Дружба" (табл. 5) на
основі коефіцієнта фінансової незалежності,
фінансової стійкості, фінансової залежності та
плеча фінансового важеля.
Отже, рівень концентрації власного капіта&
лу за аналізований період дещо зменшився (з
0,6926 до 0,5937). Станом на 01.01.2013 р. зна&
чення коефіцієнта автономії відповідає опти&
мальному для підприємства, що працює в рин&
кових умовах. Значення коефіцієнта фінансо&
вої стійкості у 2018 та 2020 р. дорівнювало зна&
ченню коефіцієнта автономії, бо СГ "Дружба"
не залучало і не використовувало довгостро&
кові кредитні ресурси. Значення плеча фінан&
сового левериджу вказує на те, що з точки зору
співвідношення "власні&залучені кошти" струк&
тура капіталу СГ "Дружба" відповідає норма&
тивним вимогам. Однак деякі економісти ствер&
джують, що діяльність підприємства може бути
без ризиковою і в умовах, коли плече фінансо&
вого важеля більше за одиницю. Таким чином,
оцінюючи фінансовий стан СГ "Дружба" за
2018—2020 рр. можна стверджувати, що
підприємство достатньо фінансово стійке у
своїй фінансово&господарській діяльності.
Якщо розглядати інноваційний шлях роз&
витку СГ "Дружба" як один із варіантів розмі&
щення капіталу, то, виходячи із загальних під&
ходів фінансового менеджменту, мають існува&
ти альтернативні варіанти розміщення, по&
рівняння з якими надає можливість оцінити всі
переваги й недоліки досліджуваного варіанта.
Інакше кажучи, необхідно сприяти інновацій&
ному розвитку як на рівні держави, так і на рівні
досліджуваного господарства. Інноваційна

Таблиця 3. Розрахунок ZAкритерію Альтмана
у СГ "Дружба" Житомирської області
Бердичівського району
2018—2020 рр.
К-коефіцієнти
К1
К2
К3
К4
К5
Z-критерій

Чисельник
601,5
3134,9
820,6
279,4
379,5

Знаменник
1382,3
1382,3
561,7
1382,3
1382,3

Коефіцієнт
0,4352
2,2680
1,4610
0,2021
0,2745
4,5903

Джерело: розраховано за даними річної звітності СГ "Друж&
ба" 2018—2020 рр.

Таблиця 4. Розрахунок ZAкритерію Р. Ліса у
СГ "Дружба" Житомирської області
Бердичівського району 2018—2020 рр.
Х-коефіцієнти Чисельник Знаменник Коефіцієнт
х1
941,2
1382,3
0,6809
х2
818,2
1382,3
0,5919
х3
279,4
1382,3
0,2021
х4
820,6
561,7
1,4610
Z-критерій
0,1103
Джерело: розраховано за даними річної звітності СГ "Друж&
ба" 2018—2020 рр.

діяльність наразі СГ "Дружба" залежить від
його інноваційного потенціалу, який розгля&
дають як сукупні можливості підприємства
щодо ефективного впровадження нових тех&
нологій. Такими можливостями вважають су&
купність фінансових, кадрових, матеріальних
та інших ресурсів. Рівень інноваційної актив&
ності СГ "Дружба" залишається поки що низь&
кою і має тенденцію до зменшення. Головною
перешкодою для інвестування інновацій є де&
фіцит фінансових ресурсів підприємств. На
сьогодні для збереження стабільності та зао&
хочення НДДКР, слід: залучити додаткові
кошти або, принаймні, зменшити витрати, щоб
забезпечити господарству більшу само&
стійність у діях і звільнити їх від необхідності
пасивно чекати на замовника (слід перегляну&
ти порядок оподаткування НДДКР, виконува&
них за рахунок власних коштів); заохочувати
заходи щодо розміщення замовлень на
НДДКР (спрямування коштів з бюджету у виг&
ляді державного замовлення чи цільового
фінансування).

Таблиця 5. Аналіз показників фінансової стійкості СГ "Дружба" Житомирської області
Бердичівського району 2018—2020 рр.
Показник
Коефіцієнт абсолютної автономії
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансової залежності
Плече фінансового левериджу

Роки

Нормативне
значення
0,6
0,5
0,4
0,3-0,5

2018
0,6926
0,6926
0,3074
0,4439

2019
0,5924
0,5924
0,4076
0,6879

2020
0,5937
0,5995
0,4064
0,6678

Відхилення
2020 р. до
2018 р.
+/%
-0,10 85,72
-0,09 86,58
0,10
132,18
0,22
150,44

Джерело: розраховано за даними річної звітності СГ "Дружба" 2018—2020 рр.
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Всі інновації у сфері стратегічного управ&
ління фінансовими ресурсами СГ "Дружба",
повинно бути орієнтованим на динамічний
розвиток і невпинне підвищення ефектив&
ності виробництва, мають спиратись на влас&
ну юридичну базу або відповідні нормативно&
правові акти, тобто інститути. Слід також
зауважити, що на сьогодні відсутність дієвих
інститутів інвестиційного фінансування пере&
шкоджає міжгалузевому "переливу" фінансо&
вих ресурсів. Керівники та спеціалісти вітчиз&
няних підприємств досі не мають повного уяв&
лення про роль інновацій в економічному роз&
витку, не використовують сучасних методів
управління інноваційними процесами. Отже,
шлях до зростання інноваційної активності
СГ "Дружба", має пролягати через системний
механізм взаємодії держави та підприємств
цієї галузі, а також через розробку механіз&
му формування інституціонального середо&
вища, сприятливого для розвитку партнер&
ства між державою та підприємством, зокре&
ма створення системи спеціальних інститутів
з регулювання партнерських відносин.
Надійні інститути є запорукою розподілу
ризиків, стимулювання інноваційної актив&
ності для господарства, спрямування іннова&
ційно&активної поведінки на дієві шляхи уп&
равління фінансовими ресурсами. Саме дієві
інститути та відповідне інституційне середо&
вище покликані мінімізувати витрати, а отже,
і примножити або хоча б заощадити певні
фінансові ресурси СГ "Дружба".
Інституціональне середовище можна пред&
ставити як певну сукупність основоположних
політичних, соціальних, юридичних та еконо&
мічних правил, що визначатимуть рамки пове&
дінки. Інституційне середовище впливає й на
інвестиційну привабливість як чинник управ&
ління фінансовими ресурсами. Через відсут&
ність стимуляційних інститутів пропозицій
щодо інноваційно&інвестиційних проєктів для
СГ "Дружба" відсутні. Однією з важливих
форм партнерства може стати проєктне
фінансування, що супроводжується виявлен&
ням, оцінюванням та розподілом ризиків між
сторонами угоди про партнерство, забезпе&
ченням фінансової безпеки великих, капітало&
містких проєктів, виключає можливі збитки і
припинення проєктів. Але більш дієвим мето&
дом воно буде за умов комплексного викори&
стання з інституціональним проєктуванням.
Організація стратегічного управління фінан&
совими ресурсами СГ "Дружба" на всіх стаді&
ях перебуватиме під впливом певних інститу&
ційних особливостей. Передусім відносно об&
Передплатний індекс 21847

межена мобільність наукових знань та досяг&
нень сучасної економіки зумовлює отриман&
ня переваг СГ "Дружба", що прагне дотриман&
ня активної інноваційної стратегії лідерства.
Водночас керівник господарства намагається
пристосуватись до динамічних змін у ринко&
вому середовищі та реалізувати власні стра&
тегічні та фінансові цілі, але це, зокрема, за&
лежить і від національної специфіки інститу&
ціональних засад діяльності. Наприклад, сис&
теми управління інноваційною діяльністю,
правового регулювання фінансового управлі&
ння на підприємствах, взаємодії з інновацій&
но розвиненими вітчизняними і зарубіжними
підприємствами, сприяння державних органів
кооперації для створення інноваційних
проєктів.
Можна визначити етапи процесу управлі&
ння фінансовими ресурсами СГ "Дружба" в
сучасних умовах господарювання: виявлення
та формулювання проблеми й завдання
управління фінансовими ресурсами, які по&
винні бути виконані на базі попередньо набу&
того досвіду та наявної інформації; прийнят&
тя управлінського рішення щодо використан&
ня фінансових ресурсів і його реалізації;
аналіз результатів прийнятого рішення з по&
гляду можливих способів його модифікації
чи зміни, а також їх врахування в процесі на&
копичення досвіду, який може бути викорис&
таний у майбутньому. Систему стратегічно&
го управління фінансовими ресурсами СГ
"Дружба" можна представити у вигляді схе&
ми (рис. 1). Визначення проблеми або нереа&
лізованих можливостей виявляється менед&
жерами при оцінці реалізації попередніх
рішень або при аналізі фінансово&госпо&
дарської діяльності підприємства.
Інноваційний проєкт процесу управління
фінансовими ресурсами СГ "Дружба" може
включати певну кількість індивідуальних про&
грам дослідження, тобто часткових процесів,
що забезпечуються сукупністю дієвих інсти&
тутів. Самі інновації передбачають освоєння
нових підходів та чинників, що допомагають ви&
рішити ряд проблем, нової методики, заснова&
ної на спеціальній технології, що здатна вивес&
ти на ринок сільськогосподарську продукцію
СГ "Дружба". Інновації є основним засобом
підвищення вартості підприємства та його оці&
нювання. Але для успішного застосування
інновацій в господарстві необхідно підтриму&
вати цей процес надійними інститутами (інсти&
тут розподілу ризиків, інститут інформації,
інститут стимулювання бізнесу, інститут захи&
сту інноваційного бізнесу), що є передумовою
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розподілу ризиків, управлінських
Визначення проблеми або нереалізованих можливостей в сфері
управління фінансовими ресурсами підприємства
системах. Без набору необхідних
дієвих інститутів захисту іннова&
Звернення до досвіду менеджерів з
ційного бізнесу в умовах ринкової
приводу управління фінансовими
ресурсами
нестабільності не виникає сти&
мулів до інновацій. Управління
Визначення
Визначення
фінансовими ресурсами СГ Визначення початкових
альтернативних шляхів
даних системи
критеріїв ефективності
"Дружба" є циклічним процесом та
розв’язання проблеми
потребує постійного вдоскона&
лення. На другому етапі управлі&
Визначення з альтернативних рішень
ння менеджери аналізують мож&
найкращого
ливість виникнення подібних про&
Прийняття управлінського рішення
блем чи ситуацій у минулому та
пристосовують набутий досвід до
Реалізація прийнятого рішення
теперішніх можливостей, які мож&
на використати в процесі управлі&
Оцінка результатів реалізації
рішення
ння фінансовими ресурсами під&
приємства. На цьому етапі є взає&
мопов'язаними такі кроки, як Рис. 1. Система стратегічного управління фінансовими
ресурсами СГ "Дружба" Житомирської області
аналіз отриманих даних, встанов&
Бердичівського району в господарській перспективі
лення критеріїв ефективності та
2021—2025 рр.
визначення системи альтернатив&
Джерело: власні пропозиції авторів.
них рішень, оскільки менеджер,
спираючись на кожен з них, може повернутися можливі наслідки й ефекти кожного з альтер&
назад і визначити їхню взаємодією зі своїм дос& нативних варіантів та обрати такий, що найб&
відом, знаннями, уміннями [2].
ільше відповідає цілям і завданням підприєм&
Серед критеріїв ефективності пріоритет ства загалом [4].
повинен належати таким параметрам системи
управління фінансовими ресурсами СГ "Друж&
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ба": визначення реального обсягу наявних
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
фондів фінансових ресурсів; обгрунтування оп&
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
тимальних розмірів фондів грошових ресурсів,
НАПРЯМІ
їхній розподіл і використання з урахуванням
Систему фінансового забезпечення сіль&
потреб підприємств, економічної доцільності ськогосподарського підприємства можна роз&
видатків, а також впливу їх на кінцеві резуль& глядати з позиції однієї з найважливіших сфер
тати виробничо&господарської діяльності його діяльності котра потребує повсякчасного
підприємства; контроль за раціональним вико& планування та якісного стратегічного обгрун&
ристанням ресурсів, виробничих фондів, вико& тування з метою налагодження дієвої еконо&
нанням планових завдань, безперервністю роз& мічної системи. В цьому аспекті формуються
рахунків, підвищенням рентабельності вироб& кількісні переваги функціонального забезпе&
ництва; організація своєчасних економічних чення господарської системи підприємства,
розрахунків з фінансово&кредитною системою, рівень його конкурентоспроможності та май&
іншими підприємствами, організаціями, праці& бутні конкурентні переваги. Головною метою
вниками; проведення аналізу фінансово&госпо& формування альтернатив розвитку стратегіч&
дарської діяльності підприємства з погляду ної основи фінансового забезпечення підприє&
ефективності його роботи як бази для прийнят& мства є оптимізація всіх видів витрат, вдоско&
тя обгрунтованих управлінських рішень. Щоб налення існуючої системи управління підприє&
знайти оптимальне рішення тієї чи іншої про& мством, виявлення його економічних резервів,
блеми вибору досконалої системи управління можливостей використання запозичених ре&
фінансовими ресурсами керівнику СГ "Друж& сурсів підприємства та ін. Доцільність зазначе&
ба", потрібно розглянути кілька різних варі& ного підходу враховує специфіку галузі сіль&
антів. Їхнє дослідження допоможе вибрати ськогосподарського виробництва та передба&
один із них, що забезпечить отримання макси& чає можливість значного зниження ризику
мального ефекту. Отже, на етапах визначення втрати фінансованого капіталу, а також ско&
найкращого з альтернативних рішень і його рочує період його кругообігу при одночасно&
прийняття, менеджер повинен проаналізувати му підвищенні рівня його рентабельності.
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Існуючі методики оцінки рівня та структу&
ри фінансового забезпечення підприємства не&
спроможні в повній мірі відобразити якісні його
характеристики при формуванні та управлін&
ня фінансовими стратегіями аграрних підприє&
мства та досить часто вимагають реалістично&
го підходу в процесі реалізації. Основою стра&
тегічного фінансового планування є системний
підхід котрий враховує низку факторів сучас&
ного господарського середовища сільськогос&
подарського підприємства: при одночасній
реалізації існуючої фінансової програми
підприємства мають формуватися перспекти&
ви його зміни з врахуванням розвитку економ&
ічних подій у майбутньому; досконалий аналіз
рівня та умов розвитку глобалізаційних ринко&
вих процесів оточуючого середовища підприє&
мства та їх поєднання з основними економіч&
ними показниками ефективності конкретного
господарського суб'єкта; використання про&
гресивним систем моделювання економіко&гос&
подарських процесів підприємства з можливі&
стю інтеграції основ їх побудови в більш гло&
бальні системи програмного моделювання; по&
шук та використання ефективних систем забез&
печення фінансових ресурсів сільськогоспо&
дарського підприємства за загальними показ&
никами його ефективності.
Розробка та реалізація стратегії фінансово&
го забезпечення сільськогосподарського під&
приємства має підлягати таким принципам:
швидке реагування на зміни умов функціону&
вання підприємства; застосування реалістично&
го підходу в процесі її розробки зі збільшен&
ням інтервалів форм можливого ризику втра&
ти капіталу; чітке розмежування систем поход&
ження та умов використання фінансового за&
безпечення х позиції виокремлення індивіду&
альних характеристик реалізації фінансової
стратегії; аргументації новітніх умов та харак&
теристик економічного впливу котрі стають ре&
зультатом процесів інтернаціоналізації аграр&
ного бізнесу; оптимізацію системи менеджмен&
ту підприємства та пошуку можливих резервів
економії адміністративних витрат при одночас&
ному поліпшення його ефективності. Страте&
гія управління фінансовою діяльністю сільсько&
господарських підприємств стає невід'ємною
складовою їх ефективного функціонування та
потребує відповідного рівня забезпечення її
функціональних характеристик. Достатня
ефективність її реалізації в середньостроковій
перспективі не гарантує загальний економічний
ефект в довгостроковій перспективі за рахунок
появи нових чинників впливу на розрахунок
умов її сталого функціонування.
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IMPROVEMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF ACCOUNTING AND AUDIT
OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AT ENTERPRISES
LLC "JEWELRY GROUP OF UKRAINE"
У сучасному світі всі внутрішні процеси на будьPякому підприємстві пов'язані між собою, ефективність управP
ління кожним процесом накладає відбиток на загальний фінансовий стан підприємства. У зв'язку з тим, що розрахунки
з підзвітними особами завжди пов'язані з ризиком зловживання службовим становищем зі сторони співробітників
господарського сектору, та безпосередньо пов'язані з грошовим обігом готівкових коштів, управління і контроль
розрахунків з підзвітними особами є одним з найважливіших процесів на підприємстві. Розрахунки з підзвітними
особами є на кожному підприємстві і включають у себе багато різноманітних видів: кошти на відрядження, на закуP
півлю необхідних підприємству господарських матеріалів/запчастин, канцелярії, операційних, представницьких виP
трат тощо. Як правило, підзвітні кошти видаються на виробничоPгосподарські, представницькі цілі та на витрати,
пов'язані з відрядженням. Розрахунки з підзвітними особами охоплюють широке коло операцій з готівковими кошP
тами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей, оподаткуванням тощо. Вивчення та аналіз системи обліку
і аудиту розрахунків з підзвітними особами дозволить з'ясувати типові помилки при обліку таких розрахунків та
виявити, застосувати і оцінити способи уникнення помилок, що допускаються при обліку розрахунків з підзвітними
особами.
Метою статті є удосконалення автоматизованої системи обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на
підприємстві ТОВ "Ювелірна група України" з метою покращення напрямків їх контролю.
Завдання дослідження: проаналізувати існуючу систему розрахунків з підзвітними особами, розробити окремі
пропозиції щодо удосконалення автоматизованого обліку, управління і аудиту розрахунками з підзвітними особами
на ТОВ "Ювелірна група України".
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості впровадження удосконалених робочих докуP
ментів, автоматизованих звітів, програм обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на ТОВ "ЮВЕЛІРНА
ГРУПА УКРАЇНИ", що дозволить підвищити якість і ефективність обліку та аудиту розрахунків з підзвітними осоP
бами, отримувати своєчасно складені актуальні звіти, звести до мінімуму "людський фактор" в обліку, а також скоP
ротити час перевірки і надання аудиторського висновку.
In today's world, all internal processes in any enterprise are interconnected, the effectiveness of management of
each process has an impact on the overall financial condition of the enterprise. Due to the fact that settlements with
accountable persons are always associated with the risk of abuse of office by employees of the business sector, and
directly related to cash flow, management and control of settlements with accountable persons is one of the most important
processes in the enterprise. Settlements with accountable persons cover a wide range of transactions with cash, settlements,
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acquisition of tangible assets, taxation, etc. Settlements with accountable persons are available at each enterprise and
include many different types: funds for business trips, for the purchase of necessary household materials/spare parts,
office, operating, entertainment expenses, etc. Typically, accountable funds are issued for production, business,
entertainment and travel expenses. Study and analysis of the system of accounting and audit of settlements with
accountable persons will identify common errors in accounting for such calculations and identify, apply and evaluate
ways to avoid errors in accounting for settlements with accountable persons.
The purpose of the article is to improve the automated system of accounting and audit of settlements with accountable
persons at the enterprise LLC "Jewelry Group of Ukraine" in order to improve their control.
Objectives of the study: to analyze the existing system of settlements with accountable persons, to develop separate
proposals for improving the automated accounting, management and audit of settlements with accountable persons at
LLC "Jewelry Group of Ukraine".
The practical significance of the results is the possibility of implementing improved working documents, automated
reports, accounting and auditing programs with accountable persons at LLC "JEWELRY GROUP OF UKRAINE", which
will improve the quality and efficiency of accounting and audit of settlements with accountable persons, to minimize the
"human factor" in accounting, as well as to reduce the time of verification and providing an audit opinion.

Ключові слова: анкета, аудит, відрядження, добові витрати, організація аудиторської пе)
ревірки, підзвітні особи, план, програма, розрахунки.
Key words: questionnaire, audit, assignment, daily expenses, organization process of audit,
accountable persons, plan, program, calculations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розрахунки з підзвітними особами є на
кожному підприємстві і включають у себе ба&
гато різноманітних видів: кошти на відряджен&
ня, на закупівлю необхідних підприємству гос&
подарських матеріалів/запчастин, канцелярії,
операційних, представницьких витрат тощо. Як
правило, підзвітні кошти видаються на вироб&
ничо&господарські, представницькі цілі та на
витрати, пов'язані з відрядженням. У зв'язку з
тим, що у процесі розрахунків з підзвітними
особами використовується готівка, проблема
правильного відображення в обліку та конт&
роль за своєчасністю розрахунків з підзвітни&
ми особами відіграє важливу роль в формуванні
системи бухгалтерського обліку на під&
приємстві. Вивчення та аналіз системи обліку і
аудиту розрахунків з підзвітними особами доз&
волить з'ясувати типові помилки при обліку
таких розрахунків та виявити, застосувати і
оцінити способи уникнення помилок, що до&
пускаються при обліку розрахунків з підзвітни&
ми особами. Це також сприятиме зміцненню
бухгалтерського обліку підприємств, зменшен&
ню дебіторської та кредиторської заборгова&
ності, прискоренню обороту оборотних активів
підприємства, підвищенню відповідальності
підприємств за розрахунками. У результаті це
призведе до покращення матеріального стану
всього підприємства, що є актуальним у сучас&
них ринкових умовах.

Серед найвідоміших вчених: М. Білик, Г. На&
шкерська, М. Огійчук, В. Плаксієнко, М. Белен&
кова, Л. Панченко, Л. Сколотій та інші. Але за&
галом проблеми розрахункового характеру
розглядались з точки зору розрахунків з дебі&
торами. На нашу ж думку, необхідно звернути
особливу увагу на процес організації обліку
розрахунків з підзвітними особами (внутріш&
ньогосподарськими дебіторами), включаючи
нормативно&правове забезпечення процесу,
порядок видачі та повернення підзвітних
коштів, документальне оформлення у реєстрах
первинного, аналітичного та синтетичного об&
ліку. Розрахунки підприємств — це платежі
підприємства за реалізовану продукцію (това&
ри, виконані роботи, надані послуги) і за опе&
раціями, які безпосередньо не пов'язані з реа&
лізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та
іншого майна. Згідно з класифікацією розра&
хункових операцій за суб'єктами, значну час&
тину розрахунків підприємства з фізичними
особами складають саме розрахунки за
підзвітними сумами.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є удосконалення автоматизо&
ваної системи обліку і аудиту розрахунків з
підзвітними особами на підприємстві ТОВ
"Ювелірна група України" з метою покращен&
ня напрямків їх контролю.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато науковців та практиків досліджува&
ли питання обліку розрахункових операцій.
Передплатний індекс 21847

Бухгалтерський облік розрахунків з
підзвітними особами включає в себе багато
різноманітної інформації та великий перелік
бухгалтерських документів. Пропозиції щодо
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удосконалення обліку розрахунків з підзвітни&
ми особами грунтуються на основних завдан&
нях обліку розрахунків з підзвітними особами:
— затвердження переліку співробітників,
які уповноважені отримувати підзвітні кошти;
— установлення межі підзвітних сум для
отримання кожною структурною одиницею
підприємства;
— формування розрахунку підзвітних сум;
— формулювання процедури видачі грошей
за процедурами звітності та звітності витраче&
них коштів виданих у під звіт.
Неабиякого значення набуває дотримання
працівниками затвердженого керівником
підприємства наказу про перелік підзвітних
осіб. Враховуючи те, що, письмовий наказ про
перелік підзвітних осіб, затверджений керівни&
ком підприємства на ТОВ "Ювелірна група Ук&
раїни" — відсутній, на нашу думку, для вдос&
коналення обліку розрахунків з підзвітними
особами, на підприємстві доцільно ввести пе&
релік осіб, затверджений наказом керівника,
які мають право отримувати кошти у під звіт.
Нині всі погодження з керівником підприєм&
ства щодо включення співробітника підприєм&
ства до переліку підзвітних осіб відбуваються
в усній формі, з наданням наказу (в усній формі
або шляхом корпоративної електронної пошти)
співробітникам відділу IT щодо надання зат&
вердженій особі доступу до ПЗ 1С:Підприєм&
ство УТП. Всі види підзвітних коштів видають&
ся тільки після узгодження керівництвом
підприємства Заявки на витрачання грошових
коштів у ПЗ 1С:Підприємство, яку створює
підзвітна особа. Надання допуску до цього ПЗ
автоматично зараховує співробітника підприє&
мства до переліку підзвітних осіб. Затверджен&
ня ж керівником підприємства письмового на&
казу про перелік підзвітних осіб заощадить ча&
сові витрати всіх співробітників, задіяних у
процесі усного узгодження підзвітних осіб.
Аналізуючи існуючу систему розрахунків з
підзвітними особами на ТОВ "Ювелірна група
України", запропоновано також встановлення
межі підзвітних сум для отримання кожною
структурною одиницею підприємства, що пе&
редбачає вивчення потреб в підзвітних коштах,
враховуючи заплановані заходи щодо кожно&
го структурного підрозділу. Згідно з практи&
кою українських підприємств, ліміт підзвітних
сум для структурної одиниці підприємства за&
звичай встановлюється на один квартал. Ми
пропонуємо встановлення періоду довжиною
в один місяць. За основу розрахунку беремо
умовно відомі суми за закупівлями матеріаль&
них запасів, необхідного обладнання, основних
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засобів, витратними матеріалами, що будуть
придбані через підзвітних осіб, а також за
відрядженнями, кількістю відряджень та
відряджених осіб за вказаний період.
Одним із шляхів досягнення ефективності
виробничого процесу є підвищення якості об&
лікової інформації, що напряму залежить від
якості вихідних матеріалів, матеріального сти&
мулювання співробітників підприємства, а та&
кож вимог споживачів. На підприємстві ТОВ
"Ювелірна група України" використовується
автоматизована форма ведення обліку із за&
стосуванням бухгалтерської програми "1С:
Підприємство 8.3". Але напрями і підходи щодо
інформаційного забезпечення управління роз&
рахунками з підзвітними особами на під&
приємстві потребують вдосконалення. Облік
розрахунку з підзвітними особами містить ряд
недоліків, починаючи з недосконалості законо&
давчої бази, закінчуючи неузгодженістю
фінансового та податкового законодавства.
Одним з основних шляхів реформування та
удосконалення обліку є автоматизація.
В умовах ручної обробки знижується якість
інформації, продовжуються строки її опрацю&
вання, а зростання затрат праці призводить до
різкого збільшення управлінського персоналу.
Автоматизований облік пришвидшує процеду&
ру опрацювання документів, дає можливість
вести розширений аналіз діяльності підприєм&
ства. Для цього потрібна процедура досліджен&
ня та аналізу необхідних даних. Необхідно за&
безпечити удосконалення інформаційних тех&
нологій підприємства, використовувати новітні
технологічні засоби та процеси управління.
Облік розрахунку з підзвітними особами —
найбільш трудомістка ділянка роботи, яку за&
звичай механізують однією з перших. Правиль&
не документальне оформлення є основою успі&
ху функціонування підприємства. Первинні
документи повинні бути складені під час
здійснення господарської операції, а якщо це
неможливо — безпосередньо після її закінчен&
ня. Первинні документи складають основу бух&
галтерського обліку, вони є підставою для по&
дальших записів на рахунках бухгалтерського
обліку. Кожна господарська операція оформ&
люється документом. Первині документи — це
письмові свідоцтва, що фіксують та підтверд&
жують господарські операції, включаючи роз&
порядження керівництва підприємства. Від
якості первинних документів залежить якість
всього бухгалтерського обліку. Складання пер&
винних документів складає більшу частку всієї
роботи по веденню бухгалтерського обліку і
забезпечує попередній контроль за проведен&
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ням операцій. Процес введення бухгалтерсько&
го обліку на підприємстві являє собою су&
купність інформаційних і контрольно&органі&
заційних операцій. До інформаційних операцій
відносяться операції збору, реєстрації, пере&
дачі збереження і обробки даних. Реформа на&
ціональної системи бухгалтерського обліку
реалізується в основному на методологічному
та правовому рівнях, ігноруючи практичну ча&
стину питання. Головні процедури покращен&
ня обліку ми вбачаємо в:
— аналізі та систематизуванні інформації
про підзвітних осіб та інших боржників&співро&
бітників підприємства;
— повному і своєчасному задоволенні
інформаційних потреб користувачів;
— недопущенні виникнення заборгованості
підзвітних осіб, а за умови її наявності — своє&
часне притягнення боржників до відповідаль&
ності за порушення законодавства та внут&
рішніх положень підприємства;
— контролі заборгованості, термін сплати
по якій ще не настав, так само і заборгованість,
яка не оплачена в зазначений термін;
— проведенні удосконалення комп'ютери&
зації обліку розрахунків з підзвітними особа&
ми, облікових операцій тощо;
— отриманні управлінських рішень автома&
тизованим шляхом;
— отриманні аудиторської і контрольної
інформації для аналізу відхилень;
— аналізі і прогнозуванні господарсько&
фінансової діяльності підприємства.
Впровадження автоматизовано обліку доз&
волить скоротити кількість первинних обліко&
вих документів, що в свою чергу сприятиме
підвищенню оперативного і достовірного об&
ліку з розрахунків з підзвітними особами.
Отже, порядок обліку розрахунків з
підзвітними особами та їх документування доз&
волить працівникам не робити помилки при
звітуванні. Підвищенню ефективності та якості
процедури розрахунків з підзвітними особами
на підприємстві ТОВ "Ювелірна Група Украї&
ни" сприятиме також створення жорсткої сис&
теми контролю підзвітних коштів (особливо
для співробітників відділу постачання), що
грунтується на можливості отримання під&
звітних коштів тільки шляхом узгодження та
затвердження персоніфікованої заявки в ПЗ
1С: Підприємство, з обов'язковим зазначенням
цілі використання підзвітних коштів, що в свою
чергу сприятиме зменшенню ризику викорис&
тання співробітниками коштів підприємства,
призначених на закупівлі, в особистих цілях.
Наступним шляхом підвищення ефективності
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розрахунків з підзвітними особами є запровад&
ження регламентованої системи отримання
підзвітних коштів в ПЗ 1С: Підприємство. Кож&
на заявка на витрачання грошових коштів в ПЗ
1С: Підприємство має бути персоніфікована,
мати чіткі цілі і призначення, термін виконан&
ня\використання, із зазначенням кабінету/
ділянки/підрозділу, на який закуповуються
виробничо&господарські ТМЦ (якщо заявка
стосується закупівель). Якщо заявка на витра&
чання грошових коштів у підзвіт стосується
відрядження, в заявці обов'язково має бути
зазначено маршрут відрядження (зазначено
використання власного або службового транс&
порту), час вибуття/прибуття до пункту при&
значення (при використанні міжміського
транспорту). Кожна заявка на витрачання гро&
шових коштів в ПЗ 1С: Підприємство має про&
ходити шлях узгодження (карту маршрута). В
залежності від цілей надання підзвітних коштів,
таких як: закупівля ТМЦ, ремонт обладнання,
закупівля оргтехніки, ремонт оргтехніки тощо,
карти маршруту заявок будуть відрізнятись.
Наприклад: заявки на отримання коштів на за&
купку ТМЦ від підзвітної особи потрапляють
на "склад" до комірника, який перевіряє на&
явність необхідного ТМЦ на "складі". Якщо
товар у наявності — заявка повертається під&
звітній особі з приміткою "отримати товар на
складі". Якщо ж на складі товар відсутній, за&
явка від комірника потрапляє до співробітни&
ка відділу постачання, який здійснює моніто&
ринг цін та проставляє в заявці ціну та харак&
теристики знайденого товару. Відповідність
проставлених в заявці співробітником відділу
постачання характеристик товару заявленим
характеристикам товару від ініціатора заявки —
перевіряє співробітник фінансового відділу.
Останньою особою, що узгоджує заявку на
отримання підзвітних коштів, є один з керів&
ників підприємства. В виключних випадках, при
завищенні ліміту затвердження, заявка від ке&
рівного складу підприємства потрапляє на
узгодження до директора підприємства. Надалі
заявка шляхом узгодження потрапляє до каси&
ра підприємства для надання підзвітній особі
готівкових коштів шляхом створення видатко&
вого касового ордеру.
За допомогою Звіту "Аналіз узгодження
замовлень покупців", що будується на даних
узгодженої заявки на витрачання грошових
коштів, можливо буде переглянути весь марш&
рут узгодження кожної конкретної заявки в ПЗ
1С: Підприємство.
Шлях узгодження заявок на витрачання
грошових коштів з призначенням закупівля
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оргтехніки/ремонт оргтехніки в ПЗ 1С: Під&
приємство (карта маршрута) проходить той же
шлях, за виключенням того, що заявка не по&
трапляє до співробітника відділу постачання,
а йде одразу на узгодження до співробітника
фінансового департаменту, а після — до без&
посереднього керівника ініціатора заявки. На
наступному етапі заявка потрапляє до касира
підприємства, з одночасною автоматичною по&
становою в ПЗ 1С: Підприємство завдання
ініціатору заявки отримати грошові кошти у
касі підприємства.
Облік виданих у підзвіт коштів, контроль
повернення підзвітних сум, а також своє&
часність, правильність складання звітів про ви&
користання коштів, наданих на відрядження
або під звіт на підприємстві веде фінансовий
відділ. Нині цим займається один співробітник,
в обов'язки якого входить і ведення розра&
хунків з постачальниками, підрядниками, де&
біторами і кредиторами. З метою зменшення
помилок при веденні розрахунків з підзвітни&
ми особами, пропонуємо розширити штат
співробітників фінансового відділу ТОВ "Юве&
лірна група України" і ввести ще одного спец&
іаліста з розрахунків з підзвітними особами.
Для посилення контролю, окрім заявок на
отримання підзвітних коштів, у ПЗ 1С:Підприє&
мство також пропонуємо запровадити заявки
на внесення/винесення інструментів, обладнан&
ня, меблів та оргтехніки на ремонт поза межі
підприємства. Такі заявки також мають бути
узгоджуватись керівним складом підприємства.
Заявки на оплату за ремонт інструментів та
обладнання створюється підзвітною особою в
програмі ПЗ 1С:Підприємство за фактом відре&
монтованого обладнання і також проходять
шлях узгодження. Контроль внесення/вине&
сення відремонтованого обладнання на під&
приємство закріплено за службою охорони —
співробітниками Прохідної підприємства і
фінансовим відділом підприємства. На підставі
узгоджених заявок співробітники Прохідної
проставляють дату і фактичну кількість ТМЦ,
що виносяться/вносяться на підприємство.
Зазначений контроль співробітники фінансово&
го відділу здійснюватимуть у ПЗ 1С: Підприє&
мство за допомогою спеціальних автоматизо&
ваних звітів.
Ініціатором заявок на винесення ТМЦ че&
рез Прохідну підприємства без повернення
може виступати тільки співробітник керівного
складу підприємства.
Заявки на винесення с поверненням здійс&
нюється через затвердження в ПЗ 1С:Підприє&
мство заявки на витрачання грошових коштів з
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видом руху грошових коштів "ремонт оргтех&
ніки". Шлях узгодження заявки типовий для за&
явок на ремонт оргтехніки, тобто погодження
співробітником фінансового департаменту
підприємства і безпосереднього керівника
ініціатора заявки. Одночасно з узгодженням
вказаної заявки на витрачання грошових
коштів автоматично створюється заявка "Вне&
сення&винесення через Прохідну підприємства"
за видом операції "Винесення з поверненням".
При оформленні заявки на витрачання грошо&
вих коштів в ПЗ 1С:Підприємство з супутнім
винесенням ТМЦ програма виведе запит ввес&
ти дату повернення ТМЦ. Поки дата повернен&
ня не буде введена, заявка не сформується.
Сформована заявка узгоджуються Начальни&
ком служби безпеки підприємства.
Внесення ТМЦ на підприємство відбуваєть&
ся за допомогою заявки "Внесення через Про&
хідну підприємства" за видом операції "Внесен&
ня".
Кожному користувачу при входженні в про&
граму ПЗ 1С: Підприємство на екран монітора
буде виводитись перелік прострочених завдань,
за якими він є підзвітною особою і дата повер&
нення за якими завищена на 1 календарний
день. Органу, що контролює (СБ, співробітник
фінансового відділу) буде реалізована мож&
ливість виведення переліку всіх прострочених
завдань за всіма підзвітними особами, за якими
строк виконання перевищує 2 календарні дні.
Також пропонуємо реалізувати можливість
здійснювати контроль за незанесеними залиш&
ками ТМЦ через Прохідну підприємства конт&
ролюючим органом, начальником СБ підприє&
мства, шляхом побудови звіту "Рух за Про&
хідною підприємства винесення з поверненням"
у ПЗ 1С: Підприємство.
Ми підтримуємо думку Оляднічука Н.В.,
який вважає, що з метою запобігання порушен&
ня підзвітними особами щодо невчасного по&
дання Звіту про використання коштів, наданих
на відрядження або під звіт, та неповернення
надміру витрачених коштів, пропонується ви&
користовувати розроблену Відомість оператив&
ного обліку за розрахунками з підзвітними осо&
бами (рис. 1), у якій слід вказувати дату видачі
готівки під звіт (на підставі видаткового касо&
вого ордера), цільове призначення підзвітних
коштів (згідно із наказом керівника підприєм&
ства) та фактичну дату складання Звіту та по&
вернення надлишку невикористаної готівки з
підзвіту.
Як зазначає в своїй праці Оляднічук Н.В.,
дані відомості є підставою для нарахування
штрафних санкцій на підзвітну особу за пору&
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Рис. 1. Відомість оперативного обліку за розрахунками з підзвітними особами
Джерело: [3].

шення строків складання Звіту та невчасне по&
вернення надміру витрачених підзвітних коштів.
На нашу думку, це сприятиме зміцненню розра&
хунково&касової дисципліни та покращить об&
ліковий процес в частині оперативного обліку за
розрахунками з підзвітними особами.
Для підтвердження законності і доцільності
витрат за підзвітними коштами пропонуємо
також ввести підприємстві в обіг допоміжну
відомість, в якій звіряють товарні чеки і рахун&
ки, зі складськими картками обліку, з наклад&
ними на оприбуткування матеріальних ціннос&
тей, із звітами руху придбаних товарно&мате&
ріальних цінностей.
Наступним кроком, для забезпечення про&
ведення закупівель та удосконалення автома&
тизованої системи обліку, вважаємо за доціль&
не організацію в ПЗ 1С:Підприємство УТП до&
відника постачальників та контрагентів. Кон&
трагентів рекомендуємо ранжувати на: поста&
чальників, постачальників ЗЕД, покупців та
банки.
З'ясовано, що накази про відрядження і по&
свідчення про відрядження на ТОВ "Ювелірна
група України" у друкованому вигляді відсутні.
Фактично наказом про відрядження є узгодже&
на керівництвом підприємства в ПЗ 1С:Під&

приємство УТП заявка на витрачання готівко&
вих коштів з призначенням "відрядження". Не&
зважаючи на збільшення документообігу, вва&
жаємо за доцільне, для поліпшення роботи бух&
галтерії та фінансового департаменту підприє&
мства ввести на ТОВ "Ювелірна група Украї&
ни" накази про відрядження.
Для контролю прибулих з відрядження
підзвітних осіб пропонуємо вести журнал реє&
страції працівників, прибулих з відрядження.
Аналогічно пропонуємо вести журнал реєст&
рації працівників, направлених у відрядження.
Для удосконалення аудиту розрахунків з
підзвітними особами нами запропоновано
удосконалити робочі документи аудитора, а
саме: ввести робочі документи, які раніше не
використовувались на ТОВ "Ювелірна група
України":
Введення вищезазначених документів доз&
волить більш якісно проводити аудит розра&
хунків з підзвітними особами, скоротить час
перевірки та сприятиме своєчасному складан&
ню аудиторських висновків і звітів.
Для посилення контролю та аудиту пропо&
нуємо також запровадити в ПЗ "1С: Підприєм&
ство також Звіт "Контроль на прохідній. За&
лишки".

Таблиця 1. Робочий документ РДA13\4 — перевірка своєчасності повернення підзвітних сум
на підприємстві ТОВ "Ювелірна група України"
№

ПІБ
підзвітної
особи

Одержання під звіт
Дата

Сума

Звіт про використання коштів,
наданих на відрядження або Повернення в касу Затримка розрахунку
під звіт
Дата
Сума
Дата
Сума
Дата
Сума

Висновок
аудитора

Джерело: складено і запропоновано авторами на підставі внутрішніх інформаційних джерел ТОВ "Ювелірна група України".

Таблиця 2. Робочий документ РДA13\5 — перевірка оформлення наказів про відрядження на
підприємстві ТОВ "Ювелірна група України"
№

Дата

Керівника

Підпис
Підзвітної особи

ПІБ підзвітної
особи

Печатка

Висновок
аудитора

Джерело: складено і запропоновано авторами на підставі внутрішніх інформаційних джерел ТОВ "Ювелірна група України".
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У налаштуванні Звіту в "Відборі" передба&
чити можливість вибору підзвітної особи та
виду операції: винесення з поверненням, вине&
сення без повернення.
Запроваджений звіт полегшить аудит роз&
рахунків з підзвітними особами та дозволить
контролювати підзвітні кошти, витрачені для
закупівлі/винесення за межі підприємства
МТЦ.
Для посилення аудиту (контролю) розра&
хунків з підзвітними особами на ТОВ "Ювелір&
на група України" нами запропоновано впро&
вадити для використання на підприємстві "Звіт
за оплаченими і внесеними товарами (внесено,
не сплачено)" та "Звіт за оплаченими і внесени&
ми товарами (оплачено, не внесено).
Запровадження зазначених звітів дозволить
контролювати та полегшити аудит за витраче&
ними підзвітними коштам за сплаченими/не
сплаченими та внесеними/не внесеними на
підприємство товарами.
ВИСНОВКИ

Таким чином, можна впевнено сказати, що
для такої складної галузі, як ювелірне вироб&
ництво та торгівля ювелірними виробами про&
блема дієвого обліку і аудиту дуже актуальна.
Облік і аудит розрахунків з підзвітними особа&
ми повинен враховувати специфіку діяльності
та відслідковувати технологічні процеси госпо&
дарської діяльності підприємства.
Удосконалення існуючої автоматизованої
системи обліку і аудиту розрахунків з під&
звітними особами дозволить виявити типові
помилки при обліку таких розрахунків, засто&
сувати і оцінити способи уникнення помилок,
що допускаються при обліку розрахунків з
підзвітними особами. Розроблені окремі про&
позиції щодо удосконалення автоматизованої
системи обліку, управління і аудиту розра&
хунків з підзвітними особами, шляхом впровад&
ження удосконалених робочих документів та
автоматизованих звітів, повинні сприяти підви&
щенню якості і ефективності обліку і аудиту
розрахунків з підзвітними особами на ТОВ
"Ювелірна група України", своєчасно отриму&
вати актуальні звіти, а також скоротити час
перевірки і надання аудиторського висновку.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Статтю присвячено дослідженню теоретичних положень диверсифікації діяльності як процесу оновлення номенкP
латури, асортименту продукції, робіт та послуг, освоєння нових сегментів ринку, джерел і напрямів інвестування, удосP
коналення маркетингової діяльності як засобу зростання конкурентоспроможності підприємства. Розкрито поняття
диверсифікації діяльності як стратегії забезпечення конкурентоспроможного розвитку, яка передбачає впровадження
організаційноPекономічних і правових змін на сільськогосподарських підприємствах. За результатами дослідження
виявлено, що до причин диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства можна віднести: розвиток наP
уковоPтехнічного прогресу; зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках внаслідок заповнення ринків;
відсутність перспективи зростання прибутків в основній сфері діяльності, що пов'язано з із вимогами агротехнологій і
обмеженістю земельних ресурсів. Надзвичайно швидкі зміни ділового середовища українських сільськогосподарських
підприємств, пов'язані з розвитком конкуренції, нових інформаційних технологій, глобалізацією бізнесу та іншими
факторами, обумовили зростання важливості диверсифікації їх діяльності. В умовах жорсткої конкурентної боротьби
і посилення впливу змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі, організації мають концентрувати увагу не тільки
на внутрішньому стані справ, а й виявляти та враховувати у своїй діяльності можливі зміни оточення. При цьому основP
ною залишається проблема збалансування внутрішніх можливостей організації та змін у зовнішньому середовищі з
метою виживання у конкурентній боротьбі сьогодні й у перспективі. Визначено, що диверсифікація діяльності сільськоP
господарських підприємств полягає в підтримці і розвитку процесу виробництва, інтелектуального потенціалу співроP
бітників фірми, у підвищенні асортименту і якості товарів, що виробляються, в освоєнні нових ринків, збільшенні збуту
і, нарешті, в підвищенні ефективності діяльності.
,The article is devoted to the study of theoretical provisions of diversification as a process of updating the range, range
of products, works and services, development of new market segments, sources and areas of investment, improving marketing
activities as a means of increasing the competitiveness of the enterprise. The concept of diversification of activity as a
strategy to ensure competitive development, which involves the introduction of organizational, economic and legal changes
in agricultural enterprises. The results of the study revealed that the reasons for the diversification of the agricultural
enterprise include: the development of scientific and technological progress; increasing competition in domestic and foreign
markets due to the filling of markets; lack of prospects for revenue growth in the main field of activity, which is due to the
requirements of agricultural technology and limited land resources. Extremely rapid changes in the business environment
of Ukrainian agricultural enterprises, related to the development of competition, new information technologies, globalization
of business and other factors, have led to the growing importance of diversification of their activities. In conditions of
fierce competition and increasing the impact of changes that occur in the external environment, organizations must focus
not only on the internal state of affairs, but also to identify and take into account possible changes in the environment.
At the same time, the main problem remains balancing the internal capabilities of the organization and changes in the
external environment in order to survive in the competition today and in the future. It is determined that the diversification
of agricultural enterprises is to support and develop the production process, the intellectual potential of employees, to
improve the range and quality of goods produced, to develop new markets, increase sales and, finally, to increase efficiency.
It is determined that it is important when choosing areas of diversification of agricultural enterprises to take into account
the specific features of the agricultural sector of the economy, which in science include: 1) attachment of agricultural activities
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to the main means of land production, which is regarded as a spatial factor; 2) the intertwining of agricultural production
with natural processes beyond its control; 3) the dependence of agriculture on the use of biological factors, which determines
the continuity of the production process; 4) territorial dispersion of agriculture, implementation of agricultural production
on large areas; 5) lower level of economic efficiency of agricultural production in comparison with industry; 6) conservatism
and inelasticity of agriculture, untimely monitoring and response to changes in market conditions; 7) mismatch of prices
for agricultural products and prices for resources required for its production, the need for the formation of food stocks.

Ключові слова: диверсифікація, розвиток, номенклатура, асортимент, зміни, ефективність.
Key words: diversification, development, nomenclature, assortment, changes, efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З&поміж основних теоретичних і приклад&
них проблем забезпечення конкурентоспро&
можності сільськогосподарських підприємств
є розвиток диверсифікації їх діяльності. Ефек&
тивність роботи сільськогосподарських під&
приємств буде залежати від того, наскільки
правильно керівництво зможе спрогнозувати
розвиток підприємства в перспективі, оцінити
ринки збуту продукції своїх конкурентів, за&
безпечити конкурентоспроможність продукції,
врахувати негативні фактори, оцінити підприєм&
ницький ризик і передбачити шляхи ефективних
дій. Одним із найбільш ефективних інструментів
вирішення цього завдання доцільно вважати ди&
версифікацію. В Україні поглиблюється криза в
економіці, яка торкнулася і сільськогосподарсь&
ких підприємств. Майже всі галузі виробництва
не мають сприятливих передумов глибокої якіс&
ної перебудови. Значних якісних змін сільсько&
господарські підприємства мають можливість
зазнати завдяки впровадженню диверсифікації їх
діяльності. Узагальнення та розвиток теоретич&
них засад диверсифікації діяльності сільськогос&
подарських підприємств як важливий напрям за&
безпечення їх конкурентоспроможного розвит&
ку є вкрай важливою проблемою.

сільськогосподарських підприємствах, дослід&
жуються в роботах М. Багорка [3], Збарського
[7], С. Ілляшенко [12], Ф. Котлера [14], В.
Міщенка [15], О. Цогли [21] та інших.
Разом з тим, враховуючи вагомий внесок
провідних зарубіжних та вітчизняних науков&
ців у розв'язанні проблем диверсифікації діяль&
ності підприємств, залишаються ще досі нероз&
критими окремі питання. Зокрема, ринкові умо&
ви господарювання передбачають активне й
широке використання різноманітних форм і
методів впливу на всю низку процесів форму&
вання й забезпечення виробництва високоякі&
сної та конкурентоспроможної продукції.
Формами та методами економічного впливу на
ці процеси є передовсім запровадження дивер&
сифікації діяльності, визначення прийнятних
для виробників її видів, узагальнення теоретич&
них і практичних засад реалізації диверсифі&
кації в окремих сферах аграрного сектору еко&
номіки, дослідження потенційних переваг та
недоліків диверсифікації діяльності з огляду на
розв'язання соціально&економічних проблем
сільськогосподарських підприємств. Усе це зу&
мовило актуальність обраної теми досліджен&
ня, його мету і завдання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи диверсифікації діяль&
ності як процесу оновлення номенклатури,
асортименту продукції, робіт та послуг, освоє&
ння нових сегментів ринку, джерел і напрямів
інвестування, удосконалення маркетингової
діяльності як засобу зростання конкурентосп&
роможності підприємства, закладені в роботах
таких науковців: В. Андрійчук [1], І. Ансофф [2],
К. Бері [23], Д. Богатової [4], М. Горт [24],
А. Грабович [6], О. Згурська [7; 8], М. Ільчук [13],
М. Малік [16], М. Портер [25], В. Ткачук [20],
А. Томпсон, А. Стрикленд [21] та інших. Нау&
ково&теоретичні аспекти диверсифікації як
стратегії забезпечення конкурентоспроможно&
го розвитку, яка передбачає впровадження
організаційно&економічних і правових змін на
Передплатний індекс 21847

Враховуючи актуальність і потребу у по&
дальшому розвитку теоретичних і практичних
положень зазначеної проблематики, можна
сформулювати завдання дослідження, яке по&
лягає в узагальненні та удосконаленні теоре&
тичних засад диверсифікації діяльності сіль&
ськогосподарських підприємств як пріоритет&
ного напряму забезпечення їх конкурентосп&
роможного розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Американський економіст А. Чандлер є ав&
тором теорії розвитку диверсифікації діяльності
підприємств [26]. М. Портер та інші послідовни&
ки розвинули цю теорію та створили науково&
методичний базис для реалізації даної теорії у
практичну діяльність підприємств. У сучасній
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літературі диверсифікацію у вузькому розумінні
трактують як впровадження багатогалузевого
виробництва з широкою номенклатурою та
асортиментом продукції, робіт, послуг [23].
Під диверсифікацією розуміють процес
формування багатогалузевої виробничої діяль&
ності підприємств, що передбачає одночасне
функціонування невзаємопов'язаних між со&
бою видів виробництв, збільшення номенкла&
тури та асортименту продукції на одному
підприємстві. Це дає змогу перетворювати ви&
робничі підприємства на складні багатоцільові
комплекси, що виробляють різнорідну продук&
цію або надають послуги різного призначення
і характеру [1; 6]. Диверсифікація — це процес,
який забезпечує зростання техніко&техноло&
гічного рівня виробництва, впровадження су&
часних форм і методів організації виробницт&
ва та управління ним, удосконалення методів
технічного контролю, покращення якості про&
дукції, посилення мотивація праці, активізацію
людського фактору, створення конкурентосп&
роможної продукції [11, с. 18].
Стратегія диверсифікації означає, що під&
приємство розширює номенклатуру своєї про&
дукції і виступає з новими товарами на нових
ринках, освоює суміжні галузі виробництва.
Диверсифікація може мати різні форми. Ши&
роко застосовується така її форма, як освоєн&
ня нової продукції, яка за технологією вироб&
ництва, експлуатаційним призначенням чи об&
слуговуванням є дуже близькою до продукції,
що вже виготовляється. Іноді диверсифікація
набирає конгломеративної форми, коли осво&
юються нові вироби й галузі діяльності, які не
мають зв'язку з діючим виробництвом. Така
диверсифікація є організаційно складнішою.
Диверсифікація як стратегія виходу на ринок
потребує великих витрат і має бути ретельно
обгрунтованою. Вона під силу фінансове
міцним підприємствам і застосовується пере&
дусім тоді, коли діяльність у межах однієї га&
лузі виробництва починає обмежувати зрос&
тання обсягу продажу й розвиток підприєм&
ства. Диверсифікація є також засобом підви&
щення стійкості [15]. Диверсифікація як стра&
тегія переходу в інші сфери економічної діяль&
ності є нагально необхідною, якщо ринок збу&
ту підприємства суттєво скорочується [16].
Таким чином, більшість вчених вважають,
що диверсифікація є стратегією забезпечення
конкурентоспроможного розвитку підприєм&
ства (табл. 1).
Таким чином, на основі опрацювання літера&
турних джерел [1—27] можна зробити висновок,
що науковці розглядають поняття диверсифікації
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як: 1) стратегію конкурентоспроможного розвит&
ку, за якої підприємство встановлює нові ко&
мерційні види діяльності з абсолютно новими про&
дуктом та ринком збуту та розширює сфери діяль&
ності своєї організаційної системи, незважаючи на
те, до якого сектору економіки вона належить і
якому напряму віддає перевагу; 2) процес, який має
на меті будь&яке об'єднання суб'єктів господарю&
вання різних сфер економічної діяльності, об&
'єднання виробництв та створення багатоцільових
комплексів, що виробляють різнорідну продукцію
або надають послуги різного призначення і харак&
теру на інноваційних засадах.
Узагальнюючи різні підходи, вважаємо, що
термін "диверсифікація діяльності сільськогос&
подарського підприємства" доцільно визнача&
ти як процес, що охоплює стратегію забезпе&
чення конкурентоспроможного розвитку, яка
передбачає впровадження організаційно&еко&
номічних і правових змін на сільськогоспо&
дарських підприємствах.
Дослідження показали, що до причин ди&
версифікації діяльності сільськогосподарсько&
го підприємства можна віднести такі: глобалі&
зація ринку; поширення інформаційних техно&
логій та комп'ютерної мережі; нові якості ро&
бочої сили, зайнятої в організаціях; укрупнен&
ня підприємств завдяки багатопрофільному
характеру діяльності; розвиток науково&техн&
ічного прогресу; комунікації з іншими органі&
заціями; загострення конкуренції на ринках
внаслідок насичення ринків товарами; ринкові
переваги підприємств, які оновлюють структу&
ру виробництва [20, с. 14].
Диверсифікація діяльності сільськогоспо&
дарського підприємства охоплює насамперед
процеси, які передбачають зростання актив&
ності сільськогосподарських підприємств на
диференційно географічному підгрунті світо&
вого ринку. Диверсифікація діяльності сіль&
ськогосподарських підприємств відрізняється
цілою низкою особливостей, зумовлених спе&
цифікою аграрного виробництва, і передбачає
об'єднання основного виробництва сільсько&
господарської продукції з переробкою, тор&
гівлею, обслуговуванням, впровадженням то&
варів&новинок, товарів&замінників, а також ос&
воєння нових сегментів ринку [6].
Розвиток диверсифікації діяльності сіль&
ськогосподарських підприємств також обумов&
лений такими причинами: необхідність вижи&
вання в умовах нестабільної ринкової економ&
іки та кризових умовах, за рахунок збільшен&
ня видів підприємницької діяльності, які здатні
утворити синергічний ефект, що дозволить за&
безпечити економічну стійкість підприємства;
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Таблиця 1. Трактування поняття "диверсифікація"
№
з/п

Автор

Трактування

1

Процес формування багатогалузевого виробництва з широкою номенклатурою та асортиментом
А. Чандлер [26]
продукції, робіт, послуг
1
В. Андрійчук,
Одна із суспільних форм організації виробництва, що передбачає проникнення фірм у нові для них сфери
Т. Грабович [1; 6] діяльності, завдяки чому вони перетворюються на багатогалузеві комплекси. Акцент при цьому робиться
на створенні таких видів діяльності, які не пов’язані з основним виробництвом
2
І. Ансофф [2]
Термін, що застосовується до процесу перерозподілу ресурсів, які існують на цьому підприємстві, в інші
сфери діяльності, що істотно відрізняються від попередніх»
3
М. Багорка,
Форма реалізації стратегії підприємства, яка передбачає його вихід на нові для підприємства сфери
І. Білоткач [3]
бізнесу
4
Д. Богатова [4]
Диверсифікація діяльності є основою стратегічного розвиту агропромислового комплексу в цілому, що
дозволяє найбільш повно і раціонально використовувати свої ресурси та виробничий потенціал,
розширити асортимент та збільшити обсяги виробництва продукції
4
Великий
1. Розширення асортименту, зміна виду продукції, що виготовляється підприємством, фірмою, освоєння
економічний
нових видів виробництв з метою підвищення ефективності виробництва, отримання економічного зиску,
словник [5]
попередження банкрутства.
2. Розподіл грошових капіталів, що вкладаються в економіку або використовуються в якості кредитів
поміж різними об’єктами з метою зниження ризику втрат та в надії отримати більший дохід»
5
В. Збарський [7]
Один із видів стратегії розвитку підприємництва, що передбачає певну поведінку на ринку, пов’язану з
експансією в нові географічні або галузеві сектори, обрання інших або додаткових видів діяльності з
метою оптимізації використання ресурсного потенціалу та мінімізації ризиків
6
О. Згурська [8]
Процес розширення підприємницької діяльності підприємств та одночасний розвиток різних,
невзаємопов'язаних видів виробництв, розширення номенклатури та асортименту вироблюваної
продукції в межах одного підприємства, в результаті чого виробництва перетворюються на складні
багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або надають послуги різного призначення і
характеру. За своєю суттю диверсифікація передбачає використання методу покращення діяльності
підприємства за новими напрямками з метою підвищення прибутку та використання своїх наявних
ресурсів з максимальною ефективністю
7
О. Згурська [9]
Процес оновлення (диференціація) товару і ринку одночасно, вихід за межі основного господарювання,
проникнення в нові галузі та сфери економіки
8
С. Ілляшенко,
Процес входження (проникнення) в нові галузі діяльності, в яких суб’єкт господарювання ще не
Г. Пересадько [12] господарював та які покликані змінити (замінити) або доповнити (розширити) асортимент продукції, що
вже випускається
9
М. Ільчук,
Об’єктивно необхідний процес розширення асортименту товарів та послуг, нових напрямів інвестування,
С. Нікітченко,
маркетингової діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, ефективності
С. Перегуда [13]
діяльності, більш повного використання фінансових можливостей та ресурсів, зростання додаткової
вартості.
Зниження економічних ризиків та зростання доходів населення
10
Ф. Котлер [14]
Форма ефективного застосування накопиченого досвіду, а також засіб усунення недоліків
конкурентоспроможного функціонування
11
А. Міщенко [15]
Вид стратегії маркетингу, спрямованої на розширення сфер діяльності фірми на ринках нових продуктів,
виробництво яких не пов’язане із основним виробництвом компанії
12
М. Малік [16]
Розширення номенклатури та асортименту, зміна виду продукції, що виробляється підприємством,
освоєння нових видів виробництв для підвищення ефективності виробництва, отримання економічної
вигоди, запобігання банкрутства з урахуванням екологічних та соціальних потреб населення
13
О. Румянцева [19] Володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, з кожним з яких пов’язані різні ризики, аби
знизити ступінь ризику портфеля в цілому; або загальна ділова практика, що спрямована на розширення
номенклатури товарів та послуг та (або) географічної території, аби розпилити ризик та знизити
залежність від циклічності бізнесу»
14
В. Ткачук [20]
Розвиток декількох невзаємопов’язаних або обслуговуючих виробництв, розробка нових видів товарів,
робіт, послуг на основі перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане підприємство в інші сфери, які
суттєво відрізняються від попередніх задля досягнення певної стратегічної мети
15
А. Томпсон,
Розширення номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок споріднених чи нових, які можуть
А. Стрикленд [21] виготовлятися і збуватися з використанням існуючого потенціалу, а також розвиток діяльності фірми в
абсолютно нових для неї галузях
16
О. Цогла [22]
Процес, що охоплює організаційні, економічні, правові зміни на підприємствах та направлений на
підвищення ефективності виробництва, зниження кількості банкрутств, своєчасне реагування на зміни
економічної кон’юнктури ринку для забезпечення прибутковості на основі використання ринкових
шансів і встановлення конкурентних переваг, зміцнення положення підприємства в ринковому сегменті
17
К. Бері [23]
Збільшення кількості галузей, в яких функціонує компанія
18
М. Горт [24]
Одночасне обслуговування компанією декількох ринків
19
М. Портер [25]
Одночасний розвиток багатьох не пов'язаних один з одним виробництв та розширенні товарного
асортименту
Джерело: систематизовано автором на основі [1—27].

можливість підвищення зайнятості населення
та збільшення робочих місць у сільськогоспо&
дарській сфері, що дасть можливість отриман&
ня стабільних сімейних доходів в умовах сезон&
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ності та традиційних сільськогосподарських
робіт; повне використання ресурсів (як земель&
них, так і мобільних та стаціонарних електро&
машин) [4].

83

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
Під час дослідження диверсифікації діяль&
ності сільськогосподарських підприємств в
економічній науці є різні підходи та критерії
класифікації її видів. Так, за першим виокрем&
люються такі види диверсифікації діяльності
сільськогосподарського підприємства:
1) залежно від зв'язаності із сільськогоспо&
дарською діяльністю — зв'язана та незв'язана;
2) за стійкістю на агропродовольчому ринку —
економічна та соціально&орієнтована; 3) залеж&
но від ризиковості — помірна, значна, інтенсив&
на; 4) за фінансовими можливостями — гори&
зонтальна, вертикальна; 5) за державним регу&
люванням — програмна, цільова; 6) за геогра&
фічно&територіальною належністю — міжна&
родна, регіональна, обласна, районна; 7) за
структуризованістю — конгломератна, концен&
трична; 8) за рівнем невизначеності — випад&
кова, супутня [19].
За другим підходом науковці поділяють ди&
версифікацію діяльності сільськогосподарсь&
ких підприємств на: 1) концентричну — утво&
рення нової продукції зі своїх матеріалів;
2) вертикальну — випуск продукції, яку рані&
ше одержували від постачальників; 3) горизон&
тальну — випуск продукції, що потребує ново&
введень і змін існуючих технологій; 4) корпо&
ративну — утворення принципово нової про&
дукції" [20].
Третій підхід, на нашу думку, є найбільш
вдалим та передбачає поділ диверсифікації
діяльності сільськогосподарського підприєм&
ства на галузеву і продуктово&асортиментну.
При цьому галузева диверсифікація пов'язана
із збільшенням сукупності функціонуючих на
підприємстві галузей, які на стадії виробницт&
ва всіх видів сільськогосподарської продукції
(для кінцевого споживання, проміжної (на&
сіння, корми) і сировини для промислової пе&
реробки) технологічно не пов'язані між собою.
Застосування такого виду диверсифікації до&
цільно тоді, коли підприємство починає розви&
вати нові для себе виробництва, що відрізня&
ються від виробництв інших галузей кінцевим
продуктом, застосовуваними засобами вироб&
ництва, його технологією та організацією [21].
Важливо при виборі напрямів диверсифі&
кації діяльності сільськогосподарських під&
приємств враховувати специфічні особливості
аграрного сектору економіки, до яких у науці
відносяться: 1) прив'язаність сільськогоспо&
дарської діяльності до головного засобу вироб&
ництва землі, яка розцінюється як просторовий
фактор та одночасно предмет і засіб праці;
2) переплетення виробництва сільськогоспо&
дарської продукції з непідвладними йому при&
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родними процесами; 3) залежність сільського
господарства від використання біологічних
факторів, що зумовлює безперервність проце&
су виробництва продукції; 4) територіальна
розосередженість сільського господарства,
здійснення аграрного виробництва на великих
площах; 5) більш низький рівень економічної
ефективності агровиробництва у порівнянні з
промисловістю; 6) консервативність та неелас&
тичність сільського господарства, несвоєчасне
відслідковування і реагування на зміни кон'юн&
ктури ринку; 7) невідповідність цін на сільсько&
господарську продукції та цін на ресурси, не&
обхідних для її виробництва, потреба у форму&
ванні продовольчих запасів [22].
Диверсифікація як організаційна форма
виробництва має ряд переваг для підприємства,
але вона має й певні недоліки.
До переваг диверсифікації діяльності сіль&
ськогосподарського підприємства слід віднести:
1) ресурсні конкурентні переваги, ефектив&
не залучення та використання власних ресурсів;
2) технологічні конкурентні переваги, вико&
ристання технологій масового виробництва;
3) можливість отримання синергічного
ефекту та збільшити ефективність;
4) збільшити збут продукції, шляхом залу&
чення нових споживачів;
5) оновлення номенклатури і асортименту;
6) забезпечення економічної та продоволь&
чої безпеки держави;
7) партнерські конкурентні переваги, фор&
мування соціальних, економічних стандартів
господарської діяльності та їх реалізацією);
8) зменшення ризикованості діяльності.
До проблемних питань впровадження стра&
тегії диверсифікації можна віднести:
1) недосконале вивчення особливостей но&
вого ринку, можливі проблеми із пошуком та
залучення джерел фінансування,
2) невизначеність часу впровадження;
3) не завжди дає змогу використати перева&
ги спеціалізованого виробництва;
4) збільшення ризиків у випадку невдалого
вибору стратегії диверсифікації та підтримки
неперспективного виробництва;
5) диверсифікацію недоцільно застосувати
на підприємствах з низьким рівнем концепції
виробництва; можливе ускладнення управлін&
ням підрозділами на великих агропідприєм&
ствах [4; 8; 9; 25].
Отже, перевагами диверсифікації діяль&
ності сільськогосподарських підприємств є:
гнучкість, адаптованість до кон'юнктурних ко&
ливань, розширення асортименту продукції,
зростання прибутку, зниження витрат на збут,
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економія від масштабу, розподіл фінансових
ризиків за різними напрямами, полегшення ви&
ходу на світовий ринок, оптимізація структу&
ри і розмірів виробництва. Недоліками дивер&
сифікації діяльності сільськогосподарських
підприємства є: великі витрати на вхід у галузь
та вихід із галузі у разі невдачі, для отримання
прибутків потрібний час, брак знань і навичок
управлінського персоналу, високий рівень ри&
зику, неможливість точної оцінки перспекти&
ви диверсифікації, монополізація економіки.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі проведеного дослідження ми мо&
жемо зробити висновок, що поняття диверсифі&
кації надзвичайно багатогранне та ще не отри&
мало єдиного визначення. Вчені розглядають
його з різних сторін, адже не можна не зважати
на постійний розвиток суспільства та підприєм&
ництва. Підсумовуючи усі проаналізовані визна&
чення, сформулюємо власне визначення: дивер&
сифікація — це не лише зміна асортименту про&
дукції, що випускається, але й повна переорієн&
тація ринків збуту, розподілення ризиків та зни&
ження залежності від циклічності бізнесу й впли&
ву факторів бізнес&середовища. Саме тому досл&
ідження цього напряму все ще є актуальним та
перспективним. До напрямів подальшого дослі&
дження диверсифікації можна віднести розроб&
ку практичних рекомендацій щодо розвитку ди&
версифікації виробничої діяльності сільськогос&
подарських підприємств у невиробничу сферу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
The article proves that payroll accounting is the most timePconsuming and complex in the accounting system of the
enterprise, which is why a reasonable and wellPstructured organization of payroll accounting is important to ensure the
accuracy of the data of the object of accounting.
It is determined that the salary is a remuneration, calculated, as a rule, in monetary terms, which under the employment
contract the employer pays to the employee for the work performed by him.
It is established that current payments to the employee — payments to the employee which are subject to payment in
full during twelve months after the end of the month in which the employee performed the relevant work. It is determined
that the payment of wages is one of the key operations in the relationship between employees and the employer.
It is said that the main factor influencing the efficient operation of enterprises is labor costs. Like any other
classification, the overall goal of cost classification is to create an orderly organizational cost structure. Without such a
structure, it is impossible to effectively keep records and link costs to facilities. Although the classification of costs is
done through financial accounting, it does not always meet the information needs of management.
The rules of its payment are simple, but there are many questions about the timing, frequency and other nuances of
payment of wages. Analytical accounts for account 66 "Calculations of employee benefits" are proposed, which can be
used to make more accurate and efficient salary calculations for a large number of employees.
It is stated that the proposed proposals and measures for improvement to overcome the shortcomings of wage
accounting and ensure the convenience of enterprises.
It is established that one of the important areas that have been identified to improve corporate accounting for a
more accurate calculation of wages is the introduction of additional subPaccounts in existing analytical accounts and the
provision of additional payments to employees.
It is proved that the implementation of the established directions of improvement of calculation of payments to
employees will allow to eliminate legislative differences, to increase efficiency of the account, to reduce expenses of time
for the account of payments to employees.
У статті доведено, що облік заробітної плати є найбільш трудомістким і складним у системі обліку підприємства,
саме тому для забезпечення точності даних об'єкта обліку важлива розумна і добре структурована організація обP
ліку заробітної плати.
Визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Встановлено, що поточні виплати працівнику — виплати працівнику, які підлягають сплаті в повному обсязі проP
тягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.
Визначено, що виплата зарплати — це одна з ключових операцій у відносинах між працівниками та роботодавP
цем. Правила її виплати нескладні, але виникає безліч запитань щодо строків, періодичності та інших нюансів виплаP
ти заробітної плати.
Констатовано, що основним фактором, що впливає на ефективну роботу підприємств, є витрати на оплату праці.
Як і будьPяка інша класифікація, загальна мета класифікації витрат полягає у створенні впорядкованої структури
організаційних витрат. Без такої структури неможливо ефективно вести облік і прив'язувати витрати до об'єктів.
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Хоча класифікація витрат здійснюється за допомогою фінансового обліку, вона не завжди відповідає інформаційP
ним потребам керівництва.
Запропоновано аналітичні рахунки до рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", за допомогою яких
можна зробити більш точні та ефективні розрахунки заробітної плати для великої кількості працівників підприємства.
Констатовано, що запропоновані пропозиції та заходи щодо вдосконалення для подолання недоліків обліку заP
робітної плати та забезпечення зручності діяльності підприємств.
Встановлено, що одним із важливих напрямів, які були визначені для покращення корпоративного обліку для
більш точного розрахунку заробітної плати, є введення додаткових субрахунків в існуючі аналітичні рахунки та наP
дання додаткових виплат працівникам.
Доведено, що реалізація встановлених напрямів удосконалення розрахунку виплат працівникам дозволить усуP
нути законодавчі відмінності, підвищити ефективність обліку, зменшити витрати часу на облік виплат працівникам.

Key words: wages, current payments, payments for employees, payroll.
Ключові слова: заробітна плата, поточні виплати, розрахунки за виплатами працівникам,
фонд оплати праці.
FORMULATION OF THE QUESTION

Private enterprise wage policy is an integral part of
enterprise management, and it greatly affects the
efficiency of its work, because wages are one of the most
important incentives for the rational use of labor, on
the one hand, and one of the main components of the
enterprise. At any enterprise this section of the account
is conducted as a rule, it is difficult and labor&consuming.
That is why the problematic issues of payroll accounting
require in&depth research, as their solution, in turn, will
positively affect the formation of reliable information
on the calculation of wages of employees, both tax and
statistical accounting in general.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Many publications have been written on the topic
of accounting for payments to employees, and many
authors and scholars have repeatedly returned to this
issue, reviewing and researching it. The methodology
of accounting for payments to employees is part of
the scientific interests of many domestic and foreign
researchers. The issue of accounting and taxation of
payments to employees has interested scientists of
all times, a special theoretical and methodological
contribution made by the following scientists:
F.F. Butynets, V.M. Gayets, S.F. Golova, G.I. Dakhno,
L.O. Kadurina, I.M. Pavlyuk, H. Anderson, G. Ale&
xander, S. Barnes, J. Bailey, R.G. Eccles, B. Needles,
and others.
Purpose of article is the substantiation and
disclosure of problems of accounting for payments
to employees, in order to find ways to solve them.
PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL

As is known, payroll accounting is the most
time consuming and complex in the enterprise
accounting system, and that is why a reasonable
and well&structured organization of payroll
accounting is important to ensure the accuracy of
the data of the object of accounting.
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Wages are remuneration, calculated, as a rule,
in monetary terms, which under the employment
contract the employer pays to the employee for
the work performed by them.
The totality of all labor costs forms the wage
fund. It consists of:
— basic salary fund;
— additional salary fund;
— other incentive and compensation payments.
Along with the payments included in the payroll,
there are other payments that do not belong to the
payroll. Of these, the most common are:
— sick leaves;
— maternity benefits;
— severance pay;
— one&time financial assistance.
According to PSOA 26 current payments to
the employee are payments to the employee,
which are subject to payment in full within twelve
months after the end of the month in which the
employee performed the relevant work.
Payroll is one of the key transactions in the
relationship between employees and the employer.
The rules of its payment are simple, but there are
many questions about the timing, frequency and
other nuances of payment of wages.
In the system of analytical accounting the crucial
role is played by the collection of information about
the worked and unworked time, the fulfillment of the
norm by the employee, the composition of
employees, the structure of the payroll. Information
on labor costs has a significant impact on the
formation of the actual cost of production.
In the analysis of the accounting system the
most important role is played by information
about working and non&working hours, com&
pliance with the rules, the composition of em&
ployees, the structure of the payroll.
Estimated information with the company's staff
on wages (all types of wages, bonuses, benefits, etc.)
and the amount of wages paid by employees, which
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
Current payments to employees

salaries by tariffs
other payroll charges
payments for overtime
bonuses and other incentive payments, that payable within twelve months of
completion the period, in which employees perform the relevant work

Fig. 1. Current payments to employees according to PSOA 26
Terms of salary payment for the first and second half of the month
Employers are required to pay employees at least twice a month. When determining
the terms of payment of wages, it is necessary to simultaneously fulfill
2 requirements. Therefore, salary for the first half of the month (or as it is called –
advance payment) and for the second half of the month are paid:
1) after a period of time not exceeding 16 calendar days;
2) no later than 7 days after the end of the period for which the salary is paid

The first half of the month is considered to be 15 calendar days from the 1st to the
15th. Accordingly, the second half of the month - the next calendar days of the month,
starting from the 16th and until the last calendar day of the month

Fig. 2. Terms of salary payment for the first and second
half of the month

was not received on time (settlements with depo&
sitors), are summarized in account 66 "Payments
to employees".
Account 66 "Payments to employees" is desig&
ned to summarize information on payments to

employees, which belong to both
the accounting and non&accoun&
ting composition of the enterpri&
se — for wages (for all types of
wages, bonuses, benefits, etc.), for
amounts not received in due time
from the company's cash register
on payments to employees, on
other current payments.
The credit of this account re&
flects the accrual of the em&
ployees due to them, and the de&
bit — repayment of the em&
ployer's arrears on such pay&
ments, withholding of personal
income tax and military duty,
payments on executive docu&
ments, as well as other deduc&
tions.
Given the above, we consider
it appropriate to expand the
analytical accounts to account 66
"Calculations for employee
benefits" (table 1).
Suggestions for improving
analytical accounts can make
more accurate and efficient
payroll calculations for a large
number of employees.
CONCLUSION

The basis of effective activity of business
entities is a reliable accounting system. The main
factor influencing the efficient operation of
enterprises is the cost of labor. Like any other

Account 66 “Payments to employees”
according to debit
payment of wages, bonuses and other
payments included in the wage fund

according to credit
basic salary
additional salary

value of materials, products and goods
received by employees at the expense of
wages
deposited amounts of wages

bonuses
other payments included in the
wage fund

the amount of withheld income tax and ВЗ
the amount of withheld payments under
executive documents
other deductions from employee benefits

Fig. 3. Display of data on account 66 "Payments to employees"
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classification, the overall purpose of the Table 1. Offered analytical accounts to the account
66 "Payments to employees"
classification of costs is to create an orderly
structure of organizational costs. Without such
Sub-account
Account
and analytical
Name of the analytical account
a structure, it is impossible to effectively keep
account code
records and link costs to facilities. Although the 66 “Payments to 661.1
Calculations for salaries and tariffs
classification of costs is done through financial employees”
661.2
Bonuses
661.3
Surcharges and allowances
accounting, it does not always meet the
661.4
Other incentive payments to employees
information needs of management.
661.5
Payments for overtime
According to the results of the study, it is
661.6
Payment for vacations
determined that payroll accounting should be a
661.7
Temporary disability benefits
661.8
Payment upon dismissal
reliable source of quality information for
661.9
Social payments
analysis, control and management of labor costs.
661.10
Payments related to downtime
Therefore, this article offers suggestions and
661.11
Other charges
measures for improvement to overcome the
shortcomings of payroll accounting and ensure ny.in.ua/files/journal/2018/10/83.pdf (дата звер&
the convenience of enterprises. One of the нення: 12.11.2021).
6. Максименко І.Я. Особливості організації
important areas that have been identified to
improve corporate accounting for a more обліку розрахунків за заробітною платою в
accurate calculation of wages is the introduction процесі управління підприємcтвом. Ефективна
of additional sub&accounts in existing analytical економіка. 2017. № 10. URL: http://www.eco&
accounts and the provision of additional pay& nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=5806 (дата звер&
нення: 12.11.2021).
ments to employees.
Implementation of the established directions
References:
of improvement of calculation of payments to
1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
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FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN AGRICULTURE MARKETS
AS A CHALLENGE FOR UKRAINE
Регулювання ринку продовольства — однин з ключових напрямів соціальноPекономічного розвитку країни. ПеретвоP
рення у внутрішній економіці, а також зміни глобального характеру сприяють посиленню уваги до проблем управління
ринками продовольства окремих територій і країн. Зважаючи на це, цікавим видається дослідження особливостей практики
регулювання розглянутих ринків деякими країнами ЄС, які мають спільні вихідні риси господарювання і добилися видимих
результатів у вирішенні питань підвищення ефективності функціонування сільського господарства і ринку продовольства.
Найважливішу роль у системі державного регулювання ринку продовольства відіграє регулювання цін і підтримання
цінової рівноваги в сільському господарстві і суміжних галузях. Головними цілями такого регулювання є: стабілізація цін на
продукцію сільського господарства; підтримка фермерських цін, що забезпечує розширене відтворення; регулювання обP
сягів і структури виробництва. В основі регулювання цін практично у всіх країнах з ринковою економікою лежить встановP
лення верхніх і нижніх меж коливання цін, а також так званої індикативної ціни, яку прагне підтримувати держава. У країP
нах Євросоюзу регулювання цін на сільськогосподарську продукцію здійснюється наднаціональним органом — Комісією
ЄС спільно з Радою міністрів ЄС. Кожній країні Євросоюзу встановлюються квоти на виробництво основних сільськогоспоP
дарських продуктів, які розподіляються по товаровиробникам. Квоти на виробництво зерна, цукру, м'яса, молока перевиP
щують власні потреби країн, проте уряду закуповують у своїх виробників продукцію за цінами, що значно перевищують
світові, водночас вони серйозно захищають свого виробника, підвищуючи компенсаційні мита, що визначаються як різниця
між порогової і мінімальною ціною.
У країнах з ринковою економікою регулювання цін здійснюється через інтервенційні закупівлі (наприклад, зерна), що
здійснюються державою в разі зниження ціни нижче "порогового" значення, і навпаки, держава викидає потрібну кількість
зерна на ринок, якщо ціна перевищує верхню кордон встановленого "коридору".
Іншою формою регулювання цін на зерно є заставні позики, які можуть отримати фермери в період збирання врожаю
(при низьких цінах). Вони зберігають зерно, чекаючи більш високого рівня цін і в кінці терміну (зазвичай через дев'ять місяців)
або можуть передати його уряду в рахунок повної сплати позики, або виплатити державі позику з відсотками і взяти собі
зерно, яке зберігалося в якості застави. У разі, якщо держава вирішить фермеру перевести зерно в фермерський резервний
фонд (при цьому фермер зобов'язується зберігати зерно не менше трьох років), воно оплачує витрати по зберіганню.
Загалом регулювання ринку продовольства в зарубіжних країнах здійснюється за допомогою реалізації програм дерP
жавного регулювання, які можна згрупувати за наступними напрямками:
програми міжнародної торгівлі — регулювання експортноPімпортних поставок; захист вітчизняних виробників (квоти,
мита, ембарго); угоди по окремих видах продовольства; бартерна торгівля;
кредитні програми — вдосконалення кредитних угод; зниження позичкового відсотка фермерам; державні позики через
кредитні організації;
програми обмеження виробництва сільськогосподарської продукції — виведення земель з обороту; скорочення посівних
площ деяких культур (з метою регулювання попиту і пропозиції);
програми маркетингу — збільшення попиту на певні продукти; інформаційне забезпечення ринку продовольства; розP
виток збутових кооперативів.
One of the main goals of economic and social development of a country is governmental agriculture goods and food market
regulation. Rapid changes in global and domestic economies contribute to increased attention regarding governmental regulation
of agriculture food and goods market. Emphasizing this statement an importance of analysis covering practices and methods that
various EU countries used to regulate their agriculture markets becomes obvious. Common features and different visible results
in addressing issues of improving the efficiency of agriculture and the food market.
The most important regulatory goal set by government is facilitation of achieving equilibrium price and stimulating or
restrictive price regulation in certain sectors of agriculture food and goods market. The main objectives of this regulation are:
stabilization of prices for agricultural products; support for farm prices, which provides expanded resumption; regulation of
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volumes and structure of production. The basis of price regulation in almost all countries with market economies is the fixation of
upper and lower limits of price fluctuations, so called price floors and caps, as well as the indicative price of goods, which the state
seeks to maintain. In EU countries, the price regulation for agricultural products is carried out by a supranational body — the EU
Commission together with the EU Council of Ministers. Each EU country is set quotas for the production of basic agricultural
products, which are distributed among domestic producers. Quotas for the production of grain, sugar, meat, milk exceed the
consumption of countries. To protect own producer Governments deal with domestic counterparties at higher than international
prices, at the same time rising raising countervailing duties, which are defined as the difference between the threshold and the
minimum price.
In market economies, price regulation is carried out through government intervention purchases (e.g grain) if the price falls
below the "threshold" value, and vice versa, the state sells the required amount of grain from stashed stock on the market if the
price exceeds the upper limit of the established "corridor".
Another form of price regulation for example on grains market are commercial loans backed by raw materials with lower
interest rate to support farmers during harvest period (low prices for grain). These loans could provide liquidity to producers for
undisturbed harvest period after which farmer could ether sell grains after some time at a higher price and pay back loan with
incurred interest or provide the government with collateral of loan.
In general, the regulation of the food market in foreign countries is carried out through the implementation of government
regulation programs, which can be grouped by the following categories:
— international trade programs — regulation of exportPimport deliveries; protection of domestic producers (quotas, duties,
embargoes); agreements on certain types of food; barter trade;
— credit programs — improvement of credit agreements; reduction of loan interest to farmers; government loans through
credit institutions;
— programs to limit the production of agricultural products — withdrawal of land from circulation; reduction of sown areas
of some crops (in order to regulate supply and demand);
— marketing programs — increasing demand for certain products; informational support of the food market; development
of sales cooperatives.

Ключові слова: ринок продовольства, регулювання ринку продовольства, зарубіжний досвід,
державне регулювання ринку продовольства.
Key words: food market, food market regulation, foreign experience, state regulation of food market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Світовий досвід переконливо доводить не&
обхідність регулювання ринку державою. При
цьому в багатьох країнах досить успішно ве&
деться пошук оптимального варіанта взаємодії
між механізмами державного та ринкового ре&
гулювання економіки. Аналізуючи досвід зару&
біжних країн у галузі регулювання ринку про&
довольства, на наш погляд, необхідно зверну&
ти увагу на досвід колишніх соціалістичних
країн, які мають з Україною низку спільних
проблем, зумовлених особливостями пере&
хідного періоду та труднощами зростання еко&
номіки. У країнах соціалістичного табору по&
стала проблема падіння доходів населення, що
зумовила зменшення споживання продоволь&
ства за багатьма основним групам товарів. Зни&
ження платоспроможного попиту загострило
проблему збуту сільськогосподарської про&
дукції, призвело до зниження закупівельних
цін та доходів виробників.
Кожній країні притаманні свої особливості
організації ведення сільського господарства.
У деяких країнах переважають великі агро&
промислові виробництва, в інших більшість
продукції виробляється у малих формах гос&
подарювання. Така відмінність значною мірою
впливає на ступінь державного регулювання
галузі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато відомих іноземних та вітчизняних
науковців присвячують власні праці досліджен&
ню питання державної підтримки аграрного
сектору та його покращанню, зокрема: В.Я. Ам&
бросов, Л.І. Михайлова, О.В. Ульянченко,
А.М. Стельмащук, П.Т. Саблук, В.М. Трегоб&
чук, П.І. Гайдуцький, Б.Й. Пасхавер та інші на&
уковці. Проте глобалізаційні процеси вимага&
ють при розробці ефективних методів держав&
ного регулювання враховувати здобутки в цій
сфері країн ЄС.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

На основі узагальнення досвіду провідних
країн світу запропонувати ефективні заходи
державного регулювання ринку продоволь&
ства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільське господарство Німеччини представ&
лено переважно дрібним сімейним фермер&
ством, де не потрібно використання великих ви&
робничих потужностей. Найбільші господар&
ства знаходяться в районі Шлезінг&Гольштей&
на та на сході Нижньої Саксонії. Загалом у
Німеччині налічується близько 285 агрохол&
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дингів та 18000 органічних ферм. У Франції, як
і у Німеччині, найбільш поширені невеликі фер&
ми. Більше 52% сільськогосподарських угідь
посідає господарства розміром близько 50 га.
Усього їх налічується близько 515 тис. госпо&
дарств.
Державне регулювання сільського госпо&
дарства країн ЄС здійснюється у рамках Єдиної
сільськогосподарської політики (ЕСГП). ЕСГП
є системою сільськогосподарського субсиду&
вання та сільгосппрограм. Ця система регулює
політику у двох напрямах:
1. Політика підтримки ринку та доходів.
Цей напрямок регулює виплату субсидій та ви&
дачу пільгових кредитів.
2. Розвиток села. Тут регулювання ведеть&
ся в рамках підвищення конкурентоспромож&
ності сільськогосподарської та лісової галузей,
покращення стану навколишнього середовища
та сільської місцевості, підвищення якості жит&
тя на селі та диверсифікації сільської економі&
ки, підтримки місцевого розвитку за методи&
кою програми ЄС Leader [1].
Головні напрями державної підтримки в
країнах ЄС пов'язані передусім з підвищенням
продуктивності праці в сільськогосподарських
організаціях, підвищенням конкурентоспро&
можності виробленої продукції та вдоскона&
ленням самого механізму субсидування.
Основним документом, що регулює держав&
ну підтримку сільського господарства Німеч&
чини та Франції, є Постанова Євросоюзу
№1698/2005, і лише потім набирають чинності
закони, програми та інші нормативно&правові
документи.
Для підтримки купівельної спроможності
населення та регулювання попиту та пропо&
зиції на ринку передусім були використані такі
заходи, як регулювання оплати праці, адресна
підтримка певних категорій населення та дер&
жавні дотації виробникам сільськогосподарсь&
кої продукції. Водночас для захисту внутріш&
нього ринку від зовнішньої експансії та забез&
печення продовольчої безпеки країнами
Східної Європи були введені обмежувальні за&
ходи, такі як підвищення імпортних мит (на
окремі види продовольства, що досягають
100%), тарифів, квотування та ліцензування
експортно&імпортних операцій. Для регулю&
вання попиту та пропозиції, а також рівня за&
купівельних цін на ринку продовольства краї&
нами Східної Європи було створено спеціальні
органи, які здійснюють інтервенційні закупівлі
продовольства відповідно до зміни ринкової
кон'юнктури: в Угорщині — Координаційний
комітет з регулювання аграрного ринку; у
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Польщі — Агентство сільськогосподарського
ринку (Аграрне ринкове агентство — АРА); у
Чехії та Словаччині — Фонди ринкового регу&
лювання. Зокрема, в Угорщині, відповідно до
закону про регулювання аграрного ринку, що
визначає нормативну базу, інструменти та ме&
ханізм взаємодії державних та ринкових струк&
тур, використовуються методи прямого та не&
прямого регулювання ринку продовольства, що
забезпечують захист внутрішнього ринку від
імпортних інтервенцій продовольства [2].
Пряме ринкове регулювання здійснюється
шляхом встановлення гарантованих цін у рам&
ках максимального обсягу виробництва, що
виплачуються виробникам (насамперед це сто&
сується виробників таких продуктів як пшени&
ця, свинина, яловичина, молоко) [3]. Метою
непрямого ринкового регулювання є встанов&
лення субвенцій на експортну продукцію з ме&
тою стабілізації ринку (м'яса птиці та продуктів
птахівництва, цукру, насіння соняшника).
На наш погляд, у сфері застосування за&
ходів стабілізаційного характеру цікавий
досвід Польщі. Зокрема, припинення субсиду&
вання імпорту призвело до різкого зростання
цін на продовольство та посилення інфляції, що
змусило уряд запровадити гарантовані ціни на
основні продукти: зерно, молоко, яловичину,
свинину. Аграрне ринкове агентство (АРА),
здійснюючи інтервенційні закупівлі та продаж
сільськогосподарської продукції, та поповню&
ючи державні резерви, застосовує і такий
інструмент, як закупівельні ціни, що залежать
від ринкової кон'юнктури: якщо ринкові ціни
знижуються нижче за мінімальні (встановлені
урядом), то АРА проводить інтервенційні за&
купівлі з основних продуктів. Своєчасне засто&
сування цих заходів дозволило Польщі здійс&
нювати регулювання експорту та імпорту пе&
реважно за допомогою тарифних заходів та
створити систему митних зборів за сільськогос&
подарську продукцію, яка б відповідала вимо&
гам країн — учасниць Євросоюзу. У Чехії та
Словаччині, як і в Польщі, регулювання ринку
продовольства здійснюється переважно інтер&
венційними закупівлями на основі мінімальних
гарантованих цін, встановлених урядом.
У країнах із ринковою економікою держа&
ва одна із учасників ринку, чинним, насампе&
ред, економічними методами [4]. При цьому
можна виділити такі джерела фінансування, які
використовуються для реалізації продовольчої
політики: з державного бюджету та за рахунок
споживача, тобто вищого рівня цін. У більшості
країн вдаються до комбінації цих механізмів,
як і конкретних методів регулювання: прямих
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субвенцій, субсидування експорту, пільгового
кредитування, податкових пільг, субсидій, та&
рифного та нетарифного обмеження імпорту,
компенсаційних зборів, різних квот.
Одним з найважливіших принципів держав&
ної підтримки не тільки Німеччини та Франції,
але і всіх країн ЄС, є облік динаміки світових
цін на сільськогосподарську продукцію, тобто.
що світові ціни, то нижчий рівень державної
підтримки [5]. Цей принцип дозволяє зберегти
конкурентоспроможність сільгосптоварови&
робників за низьких цін на продукцію на світо&
вому ринку та організовувати економію бюд&
жетних коштів за високих. В Україні, на нашу
думку, недостатньо приділяється уваги регулю&
ванню ринкових цін на сільськогосподарську
продукцію. Ціни переробні підприємства вста&
новлюють найвигідніші їм. У віддалених райо&
нах, де недостатньо розвинена транспортна
інфраструктура та можливості збуту обмежені,
підприємства можуть реалізовувати продукцію
тільки в місцеві переробні фабрики, за цінами
не рідко нижчими за собівартість.
1. Підвищення інвестиційної привабливості
галузі.
2. Впровадження інновацій та розвитку
наукової бази.
3. Створення робочих місць та забезпечен&
ня робочих гідною заробітною платою.
У Німеччині та Франції на нових землях за&
охочуються додаткові інвестиції в сільськогос&
подарське виробництво для придбання сіль&
ськогосподарської техніки не старше 5 років і
т.д. У областях з несприятливими кліматични&
ми умовами держава перебирає погашення 5 %
за кредитом, у традиційних областях — 3 %.
Загальна сума процентів за кредитом, погашен&
ня яких держава бере на себе, виплачується од&
норазово, тоді як в Україні вона повертається
протягом усього періоду погашення. Власний
внесок господарств у інвестиції має становити
щонайменше 10 %.
У Німеччині пільговий державний кредит у
розвитку сільського господарства надається
під 1 % річних з періодом гасіння до 28 років. У
той час, як процентна ставка при звичайному
кредитуванні варіюється від 5 до 15%. Крім
того, для молодих фермерів передбачаються
особливо пільгові умови для отримання креди&
ту у сфері садівництва, рибництва та бджіль&
ництва. На підтримку з боку держави можуть
розраховувати фермери, які більше половини
свого робочого часу присвячують роботі в
сільському господарстві і у яких більше поло&
вини їх сумарних доходів посідає сільське гос&
подарство, а також ті, доходи яких від сільсько&
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го господарства становлять не менше ніж 25 %
загальних доходів [6].
Найважливішу роль у системі державного
регулювання ринку продовольства відіграє ре&
гулювання цін та підтримку цінової рівноваги
у сільському господарстві та суміжних галузях
[7]. Головними цілями цього регулювання є:
стабілізація ціни продукцію сільського госпо&
дарства; підтримка фермерських цін, що забез&
печує розширене відтворення; регулювання
обсягів та структури виробництва. В основі ре&
гулювання цін практично у всіх країнах із рин&
ковою економікою лежить встановлення
верхніх та нижніх меж коливання цін, а також
так званої індикативної ціни, яку прагне підтри&
мувати держава. У країнах Євросоюзу регулю&
вання цін на сільськогосподарську продукцію
здійснюється наднаціональним органом — Ко&
місією ЄС спільно із Радою міністрів ЄС.
Кожній країні Євросоюзу встановлюються кво&
ти на виробництво основних сільськогоспо&
дарських продуктів, які розподіляються на то&
варовиробники. Квоти на виробництво зерна,
цукру, м'яса, молока перевищують власні по&
треби країн, проте уряди закуповують у своїх
виробників продукцію за цінами, що значно
перевищують світові, водночас вони серйозно
захищають свого виробника, підвищуючи ком&
пенсаційні мита, що визначаються як різниця
між пороговою та мінімальною ціною.
У країнах з ринковою економікою регулю&
вання цін здійснюється через інтервенційні за&
купівлі (наприклад, зерна), що здійснюються
державою у разі зниження ціни нижчою від
"порогового" значення, і навпаки, держава ви&
кидає потрібну кількість зерна на ринок, якщо
ціна перевищує верхню межу встановленого
"коридора".
Іншою формою регулювання цін на зерно є
заставні позички, які можуть отримати ферме&
ри в період збирання врожаю (за низьких цін).
Вони зберігають зерно, чекаючи вищого рівня
цін і наприкінці терміну (зазвичай через дев'ять
місяців) або можуть передати його уряду в ра&
хунок повної сплати позички, або виплатити
державі позику з відсотками та взяти собі зер&
но, яке зберігалося як застава. У разі, якщо дер&
жава дозволить фермеру перевести зерно у
фермерський резервний фонд (при цьому фер&
мер зобов'язується зберігати зерно не менше
трьох років), воно оплачує витрати на зберіган&
ня. Частка витрат на підтримку цін у країнах із
ринковою економікою скоротилася у загальній
сумі підтримки аграрного сектору з 3/4 до 2/3.
У той самий час значно зросла частка прямих
платежів, нині 17 %. Прямі платежі включають
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різні типи платежів, що впливають на розвиток
сільського господарства: компенсації, субсидії
(з розрахунку на одиницю посівної площі або
поголів'я худоби), страхові платежі і т.д. гос&
подарства. Більшість розвинених країн мають
високоінтенсивне сільське господарство, у за&
гальних виробничих витратах якого витрати на
придбання техніки, палива, добрив та інших
ресурсів досягають 80% від суми витрат. Суб&
сидії сільському господарству покликані від&
шкодувати витрати на придбання та експлуата&
цію технічних засобів та виробничих послуг.
Формою фінансової підтримки фермерів
служить лізинг сільськогосподарської техніки.
Особливістю лізингу техніки в європейських
країнах є активна участь банківського капіта&
лу у фінансуванні лізингових операцій, що ак&
тивно стимулюється державою. Здебільшого
економічні заходи стимулювання зводяться до
следующего: по&перше, банкам можна виступа&
ти ролі безпосередніх орендодавців; по&друге,
на лізинг не поширюється обмеження, за яким
банкам забороняється надавати кредити одно&
му позичальнику у вигляді, перевищує 10 % їх
статутного капіталу; по&третє, оскільки лізинг
є однією з форм кредитування, основним
змістом якої є фінансування (фінансовий
лізинг), банки стають необхідними учасниками
організації та виконання лізингових проєктів.
послуг за рахунок бюджетів різних рівнів, по&
забюджетних фондів та кредитів світових бан&
ком. Як показують дослідження, найбільш
ефективними методами прок'юременту є кон&
курсні торги, у яких проводиться відбір поста&
чальників продукції і на послуг, з їхньої вар&
тості, якості, комплектності, величини витрат
на транспортування та інших [8].
Система держзамовлення покликана усува&
ти негативний вплив стихійного розвитку рин&
ку товарів та послуг, та продовольчого ринку
зокрема, запобігати його переродженню в ко&
румповану економіку. Державне замовлення
особливо ефективне при фінансуванні та ство&
ренні державних матеріальних резервів, мате&
ріально&технічному забезпеченні оборонних
потреб, експортних поставок продукції для
виконання міжнародних зобов'язань держави
та, нарешті, реалізації державних цільових про&
грам. Він найбільше відповідає завданням
здійснення державного регулювання сільсько&
го господарства, що має стратегічне значення
для забезпечення продовольчої безпеки.
Основний напрям державної підтримки
сільського господарства Франції — підтриман&
ня ефективності виробництва та конкуренто&
спроможності товарів на світовому ринку. У
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Франції функціонує спеціальний банк "Credit
agricoi", який надає пільгові кредити та позич&
ки на придбання сільськогосподарських під&
приємств, обладнання, худоби тощо. Кредитна
ставка з них становить 1,5 % річних, а молодих
фермерів — 1—3 %, за середньої ставки спо&
живчого кредита15 %.
Нині проблеми адаптації агропромислово&
го комплексу в умовах членства України в
Світової організації торгівлі опиняються в
центрі уваги і, певною мірою, протистояння в
різних колах науковців і практиків. Відповідно
до СОТ бюджетна підтримка сільського гос&
подарства класифікується так:
1. Заходи "жовтої скриньки": цінова під&
тримка; збутові кредити; виплати із розрахун&
ку площі сільськогосподарських угідь; випла&
ти з розрахунку чисельності с.&г. тварин; суб&
сидії щодо засобів виробництва; окремі програ&
ми субсидованих кредитів.
2. Заходи "зеленої скриньки": загальні по&
слуги (наукові дослідження; ветеринарні та
фітосанітарні заходи; підготовка та підвищен&
ня кваліфікації кадрів; інформаційно&консуль&
таційне обслуговування; контроль за безпекою
продуктів харчування; маркетингові та збутові
послуги; інфраструктурні послуги); утримання
стратегічних продовольчих запасів; внутрішня
продовольча допомога населенню з низьким
рівнем доходів; підтримка доходу (не пов'яза&
на із виробництвом); страхування урожаю; до&
помогу при стихійних лихах; охорона навко&
лишнього середовища.
3. Заходи "блакитної скриньки": виплати,
засновані на фіксованих площах та урожаях;
виплати, що здійснюються щодо не більше ніж
85% від базового рівня виробництва; тварин&
ницькі виплати, що здійснюються на фіксова&
не поголів'я худоби.
4."De minimis": підтримка, орієнтована на
конкретний продукт, у розмірі до 5% (для
країн, що розвиваються — 10%) вартості
сільськогосподарського продукту; підтримка,
не орієнтована на конкретний продукт, до 5%
(для країн — 10%) вартості сільськогоспо&
дарської продукції країни.
Рівень агрегованої підтримки сільського
господарства на 1 га сільськогосподарських
угідь в Україні залишається щонайменше разів
на тридцять нижче, ніж у ЄС. Відповідно, цей
рівень у розрахунку одного працівника вітчи&
зяного сільського господарства становить
близько 300 євро на рік, а ЄС він перевищує
3000 євро на рік. Таким чином, Україна на сьо&
годні є однією з найліберальніших країн у сфері
підтримки сільського господарства.

95

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
ВИСНОВКИ

Наразі можна з упевненістю сказати, що в
країнах ЄС сформовано ефективний механізм дер&
жавної підтримки, що дозволяє забезпечувати не
лише продовольчу безпеку країни, а й конкурен&
тоспроможність продукції на світовому ринку. На
його основі можна запропонувати такі напрями
вдосконалення державного регулювання та
підтримки сільського господарства в Україні:
1. Виділення додаткових субсидій доцільно
робити не так на гектар сільськогосподарських
угідь, а виходячи з кількості та якості про&
дукції. Подібний підхід дозволить стимулюва&
ти сільськогосподарських товаровиробників до
нарощування обсягів виробництва та більше
приділяти уваги якості продукції.
2. Диверсифікувати державну підтримку, як
це зроблено в Німеччині, де вона відрізняється
більш ніж у 2 рази. Це дозволить підвищити
ефективність освоєння фінансових ресурсів, і
навіть виявити цільові об'єкти фінансування.
3. Приділяти більше уваги великим інвести&
ційним проєктам щодо організації нового ви&
робництва чи модернізації старого на інно&
ваційній основі. Такі проєкти дозволять ство&
рити точки зростання як сільськогосподарсь&
кого виробництва, а й економіки країни зага&
лом, і навіть дадуть нові робочі места.
4. Розвиватиме інфраструктуру сільських
територій. Вступ до СОТ потребує зниження
рівня державної підтримки, але не регулює об&
сяг інвестицій у розвиток інфраструктури.
Реалізація цього напряму дозволить знизити
відтік населення із сільської місцевості та під&
вищити якість життя.
5. Стимулювати приватне інвестування у
аграрний сектор. Нині їх питома вага в загаль&
ному обсязі незначна, що пов'язано з низькою
прибутковістю та великим ризиком. Удоскона&
лення державної політики в цьому напрямі доз&
волить залучити додаткові фінансові ресурси
у розвиток галузі на інноваційній основі. Реалі&
зація цих заходів дозволить у досить короткі
терміни вивести сільське господарство на но&
вий технологічний уклад, тим самим забезпе&
чивши його конкурентоспроможність на світо&
вому агропродовольчому ринку.
Література:
1. Голбан Т.Т. Державна підтримка інвести&
ційно&інноваційного розвитку аграрного сек&
тору економіки. Вісник ХНАУ. Серія: Еко&
номічні науки. 2019. № 1. С. 312—319.
2. Русанюк В.В. Державна підтримка роз&
витку підприємництва в аграрному секторі еко&
номіки. Економіка АПК. 2020. № 7. С. 84—93.

96

3. Васільєва Л.М. Державна підтримка
аграрного сектору економіки країни в умовах
функціонування в складі СОТ як основа забез&
печення продовольчої безпеки. Modern eco&
nomics. 2019. № 17. С. 55—60.
4. Бечко П.К. Боровик П.М., Сліпченко В.В.
Державна підтримка аграрного бізнесу в Ук&
раїні. Вісник Київського інституту бізнесу та
технологій. 2017. № 1. С. 3—11.
5. Левандівський О.Т. Державна підтримка
аграрного сектору в сучасних умовах господа&
рювання. Актуальні проблеми розвитку еконо&
міки регіону. 2018. Вип. 14 (2). С. 87—94.
6. Ільчук О.М. Державна підтримка сільсь&
кого господарства в Україні. Економіка АПК.
2019. № 2. С. 93—98.
7. Ільчук О.М. Державна підтримка сільсь&
кого господарства в Україні. Економіка АПК.
2019. № 2. С. 93—98.
8. Ткаченко О.С. Державна підтримка сіль&
ськогосподарських підприємств — реалії сьо&
годення. Інвестиції: практика та досвід. 2019.
№ 12. С. 27—30.
References:
1. Holban, T.T. (2019), "State support for
investment and innovation development of the agri&
cultural sector of the economy", Visnyk KhNAU.
Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1. pp. 312—319.
2. Rusaniuk, V.V. (2020), "State support for the
development of entrepreneurship in the agricul&
tural sector of the economy", Ekonomika APK,
vol. 7, pp. 84—93.
3. Vasil'ieva, L.M. (2019), "State support of the
agricultural sector of the country's economy in
terms of functioning within the WTO as a basis for
food security", Modern economics, vol. 17,
pp. 55—60.
4. Bechko, P.K. Borovyk, P.M. and Slipchenko,
V.V. (2017), "State support of agrarian business in
Ukraine", Visnyk Kyivs'koho instytutu biznesu ta
tekhnolohij, vol. 1. pp. 3—11.
5. Levandivs'kyj, O.T. (2018), "State support of
the agricultural sector in modern economic con&
ditions", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky
rehionu, vol. 14 (2), pp. 87—94.
6. Il'chuk, O.M. (2019), "State support of
agriculture in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2,
pp. 93&98.
7. Shportiuk, N. L. (2019), "State regulation
and support of agriculture", Efektyvnist' der&
zhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 112—122.
8. Tkachenko, O. (2019), "State support for
agricultural enterprises — reality today", Investy&
tsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 27—30.
Стаття надійшла до редакції 09.11.2021 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
УДК 331.108:65.011.4

В. С. Лесюк,
аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
Полтавський державний аграрний університет
ORCID ID: 0000P0002P8370P6513
DOI: 10.32702/2306&6792.2021.21.97

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
V. Lesyuk,
Postgraduate student of the Department of Economics and International
Economic Relations, Poltava State Agrarian University

ENSURING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN AGRARIAN
ENTERPRISES
У статті досліджується забезпечення економічної ефективності управління персоналом аграрних підприємств.
Встановлено чинники зовнішнього середовища та їхній вплив на економічну ефективність. Окрім зовнішнього сереP
довища, не менш значний вплив на ефективність діяльності підприємства має внутрішнє. Головною складовою внутP
рішнього середовища є персонал. Визначено переваги і недоліки управління структурою персоналу. Для забезпеченP
ня економічної ефективності має бути створено умови для вдосконалення загальної культури управління, зміцнення
трудової дисципліни для повноцінного розвитку здібностей персоналу. Досліджено показники ефективності викоP
ристання персоналу. Використання персоналу у виробництві ефективне настільки, наскільки успішно працівники
використовують свій потенціал та наявні ресурси підприємства для реалізації поставлених цілей. Виділено показниP
ки внутрішнього та зовнішнього середовища аграрних підприємств. Економічна ефективність дозволяє визначати
стратегічні можливості аграрних підприємств, адже без її забезпечення неможливо досягнути поставлених стратеP
гічних цілей. Проаналізовано стратегічні можливості аграрного підприємства за допомогою SWOTPаналізу. ЗважаP
ючи на сезонність виробництва та нерівномірний рух грошових коштів протягом року аграрні підприємства потреP
бують інвестицій. Водночас проблеми з інвестиціями не дозволяють покращувати економічну ефективність підP
приємств, оскільки вони не можуть отримати відповідне кредитування. Визначено засади ефективного управління
персоналом аграрного підприємства, які спрямовані на створення сприятливого для робочої діяльності середовища.
Заходи щодо вдосконалення управління виробництвом спрямовані на те, щоб зменшити управлінський персонал
підприємства за рахунок вдосконалення організаційної структури та збільшення випуску продукції. Управління перP
соналом аграрного підприємства повинно грунтуватися на використанні нових управлінських методів, що включаP
ють використання знань, умінь, та навичок для впливу на персонал з метою недопущення організаційних проблем.
The article examines ensuring the economic efficiency of personnel management in agrarian enterprises. The factors
of the external environment and their influence on economic efficiency have been established. In addition to the external
environment, the internal one has a no less significant impact on the efficiency of the enterprise. The main component of
the internal environment is personnel. The advantages and disadvantages of personnel structure management are
determined. To ensure economic efficiency, conditions must be created to improve the general culture of management,
strengthen labor discipline for the full development of personnel abilities. The indicators of the efficiency of the use of
personnel have been investigated. The use of personnel in production is effective to the extent that employees successfully
use their potential and the resources of the enterprise to achieve their goals. Indicators of the internal and external
environment of agrarian enterprises are highlighted. Economic efficiency makes it possible to determine the strategic
capabilities of agrarian enterprises, because without its provision it is impossible to achieve the set strategic goals. The
strategic capabilities of an agrarian enterprise were investigated using SWOT analysis. Given the seasonality of production
and uneven cash flow, agrarian enterprises need investments throughout the year. At the same time, problems with
investments do not allow to improve the economic efficiency of enterprises, since they cannot receive appropriate loans.
The foundations of effective personnel management of an agrarian enterprise are determined, which are aimed at creating
a favourable environment for working activities. Measures to improve production management are aimed at reducing
the management personnel of the enterprise by improving the organizational structure and increasing output. Personnel
management of an agrarian enterprise should be based on the use of new management methods, including the use of
knowledge, skills and abilities to influence personnel in order to avoid organizational problems.

Ключові слова: економічна ефективність, управління, персонал, структура, аграрні підприємства.
Key words: economic efficiency, management, personnel, structure, agrarian enterprises.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішньому етапі розвитку націо&
нальної економіки України висуваються нові
вимоги щодо формування структури персона&
Передплатний індекс 21847

лу аграрних підприємств з метою її ефектив&
ного використання. Досягнення цієї мети мож&
ливе за підвищення рівня економічної ефектив&
ності та удосконалення управління, проте на
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перешкоді цьому стоїть некваліфікований ме&
неджмент, недостатній рівень професійних
знань та низька якість рішень.
Зважаючи на складну економічну ситуацію
керівництво аграрних підприємств повинно во&
лодіти навичками прийняття складних рішень,
вміти формувати перспективні шляхи розвит&
ку, мати необхідні знання про виробничі про&
цеси та знати як застосовувати технології.
Для забезпечення економічної ефектив&
ності управління персоналом аграрних під&
приємств велике значення має обгрунтування
напрямів підвищення резервів продуктивності
праці, виявлення й опрацювання впливу основ&
них чинників, як&от: площа сільськогоспо&
дарських угідь, питома вага оплати праці у за&
гальних витратах підприємства, розмір під&
приємства, заробітна плата тощо. Необхідно не
тільки використовувати персонал, але й уміти
ефективно організовувати структуру персона&
лу.
Важливою є розробка заходів щодо вдос&
коналення системи мотивації персоналу на аг&
рарних підприємствах. Державні органи не на&
дають належної уваги до теоретичних, науко&
во&практичних форм і методів вирішення до&
сліджуваних проблем, що негативно позначаєть&
ся на результатах діяльності підприємств. Тому
необхідним є дослідження процесів, пов'язаних
зі структурою персоналу підприємства, які б
відповідали вимогам ведення сучасного вироб&
ництва, та висунення рекомендацій щодо забез&
печення економічної ефективності управління
персоналом аграрних підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективність управління персоналом у
своїх наукових працях досліджувало чимало
вітчизняних вчених, серед яких: Балабано&
ва Л.В., Сардак О.В. [1], Лукашевич В.М. [2], Не&
билиця О.А. [3]., Шитікова Л.В. [4]. У своїх пра&
цях дослідники зазвичай виділяють як один з
головних результатів управління персоналом
поняття економічної ефективності, узагальне&
ною характеристикою якого є мінімальні ви&
трати на персонал при досягненні високих ре&
зультатів праці. Проте, попри наявність публі&
кацій про ефективність управління персоналом,
саме економічний аспект не є досі дослідженим
повною мірою. На сьогодні питання економіч&
ної ефективності набуває все більшого значен&
ня зважаючи на кризові явища, що супровод&
жують національну економіку, особливо в кон&
тексті забезпечення при цьому належного уп&
равління персоналом.
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МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження теоретичних
положень та розробка практичних пропозицій
спрямованих на забезпечення економічної
ефективності управління персоналом аграрних
підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Забезпечення економічно ефективного
управління персоналом є однією зі складових
успішного функціонування аграрних під&
приємств. Професійне управління персона&
лом грунтується на ефективному викорис&
танні ресурсів, які визначають можливості
підприємства. Важливість покращення управ&
ління персоналом полягає у створенні еконо&
мічно ефективного організаційного механіз&
му на різних ієрархічних рівнях системи управ&
ління.
Головною ціллю діяльності підприємств є
отримання якомога більшого ефекту та досяг&
нення високих результатів діяльності, але при
цьому використати найменше трудових, мате&
ріальних та грошових ресурсів [5, с. 225].
У сучасних умовах ринкової економіки се&
ред різноманітності проблем, пов'язаних із за&
безпеченням нормального та ефективного роз&
витку підприємств та організацій, однією із го&
ловних є проблема управління персоналом.
Зміна принципів функціонування сучасної еко&
номіки, створення підприємств різних форм
власності, конкуренція, глобальні структурні й
технологічні зміни у виробництві, його інфор&
матизація обумовили істотну зміну ролі людсь&
ких ресурсів. Усе більше управління персона&
лом визнається як одна з найбільш важливих
сфер життєдіяльності організації, здатної
підвищити її ефективність і продуктивність
функціонування [6, с. 92].
Ефективність управління персоналом в умо&
вах посилення конкуренції слід розглядати че&
рез призму ефективності діяльності під&
приємств та передумов стійкого розвитку під&
приємства [7, с. 35].
Необхідною умовою ефективного управ&
ління персоналом на підприємстві є розуміння
учасниками трудового процесу цілей і засобів
їх досягнення. Йдеться про формування меха&
нізму, який дає змогу співробітникам підприє&
мства однаково ефективно впливати як на роз&
робку планів діяльності, так і на вибір способів
та шляхів реалізації складених планів. Пра&
вильне функціонування такого механізму мож&
ливе за умови добре налагодженої системи ко&
мунікацій на підприємстві, яка забезпечує чітке
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розуміння кожним працівником своїх функцій
як в особистому трудовому процесі, так і в
діяльності виробничого колективу в цілому.
Разом із тим важливо забезпечити повне і своє&
часне інформування служби управління персо&
налом про рівень сприйняття і виконання тру&
дових завдань кожним учасником виробничо&
го процесу [8, с. 207].
Ефективність управління персоналом виз&
начається ступенем реалізації загальних цілей
організації і залежить від результативності ви&
користання потенціалу кожного окремого ро&
бітника від здатності виконання покладених на
нього функцій і обов'язків [9, с. 183].
Роль персоналу в діяльності підприємства
є визначальною. Оцінювання точного внеску як
окремого працівника, так і колективу загалом,
кінцевий результат господарської діяльності
економічної системи є складним процесом,
оскільки, крім прямого трудового внеску, у
створення продукту вкладається також уречев&
лена в основних і оборотних засобах праця. Ви&
користання праці в сільському господарстві
має певні особливості, пов'язані із специфікою
самої галузі: сезонний характер виробничого
процесу; зосередження виробництва насампе&
ред у сільській місцевості; посилена інтенсифі&
кація, що зумовлює зменшення потреби в пер&
соналі; скорочення галузі тваринництва в
більшості підприємств, яка завжди забезпечу&
вала сільських жителів робочими місцями; ур&
банізація — зростання ролі міст і, як наслідок,
відтік кадрів із села тощо [10, с. 117—118].
До показників для оцінки економічної
ефективності управління персоналом підприє&
мства належать: співвідношення витрат, необ&
хідних для забезпечення підприємства квалі&
фікованими кадрами, і результатів, отриманих
від їхньої діяльності; відношення бюджету
підрозділу підприємства до чисельності персо&
налу цього підрозділу; вартісна оцінка розход&
жень у результативності праці (визначається
різницею оцінок результатів праці кращих і се&
редніх працівників, що виконують однакову
роботу). Крім того, у ринковій економіці важ&
ливе значення мають такі економічні показни&
ки: прибуток, продуктивність праці, обсяг про&
дажів, рентабельність, продуктивність праці
працівників; співвідношення темпів росту про&
дуктивності праці працівників з темпами росту
середньої заробітної плати; фонд оплати праці
і зарплатоємкість; витрати на керівництво [1,
с. 428].
Ефективність функціонування комплексної
системи управління персоналом підприємства
правомірно розглядати як частину ефектив&
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ності діяльності підприємства в цілому. Однак
нині немає єдиного підходу до оцінки такої
ефективності. Складність полягає в тому, що
процес трудової діяльності працівників тісно
пов'язаний і з виробничим процесом, і з його
кінцевими результатами, і з соціальним розвит&
ком підприємства. Відповідно, методика оцін&
ки заснована на виборі критеріїв ефективності
роботи організаційної, економічної і соціаль&
ної підсистем комплексної системи. У якості
таких критеріїв можуть виступати цілі цих
підсистем [11].
Оцінка економічної ефективності роботи
підприємств набуває особливого значення в
сучасних ринкових умовах, оскільки на ринку
виживають лише ті підприємства, які випуска&
ють конкурентоспроможну продукцію та ви&
користовують дієву систему управління під&
приємством [5, с. 226].
Автором визначено чинники зовнішнього
середовища, що впливають на економічну ефек&
тивність ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" Но&
восанжарського району Полтавської області
(рис. 1).
Орім зовнішнього середовища не менш
значний вплив на ефективність діяльності під&
приємства має внутрішнє. Головною складовою
внутрішнього середовища є персонал. Управ&
ління персоналом у ТОВ "Елеватор "Чиста кри&
ниця" спрямоване на вирішення таких основ&
них завдань: задоволення потреби в кадрах,
забезпечення їх раціональної розстановки,
розвиток працівників, посадове просування,
впровадження корпоративної культури.
Політика розвитку персоналу формується
під впливом чинників зовнішнього і внутрішнь&
ого середовища і повинна підпорядковуватися
низці вимог і принципів, які відображають сис&
темний, процесуальний і функціональний
підходи до розвитку персоналу. Для підтриман&
ня адекватної політики розвитку персоналу
необхідний моніторинг і своєчасне коригуван&
ня [12, с. 96].
Здійснюючи організаційні заходи щодо
вдосконалення структури персоналу, слід мати
на увазі, що найбільший ефект можна досягти
шляхом акценту на покращення управління
підприємством. Удосконалення системи управ&
ління може не тільки підвищити продуктивність
праці менеджерів, але й поліпшити організацію
та продуктивність праці всіх працівників, збіль&
шити виробництво та скоротити час простою
персоналу та обладнання.
Структура управлінського персоналу ТОВ
"Елеватор "Чиста криниця" побудована на за&
садах лінійно&функціональної структури уп&
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вирощування

5.2. Стихійні
лиха

Аварії, що
призводять до
серйозних
збитків

Проведення
заходів зі
страхування
підприємства

1. Економічні

2. Правові

3. Соціальнодемографічні

4. Технологічні

5. Кліматичні

Рис. 1. Чинники зовнішнього середовища та їхній вплив на
економічну ефективність ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
Новосанжарського району Полтавської області
Джерело: авторська розробка.

Переваги і недоліки
управління структурою персоналу
ТОВ “Елеватор “Чиста криниця”

Переваги

Недоліки

Увага і зусилля зосереджуються
на виробничих процесах

Потреба у значній кількості
лінійних керівників

Диверсифікація
персоналу, що виражається в
універсальності працівників

Відсутність
гнучкості у використанні
навичок, знань, капіталу

Відповідальність за
прибуток на рівні підрозділів

Ускладнення процесу контролю
для вищого керівництва

Контроль рівня підготовки
лінійних керівників

Проблеми з комунікаціями по
вертикалі, які спотворюються

Рис. 2. Переваги і недоліки управління структурою персоналу
ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" Новосанжарського району
Полтавської області
Джерело: побудовано автором за даними підприємства.
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равління підприємством. Ос&
новним принципом цієї побу&
дови є горизонтальний роз&
поділ повноважень, обо&
в'язків і відповідальності —
відповідно до функцій управ&
ління, а вертикальний — за
підлеглістю. Структура уп&
равління персоналом підпо&
рядковується існуючій орга&
нізаційній структурі.
Отже, виробництво в ТОВ
"Елеватор "Чиста криниця"
організоване по внутрішньо&
господарських підрозділах.
Поряд з підрозділами основ&
ної діяльності створені й фун&
кціонують обслуговуючі та
допоміжні підрозділи.
Для забезпечення еконо&
мічної ефективності на будь&
якому підприємстві має бути
створено умови для вдоско&
налення загальної культури
управління та виробництва,
зміцнення трудової дисципл&
іни для повноцінного розвит&
ку здібностей персоналу. В
управлінні структурою пер&
соналу ТОВ "Елеватор "Чис&
та криниця" можна виділити
ряд переваг і недоліків (рис.
2).
Так, до переваг управлін&
ня структурою персоналу
слід віднести: зосередження
на виробничих процесах,
відповідальність за прибуток
на рівні підрозділів, контроль
рівня підготовки лінійних ке&
рівників, диверсифікацію
персоналу. Тим часом до не&
доліків належать: потреба у
значній кількості лінійних ке&
рівників, ускладнення проце&
су контролю для вищого кер&
івництва, відсутність гнуч&
кості у використанні навичок,
знань, капіталу.
Відповідно до поєднання
характеристик працівників,
що належать до відповідних
соціальних категорій струк&
тури персоналу, можна виз&
начити спонукальні чинники
та їхній характер, визначаю&
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Показники ефективності використання персоналу ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
Новосанжарського району Полтавської області, 2015—2019 рр.
Роки
Показники
2015
Середньооблікова чисельність
працівників зайнятих у
сільському господарстві, осіб
у тому числі в рослинництві
Вироблено валової продукції,
тис. грн
Чистий доход від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн
Прибуток від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн
Витрати на оплату
праці, тис. грн

2016

2017

2018

2019

Відхилення
2019 р. від 2015 р.
абсолютне, відносне,
(+; -)
%

278

297

356

272

250

-28

-10,1

277

296

355

271

249

-28

-10,1

214532

182672

237750

189886

276314

61782

28,8

255882

146525

207131

165343

294255

38373

15,0

180499

112407

25714

63142

11505

-168994

-93,6

31700

40890

57921

49055

49778

18078

57,0

Джерело: розраховано автором за даними підприємства.

чи тим самим інтенсивність необхідного впли& робленої валової продукції, а отриманого чис&
ву для забезпечення мети стимулюючих за& того доходу від реалізації продукції — 1177 тис.
грн. Обидва показники демонструють зростан&
ходів.
Використання персоналу у виробництві ня на 43,2 % і 27,9% відповідно до 2015 р. По&
ефективне настільки, наскільки успішно пра& при це спостерігається тенденція до зменшен&
цівники використовують свій потенціал та на& ня прибутку від реалізації продукції у розра&
явні ресурси підприємства для реалізації по& хунку на одного працівника на 603,3 тис. грн
ставлених цілей. Проаналізуємо показники (92,9 %) у 2019 р. порівняно з 2015 р. Середньо&
ефективності використання персоналу ТОВ річна заробітна плата одного працівника ТОВ
"Елеватор "Чиста криниця" протягом 2015—
"Елеватор "Чиста криниця" (табл. 1).
Аналіз даних табл. 1 показує, що протягом 2019 рр. зросла на 85,1 тис. грн (74,6 %) і досяг&
2015—2019 рр. відбулося збільшення виробни& ла 199,1 тис. грн.
Економічна ефективність дозволяє визна&
цтва валової продукції на 61782 тис. грн (28,8%),
а також зросли витрати на оплату праці на чати стратегічні можливості аграрних під&
приємств, адже без її забезпечення неможли&
18078 тис. грн (57 %).
Оцінка рівня й аналіз здійснення розра& во досягнути поставлених стратегічних цілей.
хунків за виплатами працівникам ТОВ "Елева& Проаналізувати стратегічні можливості ТОВ
тор "Чиста криниця" є важливою складовою "Елеватор "Чиста криниця" можна за допомо&
проведення аналітичної роботи та відіграє гою SWOT&аналізу.
особливу роль у його діяль&
Таблиця 2. Оцінка показників ефективності використання
ності, оскільки саме від рівня
персоналу ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" Новосанжарського
оплати праці працівників буде
району Полтавської області, 2015 — 2019 рр., тис. грн
залежати продуктивність та
ефективність їх праці. Однією
Відхилення
із найголовніших складових
Роки
2019 р. від 2015 р.
Показники
аналізу виплат працівникам та
абсолютне, відносне,
2015 2016 2017 2018
2019
розрахунків з оплати праці є
(+; -)
%
771,7 615,1 667,8 698,1 1105,3
333,6
43,2
проведення оцінки рівня вит& Вироблено валової
продукції на одного
рат на оплату праці.
працівника
Здійснимо оцінку показ& Отримано на одного
920,4 493,4 581,8 607,9 1177,0
256,6
27,9
ників ефективності викорис& працівника чистого доходу
реалізації продукції
тання персоналу ТОВ "Еле& від
(товарів, робіт, послуг)
ватор "Чиста криниця" (табл. Отримано на одного
649,3 378,5 72,2
232,1 46,0
-603,3
-92,9
працівника прибутку
2).
реалізації продукції
За даними таблиці 2, у 2019 р. від
(товарів, робіт, послуг)
на одного працівника в ТОВ Середньорічна заробітна 114,0 137,7 162,7 180,3 199,1
85,1
74,6
"Елеватор "Чиста криниця" плата одного працівника
припадало 1105,3 тис. грн ви&
Джерело: розраховано автором за даними підприємства.
Передплатний індекс 21847

101

АГРОСВІТ № 21—22, 2021
Для проведення SWOT&
аналізу необхідно виділи&
ти можливості та загрози,
що мають вплив на діяль&
ність підприємства, а за
результатами аналізу —
визначити сильні та слабкі
сторони. Для виявлення
найбільш значущих чин&
ників необхідно виділити
показники, що характери&
зують внутрішнє та зов&
нішнє середовище аграр&
них підприємств (табл. 3).
Узагальнення резуль&
татів SWOT&аналізу фор&
мується у вигляді матриці
для ТОВ "Елеватор "Чис&
та криниця" (табл. 4).
Виходячи з проведено&
го аналізу в таблиці 4,
можна визначити причи&
ни, що негативно вплива&
ють на діяльність ТОВ
"Елеватор "Чиста крини&
ця", а також запропонува&
ти рішення для їхнього

Таблиця 3. Показники внутрішнього та зовнішнього середовища
аграрних підприємств
Внутрішнє середовище
Сильні сторони
Слабкі сторони
– Розміри земельних угідь;
– Слаборозвинена інфраструктура;
– матеріально-технічне забезпечення;
– відсутність маркетингового відділу;
– зовнішній вигляд підприємства;
– відсутність логістичного відділу;
– гнучкість до нових технологій;
– недостатнє фінансове забезпечення
– широка база партнерів;
маркетингових та логістичних заходів;
– наявні канали реалізації;
– відсутність роботи з дослідження ринків;
– ефективні заходи зі збуту;
– обмеженість фінансування інновацій;
– професійне керівництво;
– відсутність технічного забезпечення для
– кваліфікований персонал;
роботи з інноваціями;
– комп’ютеризація облікового апарату;
– застосування застарілих технологій;
– розвиток та навчання працівників;
– слабкий рівень комунікацій;
– власний машинно-тракторний парк
– відсутність стратегічних цілей
Зовнішнє середовище
Можливості
Загрози
– Залучення інвестицій;
– Різкі законодавчі зміни;
– удосконалення інфраструктури;
– посилення податкового навантаження;
– впровадження нових технологічних рішень на
– невигідні умови кредитування;
виробництві;
– зниження попиту на продукцію;
– удосконалення організаційної структури
– обмеження та закриття ринків збуту;
управління персоналом;
– зростання цін на виробничі ресурси;
– мотивація та стимулювання персоналу;
– відсутність серед споживачів попиту на
– використання резервів для підвищення рівня
вироблену продукцію;
виробництва продукції;
– низька якість вирощуваної продукції;
– створення та організація маркетингового та
– зменшення частки працездатного
логістичного відділів;
населення в загальні структурі;
– вирощування більш прибуткових культур;
– повільний розвиток науково-технічного
– удосконалення якісних та кількісних характеристик прогресу в аграрній сфері;
вирощуваної продукції;
– відсутність реакції на кліматичні зміни;
– застосування фінансової підтримки за державними – можливість несподіваних природних та
програмами
техногенних катастроф
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 4. Матриця SWOTAаналізу ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
Новосанжарського району Полтавської області

Внутрішнє середовище

Сильні сторони
1. Розміри земельних угідь.
2. Матеріально-технічне
забезпечення.
3. Наявні канали реалізації.
4. Широка база партнерів.
5. Кваліфікований персонал.
6. Комп’ютеризація облікового
апарату.
7. Власний машинно-тракторний
парк
Слабкі сторони
1. Слаборозвинена
інфраструктура.
2. Відсутність маркетингового
відділу.
3. Обмеженість фінансування
інновацій.
4. Застосування застарілих
технологій у виробництві
Джерело: авторська розробка.
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Зовнішнє середовище
Можливості
Загрози
1. Різкі законодавчі зміни.
1. Вирощування більш
2. Посилення податкового
прибуткових культур.
навантаження.
2. Удосконалення
інфраструктури.
3. Невигідні умови
кредитування.
3. Впровадження нових
технологій виробництва.
4. Зростання цін на виробничі
4. Створення відділу маркетингу. ресурси.
5. Залучення інвестицій.
5. Відсутність попиту на
6. Фінансова підтримка за
вироблену продукцію.
державними програмами
6. Зменшення частки
працездатного населення
Поле “СІМ”
Поле “СІЗ”
1. Зниження вартості продукції
1. Ефективне вирощування
та використання нових
прибуткових культур шляхом
технологій.
використання земельних угідь,
2. Оптимізація структури
сильної матеріально-технічної
бази, нових технологій, власного використання наявних
земельних угідь.
машинно-тракторного парку та
3. Розширення каналів
кваліфікованого персоналу.
збуту та пошук партнерів.
2. Залучення інвестицій для
створення відділу маркетингу
4. Нові методи мотивації та
стимулювання персоналу
Поле “СЛМ”
Поле “СЛЗ”
1. Впровадження інноваційних
1. Організація маркетингової
рішень під
політики відповідно до умов
час виробничої діяльності
мінливого середовища.
завдяки інвестиціям.
2. Впровадження збутової
стратегії, аби посилити позиції
2. Фінансова підтримка оновить
на ринку.
інфраструктуру.
3. Формування стійких зв’язків
3. Маркетинговий відділ
з партнерами
збільшить обсяги реалізації
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усунення. Підприємству вар&
Засади ефективного управління
то звернути увагу на покра&
персоналом аграрного підприємства
щення виробничих процесів
Займана посада відповідає
Праця гідно оплачується,
шляхом вирощування більш
працівник стимулюється
прибуткових сільськогоспо& інтересам працівника і приносить
йому моральне задоволення
преміюванням
дарських культур, удоскона&
лення інфраструктури, впро&
Створені необхідні умови
Робота здійснюється на території
вадження нових технологій
для розвитку працівника як
зі сприятливими природними
в професійному, так і в
умовами, які не завдають впливу
виробництва. Для забезпе&
особистому плані
на стан здоров’я працівника
чення цих можливостей важ&
ливим буде залучення додат&
Можливість подальшого
Відповідне ставлення
кових інвестицій та фінансо&
просування в кар’єрі
та повага до працівника
вої підтримки за державними
програмами. Для більш ефек&
Рис. 3. Засади ефективного управління персоналом
тивного та прибуткового
аграрного підприємства
функціонування ТОВ "Елева&
Джерело: авторська розробка.
тор "Чиста криниця", необх&
ідно обрати ефективну маркетингову страте& використанні нових управлінських методів, що
гію. З огляду на те, що ринок в Україні все ще включають використання знань, умінь, та нави&
залишається неорганізованим, нерегульова& чок для впливу на персонал з метою недопу&
ним, на якому відсутні ефективні маркетин& щення організаційних проблем.
Автором визначено засади ефективного
гові канали збуту продукції варто обрати
саме маркетингову збутову стратегію, яка управління персоналом аграрного підприєм&
дозволить підприємству, з одного боку нейт& ства, які спрямовані на створення сприятливо&
ралізувати загрози та слабкі сторони, а з го для робочої діяльності середовища (рис. 3).
Заходи щодо вдосконалення управління
іншої — реалізувати всі свої можливості та
виробництвом спрямовані на те, щоб зменши&
переваги.
Зважаючи на сезонність виробництва та ти управлінський персонал підприємства за
нерівномірний рух грошових коштів протя& рахунок вдосконалення організаційної струк&
гом року аграрні підприємства потребують тури та збільшення випуску продукції. Резуль&
інвестицій. Як і завжди, джерелами коштів татом цих дій буде покращення основних по&
для інвестування виступають в основному казників економічної ефективності, раціона&
власні кошти підприємств, а також банківські лізація системи управління та зростання про&
позики. Аграрні підприємства з низькою рен& дуктивності праці.
табельністю та недостатніми основними фон&
дами змушені інвестувати у виробничі потуж&
ВИСНОВКИ
ності за власний рахунок. Водночас пробле&
Забезпечення економічної ефективності
ми з інвестиціями не дозволяють покращува& управління персоналом аграрних підприємств
ти економічну ефективність підприємств, ос& спрямоване не лише на підвищення результа&
кільки вони не можуть отримати відповідне тивності праці менеджменту, проте і на покра&
кредитування.
щення продуктивності праці персоналу, що ви&
Таким чином, економічна ефективність являється у зростанні виробітку та скороченні
певною мірою залежить від вкладу кожного вимушених простоїв. Як наслідок, шляхом фор&
працівника у виробничий процес. Результа& мування належної системи управління на аг&
ти економічної діяльності та ефективність рарному підприємстві зміцнюється корпора&
виробництва зокрема пов'язані із забезпе& тивна культура у вигляді забезпечення дисцип&
ченням мотивації та стимулюванням персо& ліни, лояльності персоналу до прийнятих
налу. Головною метою управління структу& рішень керівництва та поліпшення загального
рою персоналу підприємства є формування психологічного клімату, що в комплексі пози&
професіонального, відповідального праців& тивно впливає на забезпечення економічної
ника із сучасним мисленням та бажанням ефективності.
особистого розвитку задля забезпечення
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